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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках. Значна увага приділяється 
моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах з використанням інформаційних технологій; маркетинговим 
технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються тенденції 
розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості: регіональний та 
національний виміри.  

                                                                                                                                                    
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
 

Редакційна колегія:  
 
Голова редакційної колегії – Замкова Наталія, д-р філос. наук, професор 
Відповідальний секретар – Мартинова Лілія, д-р екон. наук, доцент 
 
Члени редакційної колегії:  
 
Поліщук Ірина, д-р, екон. наук, професор, Добровольська Наталія, канд. пед. 
наук, доцент, Крижак Лілія,  канд.  техн. наук, доцент, Мельничук Оксана, 
канд. екон. наук, доцент, Фіалковська Лариса, канд. техн. наук, доцент. 
       
 

Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну 
реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від              
14 грудня 2006 року. 

 
Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

ЗМІСТ 
 

 

ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ 

Бантюк Дарина Олександрівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПАНІЙ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
12 
 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 

В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Герасимчук Катерина Анатоліївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
РОЗРОБКА WEB-САЙТУ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ……………………….. 
 
Гундерук Віталій Сергійович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ЗНАЧЕННЯ CRM – СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З 
КЛІЄНТАМИ У СФЕРІ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ……………………………….. 
 
Кіліменко Яна Юріївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
СУЧАСНА МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………
 
Очеретний Вячеслав Ігорович  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ У РЕСТОРАННОМУ 
БІЗНЕСІ………………………………………………………………………………….
 
Стукельман Павло Ігорович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ 
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА…………………
 

 
 
 
20 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
47 
 



 

5 

Танець Олексій Володимирович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………. 
 

 
 
 
 
58 
 

 

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

Матієнко Наталія Ігорівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ………………………………………………………………….. 
 
Романюк Світлана Олександрівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ DIGITAL-РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ………………………..
 

 
 
 
 
67 
 
 
 
 
74 
 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ВИМІРИ 

Аврамов Ярослав Іванович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ…………………………………………. 
 
Адомська Софія Олександрівна    
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
SOUSE-VIDE: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ….. 
 
Бабидорич Максим Юрійович 
здобувач освітнього рівня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНИХ СУМІШЕЙ У 
ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ…………………………………..
 
Балактіонова Ірина Андріївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕСОВОЇ ОЛІЇ…….. 
 

 
 
 
 
81 
 
 
 
 
89 
 
 
 
 
 
95 
 
 
 
 
101 
 



 

6 

Банішевський Максим Дмитрович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МАКАРОННИХ 
ВИРОБІВ………………………………………………………………………………... 
 
Батер Заряна Юріївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ 
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
ЙОГУРТУ З ПЛОДОВО-ЯГІДНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ ..............................
 
Білоока Анастасія Олегівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРУП’ЯНИХ 
ВИРОБІВ ……………………………………………………………………………….. 
 
Вишковська Альона Анатоліївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИМОРОЖЕНОЇ ОЛІЇ................ 
 
Гордійчук Соломія Петрівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЦТВА ПАСТИЛИ…………………
 
Грицюк Зоряна Віталіївна  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 
ВЕРШКОВЕ МАСЛО З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ ВІТАМІНІВ ТА 
МІНЕРАЛІВ .....................................................................................................................
 
Гурський Павло Юрійович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОВБАСНИХ ВИРОБІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ…………………. 
 
Данильчук Юлія Михайлівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИТНИХ СУМІШЕЙ.............................................. 
 
Дорожинська Карина Романівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МАЙОНЕЗУ………….. 
 

 
 
 
 
107 
 
 
 
 
 
114 
 
 
 
 
 
122 
 
 
 
 
127 
 
 
 
 
132 
 
 
 
 
 
138 
 
 
 
 
 
144 
 
 
 
 
 
151 
 
 
 
 
158 
 



 

7 

Дрозд Богдан Ігорович  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ  РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ З 
МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ……………………………………………………… 
 
Дудар Назарій Анатолійович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПАСТИЛИ …………….
 
Звезда Дарина Олександрівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ШОКОЛАДУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ДЕСЕРТАХ РЕСТОРАНУ 
«NAOMI»........................................................................................................................... 
 
Ільїн Денис Вікторович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНЯНИХ 
ВИРОБІВ ЗБАГАЧЕНИХ АМАРАНТОВИМ БОРОШНОМ……………………..
 
Калінчик Ганна Іванівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ГІДРАТОВАНОЇ ОЛІЇ.
 
Ковальчук Владислав Валерійович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ЗА 
РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ПРЯНОЇ ЗЕЛЕНІ ……………………………….. 
 
Коген Михайло Юрійович 
здобувач освітнього рівня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ВИКОРИСТАННЯ СУХОГО БІЛКОВОГО СИРОВАТКОВОГО 
КОНЦЕНТРАТУ У ВИРОБНИЦТВІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ…………. 
 
Козак Лілія Вікторівна  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
ВЕРШКОВОГО МАСЛА ПЕРЕТВОРЕННЯМ ВИСОКОЖИРНИХ ВЕРШКІВ 
 
Кононець Владислав Олександрович  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 
ПРИГОТУВАННЯ М’ЯСНИХ СТРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
НЕТРАДИЦІЙНИХ СПОСОБІВ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ……………………….

 
 
 
 
 
163 
 
 
 
 
172 
 
 
 
 
 
 
178 
 
 
 
 
 
188 
 
 
 
 
193 
 
 
 
 
 
195 
 
 
 
 
 
202 
 
 
 
 
 
210 
 
 
 
 
 
217 



 

8 

Ліснюк Інна Олександрівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ……………………. 
 
Ліферчук Наталія Володимирівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АНАЛІЗ НУТРІЄНТНОГО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СИРОВИНИ 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО ДЕСЕРТУ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ………………………………………… 
 
Лободзінська Каріна Богданівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ІЗ 
ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА .................................................................. 
 
Марусіч Оксана Олександрівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВИХ 
БОРОШНЯНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ВИПІКАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ………………………………………………………………………………... 
 
Москальова Вероніка Сергіївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СОКОВМІСНИХ НАПОЇВ......... 
 
Назарчук Марта Олегівна  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ДЕСЕРТІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ФРУКТОВИХ НАПОВНЮВАЧІВ…………………………
 
Нікітіна Марина Сергіївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СУПІВ-ПЮРЕ З 
ВИКОРИСТАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИРОВИНИ............................................. 
 
Олійник Роман Сергійович  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРИГОТУВАННЯ ПІЦИ, 
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ …………………………………………………
 
Паршенко Віта Вікторівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКСТРАКТУ МОРКВИ……………………………………. 

 
 
 
221 
 
 
 
 
 
 
227 
 
 
 
 
 
236 
 
 
 
 
 
 
243 
 
 
 
 
249 
 
 
 
 
 
257 
 
 
 
 
 
266 
 
 
 
 
 
272 
 
 
 
 
 
281 



 

9 

Пасічнюк Софія Вікторівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 
ЗНАЧЕННЯ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ…………. 
 
Пастущак Нікіта Ігорович  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З БІЛКОВО-
ГОРІХОВОГО ТІСТА ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ………..
 
Повзун Надія Миколаївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ 
ЦІННОСТІ ПІСОЧНО-ВІДСАДЖУВАЛЬНОГО ПЕЧИВА…………………….. 
 
Подольська Маріанна Василівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 
ВИКОРИСТАННЯ М’ЯСА ПТИЦІ............................................................................ 
 
Поліщук Ангеліна Олександрівна  
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ АПІПРОДУКТІВ……………………………………………..
 
Прокопов Ілля Олексійович  
здобувач освітнього рівня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИРОВ’ЯЛЕНИХ 
КОВБАС (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФГ «ПОДІЛЬСЬКА МАРКА»)............................
 
Равлюк Анна Ігорівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ВЕРШКОВО-РОСЛИННОГО 
СПРЕДУ З АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ…………………….
 
Радей Антон Михайлович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОБНИЦТВА КРЕМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ДОБАВОК ……………………………………………………………………………… 
 
Рибчинська Анастасія Євгенівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИРУ МОЦАРЕЛА........... 
 

 
 
 
287 
 
 
 
 
 
292 
 
 
 
 
 
300 
 
 
 
 
311 
 
 
 
 
 
315 
 
 
 
 
 
321 
 
 
 
 
 
329 
 
 
 
 
 
 
340 
 
 
 
 
346 
 



 

10 

Сабатович Вікторія Миколаївна
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛІНАРНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ З КУРЯТИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ 
СИРОВИНИ .....................................................................................................................
 
Самчук Андрій Іванович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ЗЕФІРУ  
У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ………………………………..
 
Святий Олександр Васильович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАЛАФЕЛЮ З 
ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ…………………………..
 
Скляренко Катерина Іванівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АНАЛІЗ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУШІННЯ 
НАСІННЯ РІПАКУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ «ПРОМІНЬ ПОДІЛЛЯ»).........
 
Сухіна Ліна Володимирівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МАЙОНЕЗУ 
НИЗЬКОЇ ЖИРНОСТІ ………………………………………………………………. 
 
Форня Денис Геннадійович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЯНО-
АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ………………………………………………………. 
 
Швачко Віра Олександрівна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В КОВБАСНОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ............................................................................................................... 
 
Швечкова Ольга Юріївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОРОЗИВА ГЕРОДІЄТИЧНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ..............................................................................................................
 
Шевчук Артур Олександрович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
СОКОВМІСНОЇ ВОДИ..................................................................................................

 
 
 
 
354 
 
 
 
 
 
361 
 
 
 
 
 
371 
 
 
 
 
 
378 
 
 
 
 
 
385 
 
 
 
 
 
391 
 
 
 
 
 
400 
 
 
 
 
 
409 
 
 
 
 
 
415 



 

11 

Щур Олександр Володимирович 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
НА ЯКІСТЬ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ .............................................................
 
Яковенко Анастасія Юріївна 
здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 
ВИРОБНИЦТВО ДІЄТИЧНИХ ФРУКТОВИХ НАПОЇВ………………………... 
 
Ярмолюк Дарина Віталіївна 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІСКВІТНИХ 
НАПІВФАБРИКАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ 
ПОРОШКІВ СУБЛІМАЦІЙНОЇ СУШКИ …………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
421 
 
 
 
 
428 
 
 
 
 
 
 
434 
 
 
 
 

 



 

12 

ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ 

 

УДК 658.589:339.5:338.431 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПАНІЙ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

Стаття присвячена дослідженню особливостей інноваційного процесу в 

компаніях аграрного сектору та характерних рис впровадження інновацій як 

чинник розвитку зовнішньоекономічного потенціалу компаній аграрного 

сектору. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, аграрний сектор, AgriTech компанії, 

зовнішньоекономічний потенціал, соціально-економічний розвиток. 

Постановка проблеми. У сучасному світі однією з актуальних проблем 

українського агропромислового комплексу є розвиток інноваційних шляхів 

ведення сільськогосподарського виробництва. Широке впровадження інновацій 

в усі сфери діяльності підприємств аграрного комплексу сприяє: підвищенню 

продуктивності праці, економії різноманітних ресурсів, зниженню собівартості 

та здешевленню сільськогосподарської продукції та продовольства, збільшенню 

обсягів виробництва та підвищенню ефективності сільськогосподарського 

виробництва. Інноваційний потенціал не тільки дає змогу агробізнесам 

конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках, але й допомагає 

уникнути економічних криз. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні теоретичні і 

методологічні положення, пов’язані з розкриттям сутності й змісту інновацій, 

інноваційних процесів та інноваційної діяльності, особливостями впровадження 

інновацій в сільськогосподарських підприємствах досліджувались у працях 

науковців: В.І. Білінської, О.В. Трофімцевої,  Е.Е. Савицького, Л.О Андрєєва, 

О.І. Лисак, С.С. Опружак та багато інших. 
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Мета дослідження. Метою статті є обґрунтування важливості 

впровадження інновацій, як чинника розвитку зовнішньоекономічного 

потенціалу компаній аграрного сектору. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний розвиток будь-якого 

підприємства, галузі, країни неможливий без впровадження та використання 

інновацій та техніко-технологічних рішень, оскільки всеохоплююче 

впровадження інновацій сприяє підвищенню продуктивності праці, економії 

різних видів ресурсів, скороченню витрат та зниженню собівартості аграрно-

продовольчої продукції, нарощуванню обсягів і підвищенню ефективності 

сільськогосподарського виробництва, що впливає на залучення інвестицій [1]. 

Головним викликом інноваційно-технологічного процесу в сучасному світі є 

розвиток сільського господарства, спрямований на динамічність 

сільськогосподарського виробництва за рахунок використання передових 

технологій.  

Українська економіка тісно пов’язана з економіками інших країн, особливо 

з країнами ЄС. Обсяг міжнародної торгівлі з кожним роком зростає Україна – 

велика аграрна країна, яка експортує значну кількість  сільськогосподарської 

продукції. Український аграрний сектор є невід’ємною частиною глобальної 

економіки. Експорт української сільськогосподарської продукції у 2021 році 

становив 27 млрд. дол. США [2]. 

Важливим інструментом використання зовнішньоекономічного потенціалу 

сільського господарства України є інноваційна модель розвитку. Підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва на цьому етапі значною 

мірою зумовлено широким впровадженням у практику досягнень 

національного та світового науково-технічного прогресу, стратегічну роль у 

цьому відіграє саме інноваційна діяльність.  Результатами впровадження 

інновацій є збільшення обсягу продаж, зниження собівартості продукції, 

зростання фондоозброєності та продуктивності праці, підвищення 

рентабельності роботи й інших виробничо-фінансових показників діяльності 

аграрних підприємств, а також соціально-економічний розвиток сільських 

територій [1]. 
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Сутність інноваційного розвитку різних галузей національного 

господарства не містить принципових розходжень. Однак, варто зазначити, що 

в агропромисловому комплексі і особливо в сільському господарстві характер і 

основні напрями цього процесу істотно відрізняються. Порівнюючи 

інноваційний процес в сільському господарстві та в інших сферах, то можна 

зробити висновок, що інноваційний процес в сільському господарстві має ряд 

особливостей. Розглядаючи поняття інноваційного розвитку слід зазначити, що 

в економічній літературі представлено два основних підходи:  

– предметно-технологічний або орієнтований на науковий результат, при 

якому інноваційний розвиток розглядається як кінцевий результат наукової чи 

науково-технічної діяльності;  

– функціональний, при якому інноваційний розвиток пов’язується із 

функціями створення, впровадження, поширення нововведень та реалізацією 

інноваційних проєктів [3]. Виходячи з цього, можна визначити інноваційний 

розвиток підприємств агробізнесу в Україні як впровадження та реалізацію 

інноваційних проєктів в їх господарській діяльності. 

До основних особливостей формування і розвитку інноваційного процесу у 

аграрному секторі можна віднести наступні: 

1) значні відмінності регіонів країни за природно-кліматичними умовами і 

спеціалізації виробництва; 

2) різноманітність видів вироблюваної сільськогосподарської продукції, 

продуктів її переробки, істотна різниця в технології обробки продукції, 

утримуванні і годівлі тварин; 

3) велика різниця в періодах виробництва окремих видів 

сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки; 

4) наявність великої різноманітності типів виробництва за різними 

організаційно-правовими формами та формами власності, розмірами, 

спеціалізації, підпорядкованості, кооперації тощо; 

5) велика залежність технологій виробництва в сільському господарстві від 

природно – кліматичних умов, дорожно-транспортних мереж, віддаленості від 

постачальницьких центрів і ринків збуту продукції і інших факторів; 
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6) відособленість сільськогосподарських товаровиробників, віддаленість 

від інформаційно – консультаційних служб і організацій, які виробляють 

науково-технічну продукцію; 

7) різний соціально-освітній рівень робітників сільського господарства; 

8) відсутність чіткого і науково – обумовленого організаційно – 

економічного механізму передачі досягнень науки сільськогосподарським 

товаровиробникам і як наслідок, суттєве відставання галузі по освоєнню 

інновацій у виробництві [4]. 

Впроваджуючи інновації у галузь види продукції, як правило, не 

змінюються, можуть лише набувати покращені властивості. У сільському 

господарстві необхідно розглядати впровадження інновацій як послідовність 4 

етапів: розробка інновацій, їх перевірка, відтворення та їх впровадження у 

діяльність [3]. Набір ознак класифікації інновацій дозволяє раціонально 

організувати інноваційну діяльність підприємства. Узагальнена технологія 

впровадження інновацій у діяльність сільськогосподарських підприємств 

зображена на рисунку 1. Основною метою інновацій в аграрній сфері є 

забезпечення економічності та екологічності сільськогосподарського 

виробництва. Саме для цього існують AgriTech компанії. 

AgriTech - це використання технологій у сільському господарстві, 

садівництві та аквакультурі з метою підвищення врожайності, ефективності та 

прибутковості. Сільськогосподарська технологія може являти собою продукти, 

послуги або програми, отримані від сільського господарства, які покращують 

різні процеси введення/виведення. В основному Agritech означає  

сільськогосподарську техніку. Це стосується використання та вдосконалення 

технологій для продуктивності, врожайності та якості в сільському 

господарстві [6]. Цей сектор покращився завдяки розвитку технологій. З 

AgrіTech більшість процесів, техніки та технології були значно вдосконалені.  
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Рисунок 1 – Узагальнена технологія впровадження інновацій у діяльність 

сільськогосподарських підприємств 

 

Зараз AgrіTech є основою сучасної практики ведення сільського 

господарства, що дозволяє сільськогосподарському сектору також розвиватися, 

щоб скористатися перевагами ефективності, які починають проявлятися. Це 

одна з найважливіших галузей промисловості, враховуючи величезні 

сільськогосподарські виробничі потужності всіх країн континенту та численні 

потреби, які можуть задовольнити технології.  

AgriTech спрямована на покращення ведення сільського господарства 

шляхом інформаційного моніторингу та аналізу погоди, шкідників, 

температури ґрунту та повітря. Агротехнології також включають використання 
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автоматизації, такої як керування обігрівачами та зрошенням, а також 

застосування боротьби зі шкідниками за допомогою аерозольного розсіювання 

феромонів [7].  

Технології та застосування, які включають в себе AgriTech, зображені на 

рисунку 2 [6]. 

 

Рисунок 2 – Технології та застосування в агротехніці 

 

Інноваційна діяльність є важливою складовою прискорення розвитку 

сільського господарства. Саме в агропродовольчій сфері, на відміну від інших 

сфер, розвиток інновацій відбувається більш повільно, що вимагає особливої 

уваги. Інноваційні процеси у сільському господарстві мають певні особливості, 

пов’язані із його специфікою, а саме: наявністю живих організмів, сезонністю 

та підвищеними ризиками тощо [2]. 

Наукові дослідження потребують щорічного масштабного фінансування і 

всебічної державної підтримки, оскільки від цього залежить науковий рівень та 
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якість новацій, що надзвичайно важливо в умовах поширення на українському 

ринку науково-технічної продукції конкурентоспроможних іноземних техніки й 

технологій, які за своїми техніко-економічними параметрами не поступаються, 

а часом і перевершують вітчизняні аналоги. Особливо це стосується імпорту 

сільськогосподарської техніки, насіння іноземних сортів культур рослин і 

засобів захисту рослин. Фінансова підтримка інноваційної діяльності необхідна 

також на інших етапах інноваційного процесу, оскільки стимулювання 

впровадження має забезпечити попит на вітчизняні наукові розробки [5]. 

Розвиток інноваційної діяльності в сільському господарстві України – 

важливий напрям до розвитку зовнішньоекономічного потенціалу, оскільки 

аграрна галузь економічно розвинутих країн поступово перетворюється в 

наукомістку галузь виробництва. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що в контексті необхідності 

розвитку зовнішньоекономічного потенціалу аграрних компаній перспективним 

напрямком є впровадження та використання інноваційних методів у 

господарській діяльності АПК. Агробізнес є однією з найважливіших 

складових української економіки. Аналізуючи сучасний стан впровадження 

інновацій в українському агробізнесі, можна зробити висновок, що він 

перебуває на динамічній стадії розвитку, досяг значних позитивних результатів, 

але все ще перебуває в невигідному становищі порівняно з конкурентами з 

розвинених країн світу. Щоб вийти на якісно новий рівень, українські аграрні 

підприємства мають обрати інноваційний шлях розвитку, адже лише 

інноваційні технології можуть забезпечити їх успішне функціонування на 

зовнішніх ринках та відповідність сучасним реаліям. Завдяки впровадженню 

нових технологій можна буде виявити та усунути існуючі проблеми, запобігти 

загрозам та мінімізувати бізнес-ризики, підвищивши тим самим рівень 

ефективності українського агробізнесу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Герасимчук Катерина Анатоліївна 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

РОЗРОБКА WEB-САЙТУ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ 

Стаття присвячена особливостям веб-сайтів для туристичного бізнесу. 

Акцентується увага на основних етапах розробки та оформлення веб-сайтів. 

Розглянемо види веб-сайтів для туристичного бізнесу. 

Ключові слова: туристичний бізнес, веб-сайт, веб-додаток, ефективність, 

мережа інтернет. 

Постановка проблеми. Сьогодні українські компанії намагаються знайти 

для себе максимальні вигоди та використовують інтернет, як можливість 

підвищити для себе ефективність введення бізнесу, в той же час, намагаючись 

не відставати від тенденцій діджиталізації. Українські компанії досить рідко 

створюють власні веб-сайти та недооцінюють їх роль. Це пов’язано з тим, що в 

нашій країні часто даний бізнес побудований на усній гласності і позитивних 

рекомендаціях від клієнтів, що вже користувались послугами тих чи інших 

забудовників. В даному бізнесі досить тісно пов’язані фактичне виконання 

певних робіт та рекомендації з вуст в уста, тому в деяких випадках недооцінена 

роль саме веб ресурсів для просування бізнесу. В даний час навіть різні 

покоління використовують мережу Інтернет для пошуку необхідної інформації 

або послуг. Тому, якщо підприємство хоче мати репутацію та охватити більшу 

цільову аудиторію необхідно проектувати веб-сайти. 

Український туристичний ринок один з перших почав освоювати рекламні 

площі в Інтернеті. На цей час реклама туристичних послуг стала класичним 

напрямом реклами турфірм в Інтернеті. Туризм, реклама і інтернет нерозривно 

пов’язані одне з одним. Ринок туризму у Інтернет безупинно еволюціонує, 

засвоює нові технічні можливості, створює наразі і розширює рекламні площі. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу проектування та 

діяльності веб-сайтів та їх значення для сучасного підприємства висвітлено у 

працях О. Грогуль, О.Жабін, Ю. Артемова, Н.Волян, Л. Філіпова,                

Д. Соловяненко, Г. Нежурбіда, Л.Розенфельд, Є. Патаракіна, Є. Полат,                

А. Хуторського, А. Старостіної, Р. Оксентюка, та інших авторів. 

Формування цілей є визначення особливостей розробки веб-сайту для 

удосконалення роботи підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для різних туристичних 

фірм реклама в інтернет може бути основним засобом донесення інформації до 

споживачів. А отже, постає і необхідність рекламувати турагентство з 

допомогою Інтернет реклами, створювати і підтримувати власний сайту 

туроператора як одних із найефективніших засобів надання тур послуг. 

Популярність онлайн продажу товарів (інтернет-торгівля) зростає: адже цей 

спосіб продажів зручний і для торговців, і для покупців. Сьогодні це вже не те 

щоб актуально, сьогодні – це необхідність. Для продажу в мережі Інтернет 

створюють web-сторінки. Web-технології повністю змінили уявлення про 

способи отримання, передачі інформації та взагалі управління нею.  Стали 

більш доступними деякі операції, які раніше виявлялися неможливими. 

Зручний інтерфейс – це головне на що були направлені розробки програмістів.  

Створення зручних програм, збільшення їх можливостей – це все було 

направлено на те, щоб створити умови для покращення  взаємодії комп’ютерної 

системи з людиною. [1] 

Web-додаток і web-сайт, хоч і схожі  поняття, але у них різні функції, при 

цьому використовуються  різні компоненти розробки. Отже,  web-додаток - 

файл, що запускається в браузері, але з ним багато  елементів які мають 

взаємодіяти для нормального функціонування. Більш детальну характеристику 

чим відрізняється web-додаток і web-сайт наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Різниця між web-додатком і web-сайтом,  [1-3] 

Параметр Web-додаток Web-сайт 

Основне 
призначення 

Створюється для того, щоб 
взаємодіяти з користувачем 

Має на увазі лише наявність 
статей, без будь-якого 

можливого впливу на читача 

Взаємодія з 
користувачем 

Користувач може проводити 
маніпуляції з даними, але з 

обмеженим доступом 

Користувач може читати 
інформаційний контент, проте 
не може його ніяк міняти 

Аутентифікація Більшість веб додатків 
вимагають автентифікації, 

щоб користувач міг 
скористатися програмою 

Для даних сайтів не потрібна 
обов’язкова автентифікація. 
Сайт може лише мати пароль, 
який відсилає адміністратор 

ресурсу 

Завдання та 
складність 

Web-програма має багато 
функцій і закриває безліч 

проблем 

Web-сайт відображає лише 
статичну сторінку, на якій 

зображена текстова 
інформація 

Зміна проекту Щоб внести будь-які зміни в 
проект, потрібно робити 
ревью всього коду і після 
вписувати те, що ви хочете 

змінити. 

Досить просто вносити зміни, 
лише зробивши пару змін у 

html коді сторінки. 

 

Розробка сайт для туризму - це веб-проект спрямований на автоматизацію 

бізнес процесів компанії або надання клієнтам зручності вибору і бронювання 

туру в кілька кліків. Для даного типу проекту потрібно зробити велику 

кількість інтеграцій зі сторонніми сервісами (CRM, агрегатори турів, сервіси 

броніроння) [3]. 

Є багато сайтів турфірм в глобальній мережі. Чимало турфірм мають 

власні сайти й рекламують їх менш як власні тури. 

Необхідність створення власного сайту туристичної фірми диктується 

вимогами часу та жорсткою конкуренцією фірм в галузі туризму. Серед 

причин, які зумовлюють таку потребу можна назвати наступні [3-5]: 
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Сайт дозволить в дешевий та зручний спосіб донести інформацію про 

пропозиції туристичної фірми до споживача; 

Буде відображати асортимент запропонованих турів і сучасних напрямів 

онлайн, а також інформацію про країни та курорти, до яких пропонуються 

тури; 

Дозволить замовляти тури, чи бронювати їх прямо на сайті турфірми; 

Власний сайт буде сприяти збільшенню обсягів продажу, пошуку нових 

клієнтів; 

Сайт створить сприятливий імідж в очах клієнтів та конкурентів. 

Добре організований сайт туристичної фірми – важлива умова ефективної 

ринкової стратегії туристичного оператор, є її обов’язкова складова. 

Види туристичних сайтів [5-6]: 

Сайт турагентства. Корпоративний сайт, спрямований на формування 

іміджу компанії і надання користувачам актуальної інформації про тури і 

акційні пропозиції. Розробка сайту для турагентства - популярна послуга. 

Оскільки унікальністю турів вже нікого не здивуєш, компаніям доводиться 

робити ставку на якість обслуговування. Швидка обробка заявок, зручний 

інтерфейс, відсутність черг - саме ці речі змушують вибирати клієнтів той чи 

інший сервіс. 

Туристичний портал. Веб-сайт який допоможе отельерам розмішати їх 

послуги, а туристам вибрати найбільш відповідні місця для відпочинку. b2b 

портал - це інтернет-майданчик, в межах якого реалізуються угоди між 

компаніями (наприклад, виробником і гуртковиком, між гуртковиком і 

роздрібним продавцем). До порталу можна підключити партнерів з різних 

рівнів ланцюга розподілу: дистриб'юторів, дилерів, незалежних гуртовикiв, 

рітейлерів. 

На порталі здійснюються оптові продажі, оформлення і попередня обробка 

замовлень, обмін документами і довідковою інформацією. Постачальник може 

скоротити час на взаємодію з покупцем, розвантажити відділи продажів і 

підтримки. Замовник може знаходити потрібну продукцію і всю інформацію 

про неї в інтерактивному каталозі з фільтрами і сортуванням, моментально 

отримувати довідки без необхідності дзвінків постачальнику. 
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Агрегатор турів. Сервіс акумулювання і бронювання турів з можливістю 

обміну даними через API або XML. Створення агрегатора - це проектування 

веб-сайту, який збирає різний контент (оголошення, тури, новини, інформацію 

про товари та послуги) з різних джерел, систематизує їх та робить доступними 

в одному місці. При розробці сайту агрегатора варто врахувати нішу та метод 

збирання даних. 

Основним джерелом заробітку для власників агрегаторів є реферальні 

програми та реклама на платформі. 

Сервіс бронювання. Веб додаток який дозволяє підібрати і забронювати 

готель, тур, засоби пересування 

CRM-система. Індивідуальна система обліку клієнтів, розроблена 

спеціально під туристичний бізнес, спрямована на вибудовування 

довгострокових відносин з клієнтом. CRM-система - програма для 

упорядкування роботи з клієнтами. CRM зберігає дані про нинішніх і 

потенційних покупців з різних джерел і оптимізує процеси у відділах продажів, 

маркетингу і клієнтського обслуговування. 

Інформаційний сайти про подорожі. Вузькопрофільний проект, який 

висвітлює напрямки для подорожів, кращі місця відпочинку і актуальну 

інформацію в сфері туризму. Веб-портал - це платформа, яка служить для 

надання користувачам різних сервісів, що функціонують на одному ресурсі. 

При розробці цих проектів слід врахувати ряд технічних факторів пов'язаних з 

майбутнім навантаженням і безпекою зберігання даних. 

Розробка веб-сайту має певний механізм, що включає основні етапи та 

використання фінансових, людських, програмних та апаратних ресурсів. 

Механізм проектування та розробки веб-сайту відображено на рисунку 1. [1-3] 

З рисунку видно, що процес проектування та розробки включає 8 етапів. 

Алгоритм має реалізовуватися саме в такій послідовності, для уникнення 

помилок і витрат часу на їх усунення, що підвищить ефективність механізму 

проектування веб-сайту. 
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Рисунок 1 – Механізм проектування та розробки веб-сайту 

 

Особливості дизайну туристичних сайтів [3] 

1. Великі красиві зображення. Люди вибирають відпочинок очима. Вони 

повинні "загорітися бажанням" поїхати в рекламоване місце. Великі якісні 

зображення є невід'ємною частиною туристичних проектів. 

2. Айдентика бренда. Сайт повинен бути витриманий у фірмовому стилі 

організації. Єдиний дизайн у всіх точках взаємодії клієнта і компанії (сайт, 

соціальні мережі, інтер'єр офісів і будинків) сприяє формуванню впізнаваності 

бренду. 

3. Інтерактивний дизайн. Інтерактивний, анімований дизайн допоможе 

побудувати емоційний зв'язок з користувачами. Плавні переходи, анімації, 

«живі» фони і інші фронтенд-прийоми втягують відвідувачів набагато 

сильніше, ніж звичайні статичні сторінки. 

4.Нагороди та ліцензії компанії. Для сайтів туристичної фірми дуже 

важливо розмістити інформацію яка підтверджує досягнуті результати. Це 

допомагає поліпшити довіру користувачів до компанії. 
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5. Фонові фотографії об'єкта. Фонові фотографії на головному екрані є 

головним елементом, що залучають користовача на сайті. Бажано зменшити 

кількість відволікаючої інформації на першому блоці і дати клієнтові 

перейнятися красою цього місця. 

6. 3D тур готелю або хостелу. 3D тур продемонструє як виглядає об'єкт в 

режимі 3d-зйомки. Це дасть ефект максимальної присутності. На етапі розробки 

важливо передбачити, як саме будуть завантажуватися тури в панелі 

управління, щоб виключити з цього процесу програмістів. 

Головні переваги розробки сайту турфірми: 

Створення сайтів турфірм дозволяє вирішити низку завдань, важливих 

для розвитку бізнесу, а саме [3-5]: 

 Позиціювання бренду. Розробка сайту для турагентства дає можливість 

персоналізувати бренд і представити себе аудиторії так, як Ви надаєте перевагу. 

Індивідуальний підхід у створенні такого ресурсу особливо важливий. 

Турбізнес – сфера високої конкуренції. Тому, щоб зайняти лідируючі позиції на 

ринку, необхідно створити ресурс, який продемонструє унікальність. 

 Підвищує довіру. Наявність сайту турфірми підвищує рівень довіри 

потенційних покупців. Сьогодні це обов'язкова умова розвитку бізнесу. 

Розробка сайту турагентства допомагає клієнтам економити час та сили на 

пошук потрібної інформації в мережі, що підвищує їхній рівень довіри. 

Присутність в інтернеті демонструє, що Ви легітимні та гідні співпраці. 

 Широкі можливості просування. Розробка сайту туристичної агенції 

передбачає створення багатосторінкового ресурсу, який добре піддається SEO 

оптимізації та просування в Інтернеті в цілому. Крім того, відгуки реальних 

покупців на ресурсі є живою рекламою для потенційних клієнтів: люди схильні 

більше довіряти тим, хто має досвід роботи з компанією, ніж самій компанії. 

Висновки. Розробка сайту підприємства – важлива умова для 

динамічного розвитку кожної компанії. Сайт туристичного підприємства 

дозволить збільшити клієнтську базу, підняти імідж компанії, скласти про неї 

правильну думку у відвідувачів. Створення сайту – це розкрутка імені компанії, 
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її бренду. Але розробка сайту буде виправданою тільки при правильному 

поєднанні фірмового стилю компанії, приємного дизайну і цікавих текстів – 

невід’ємних елементів кожного сайту. І тільки тоді сайт дозволить залучити 

нових клієнтів і партнерів по бізнесу, а значить вкладення в розробку сайту 

окупляться в найкоротші терміни. 
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ЗНАЧЕННЯ CRM – СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З 

КЛІЄНТАМИ У СФЕРІ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

У статті проаналізовано роль та значення CRM-систем на вітчизняному 

ринку. Доведено, що в сучасних умовах ведення бізнесу для компаній необхідним 

є використання CRM-систем. Означено підходи до впровадження CRM, 

розкрито поняття CRM. Досліджено види CRM-систем. З’ясовано, що 

потрібно для успішного впровадження CRM. 

Ключові слова: CRM-системи, CRM-технології, система управління 

відносинами з клієнтами, програми, клієнт, функціональні можливості. 

Постановка проблеми. CRM – система управління взаємовідносинами з 

клієнтами у сфері енергопостачання також важлива, як і в будь-якому бізнесі. 

Сьогодні, для більшості підприємств, незалежно від їхнього виду діяльності, 

вагомим питанням є взаємодія з клієнтами та управління клієнтською базою.             

А це – побудова довгострокових відносин з покупцями, підтримка зв’язку, 

вчасне виявлення проблем та забезпечення задоволеності сервісом. Для цього 

використовують CRM-системи, адже з ними можна налаштувати бізнес-

процеси, продажі та омніканальні комунікації. Крім цього CRM-системи є 

також цінною частиною маркетингової стратегії сучасної компанії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз та значення питань з 

управління відносинами з клієнтами, автоматизації роботи з клієнтами, в тому 

числі з використанням CRM-систем, зробили такі вчені, як А. Албитов,                

М. Беніофф, Н. Бутенко, Л. Ганущак-Єфіменко, О. Кузьміна, Е. Соломатин,   

Дж. Ханди, П. Харріс, М. Чайковська, І. Ушакова та ін.  

Формування цілей є вивчення сутності та ролі функціонування CRM-

систем на ринку енергопостачання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Управління 

взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationship Management) – це 

насамперед ведення бізнесу з акцентом на високий рівень відносин з клієнтами. 

За допомогою програмного забезпечення CRM, можливо реалізувати стратегію 

взаємовідносин з клієнтами. 

Управління взаєминами з клієнтами сьогодні є важливим завданням  

сучасного підприємства. Так як керівник підприємства повинен розуміти, що  

свій клієнт та його потреби ставляться в центр уваги. Замість того, щоб 

зосередитися на внутрішніх процесах, потрібно звернути увагу на проблеми, з 

якими бореться потенційний покупець. Адаптувати свою діяльність потрібно до 

її вимог і поточного етапу процесу закупівлі. Таким чином, реагувати на 

реальний попит, позитивне споживче враження та міцні партнерські стосунки на 

майбутнє [1]. 

Говорячи про CRM потрібно знати, що це рішення, яке відображає весь 

складний бізнес-процес, від збору інформації до прийняття рішень на його 

основі.  

CRM - це спрямована на побудову стійкого бізнесу концепція і бізнес-

стратегія, ядром якої є клієнтоорієнтований підхід [3]. 

Необхідність виникнення CRM-систем як таких виникла безпосередньо з 

вимог ринку: постійно зростаюча конкуренція, жорстка боротьба за кожного 

потенційного клієнта, зростаючі запити замовника (у великій мірі і до якості 

обслуговування оператором мобільного) - ці та багато інших чинників призвели 

до створення клієнтоорієнтованої стратегії ведення бізнесу [5]. 

Розглядаючи CRM необхідно сказати, що це набір додатків, пов'язаних 

єдиною бізнес-логікою і інтегрованих в корпоративну інформаційну середу 

компанії на основі єдиної бази даних. Спеціальне програмне забезпечення щодо 

даної системи дозволяє провести автоматизацію відповідних бізнес-процесів в 

маркетингу, продажах і обслуговуванні. Як результат, компанія може 

звернутися до потрібного замовнику в певний момент часу з найбільш 

ефективною пропозицією і по найбільш зручному замовнику каналу взаємодії 

[4]. 
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Статистичні дослідження, проведені в економічно розвинених країнах, 

показують що [2]: 

1) витрати на залучення нового клієнта в середньому в п'ять разів більше, 

ніж на утримання існуючого; 

2) взаємини з більшою частиною клієнтів починають приносити стійкий 

прибуток тільки через рік після початку роботи з ними. Тому, якщо новий 

клієнт працює з фірмою менше року, то витрати на його залучення не 

окупаються і фірма зазнає збитків; 

3) укласти угоду з уже наявним клієнтом істотно легше і в 5-10 разів 

дешевше, ніж з новим покупцем; 

4) збільшення числа постійних клієнтів на 5% збільшує обсяги продажів 

більш, ніж на 25%, а прибуток - на 50-100%; 

5) близько 50% існуючих клієнтів більшості компаній не приносить 

прибутку через неефективну взаємодію з ними; 

6) близько 80% доходу компанії забезпечується 20% її клієнтів; 

7) незадоволені взаємодією з компанією клієнти тиражують негативну 

думку про неї істотно ширше, ніж задоволені - позитивну. 

На практиці інтегрована система CRM забезпечує координацію дій різних 

відділів, забезпечуючи їх спільною платформою для взаємодії з клієнтами. З 

цієї точки зору призначення CRM - виправити ситуацію, коли відділи 

маркетингу, продажів і сервісу діють незалежно один від одного, причому їх 

бачення замовника часто не збігається, а дії неузгоджені. 

Щоб зрозуміти, як працює CRM-система, необхідно знати, які види 

CRM бувають. Варіацій CRM-систем так само багато, як і сфер бізнесу. 

Кожна програма прагне врахувати особливості певних функцій бізнесу. Все 

розмаїття видів CRM можна розділити на чотири групи: операційні, 

аналітичні, колабораційні та комбіновані (таблиця 1). 
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Таблиця 1 - Види CRM-систем на ринку енергопостачання [1-3] 

Вид Характеристика 

Операційні CRM З назви видно, що CRM даного виду націлені насамперед на 
спрощення операційної сторони роботи. Що дає така crm-
система? В її функціонал входить автоматизація процесів, 
організація клієнтської бази та фіксація даних на всіх етапах 
продажів, постановка завдань і контроль роботи 
співробітників. 

Аналітичні CRM У CRM-системах цього виду основний наголос  зроблений не 
тільки на зборі, але й на наступному аналізі зібраних даних. 
Такі CRM-системи використовуються, коли необхідно 
сегментувати базу, визначити рентабельність, проаналізувати 
воронку продажів, простежити поведінку клієнтів на різних 
етапах. Ці CRM допоможуть у складанні прогнозів і оцінки 
ефективності маркетингової стратегії. 

Колабораційна  CRM Це рішення для тих продуктів, які розробляються за 
безпосередньої участі споживачів із використанням різних 
каналів зв'язку (через інтернет-портал, телефонію, особисті 
контакти та ін.). 

Комбіновані CRM. Оскільки більшість компаній потребує як і автоматизації 
процесів, так і  аналітики, найбільш універсальними є 
комбіновані CRM. Саме до цього типу належить NetHunt 
CRM. Крім операційних та аналітичних функцій, ця CRM має 
ще одну важливу перевагу. NetHunt інтегрується з Gmail, 
завдяки чому CRM з'являється прямо в інтерфейсі вашої 
пошти. Це забезпечує максимальну зручність та комфорт 
роботи. 

 

 Основні моменти, коли необхідно впроваджувати сучасну CRM систему 

на ринку енергопостачання [1-5]: 

Потрібно залучити чи утримати клієнта. Для цього важко досягти в хаосі та 

інформаційному перевантаженні, якщо не організувати правильне зберігання та 

систематизацію.  

Потрібно захистити особисті дані. Найпростіший спосіб – впровадити ІТ 

програмне забезпечення. CRM-система значно полегшить управління такими 

“чутливими” знаннями. Це також захистить від ризику запуску розподіленого (не 

обов’язково електронного) архіву. Все в одному місці, на захищених серверах, є 

порятунком від нескінченної бюрократії та жахливих покарань за порушення 

правил. 

Потрібне сучасне програмне забезпечення. Якщо в компанії вже є система 

CRM, однак вона не відповідає сучасним вимогам. Потрібно або змінити його 

або модифікувати існуюче.  
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Потрібно заощаджувати. Купівля CRM-системи – це розумна інвестиція. 

Сьогодні існують системи, які є безкоштовними та які працюють на проплаченій 

основі. Так працює програмне забезпечення з Open Source  –  можемо 

налаштувати його відповідно до індивідуальних вимог підприємства. Також 

немає перешкод використовувати стандартну версію або версію з незначними 

змінами, які стосуються лише найважливіших галузей. Через кілька місяців 

можна розширити систему на основі додаткового замовлення.  

Економія часу. Витрачаєш багато часу на мануальну роботу? Правда, 

CRM-система може здатися складною, особливо якщо оцінювати її 

функціональність на основі стандартної DEMO-версії, де включені всі можливі 

опції. Робота з програмою, меню якої розгортається «нескінченно», може бути 

вражаючим. Всупереч поширеній думці, ретельне поповнення системи 

економить час. Контекст відносин з кожним клієнтом можна знайти у 

відповідних вкладках. Архівуючи листування та створюючи нотатки після 

розмов – можна заощадити цінні хвилини, витрачені на пошук поштових 

скриньок. Сучасні рішення CRM також надають широкий пакет удосконалень 

Business Intelligence, які автоматизують, наприклад: дослідження знань про 

підрядників в Інтернеті, створення звітів або введення даних.  

Потрібно працювати віддалено. Віддалена робота стала стандартом для 

багатьох індустрій. Система CRM допоможе приборкати комунікаційний шум, 

що виникає в результаті розсіювання команди. Архівування електронних листів, 

нотаток зустрічей і телефонних дзвінків, нагадувань про подальші дії — усі ці 

функції стануть у нагоді, коли стан окремих питань у конференц-залі неможливо 

перевірити. 

Потрібна інформація швидко та в потрібному місці. Для сучасного 

підприємця не новина, що обсяги продажів вимірюються. І не тільки в грошах. 

Щоб достовірно визначити стан свого бізнесу – варто звернути увагу на кілька 

критичних KPI. Такі питання, як RFM, CLV, CRR і CCR, показник покинутого 

кошика і cross-sell/up-sell є важливими елементами побудови ефективної 

стратегії продажів. CRM-система, озброєна функціями звітності, а все частіше 
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також механізмами Business Intelligence та Artificial Intelligence, дає змогу 

виконувати такий тип аналізу KPI. Причому на дуже просунутому рівні. Завдяки 

йому можна реагувати на зміни тенденцій і постійно вдосконалювати свою 

бізнес-модель. 

Основними користувачами CRM - систем в економічно розвинених країнах 

є фінансові, страхові, телекомунікаційні, фармацевтичні компанії, 

авіаперевізники, фірми, зайняті в сферах оптової та роздрібної торгівлі, 

інформаційних технологій, медичні та освітні установи. Результати 

впроваджень показують, що застосування CRM-систем сприяють підвищенню 

ефективності роботи промислових і торгових компаній, фірм, зайнятих у сфері 

туристичного та видавничого бізнесу, сервісних підприємств. При цьому не 

слід думати, що CRM-системи потрібні тільки великим компаніям, 

застосування основних функцій CRM-систем дуже доцільно і для відносно 

невеликих підприємств.  

Висновки. З точки зору управління бізнесом ефект від впровадження CRM 

виявляється в тому, що процес прийняття рішення за рахунок автоматизації 

переноситься на більш низький рівень і уніфікується. За рахунок цього 

підвищується швидкість реакції на запити, росте швидкість обороту коштів і 

знижуються витрати. CRM включає в себе ідеологію і технології створення 

історії взаємин клієнта і фірми, що дозволяє більш чітко планувати бізнес і 

підвищувати його стійкість. 
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модернізації маркетингової  інформаційної  системи  підприємства,  що  
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Постановка проблеми. Інформаційні процеси в економіці потребують 

адаптації до нових реалій. Тому одним з чинників конкурентоспроможності 

підприємства є приведення функціонування маркетингової інформаційної 

системи до вимог сучасного ринку. Важливість запровадження комплексного 

сучасного інформаційного забезпечення саме маркетингової діяльності в 

умовах зростання ризиків підприємницького середовища обумовлюється 

ключовою роллю інформації як в усіх сферах життєдіяльності суспільства, так і 



 

35 

в усіх напрямках діяльності підприємства, на всіх етапах розробки, 

виробництва та розподілу продукції. Звісно, зміна умов зовнішнього 

середовища і ресурсні та правові обмеження на внутрішнє середовище 

змушують знаходити нові інструменти по роботі з маркетинговими даними, їх 

аналізом та інтерпретацією. Тому сьогодні актуальним є застосування 

інформаційних систем в маркетинговій діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення маркетингових 

інформаційних систем в управління маркетинговою діяльністю підприємств 

займалися такі науковці, як Грищенко О. В., Іванов Ю. Б., Зозульова О.В., 

Ілляшенка С.М., Литовченко І.Л., Київська К. І., Коляденко С. В., Крижко О. В., 

Міронова Ю. В., Петруня Ю.Є. та інші.  

Формування цілей є дослідження використання інформаційних систем в 

управління маркетинговою діяльністю підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На  сьогоднішній  день  

ефективна  діяльність  підприємств  обумовлена  комплексом маркетингових  

заходів,  сутність  яких  полягає  в  створенні  ринково-продуктової стратегії,  та  

її  коригуванні.  В сучасних  умовах інструменти збору інформації  змінюються,  

оскільки  суспільство  щороку  переходить  у новий  інформаційний стан,  в  

рамках  якого  споживачі  генерують  все  більше інформації,  необхідної  для  

аналізу.  В  зв’язку  з  цим   вітчизняні  підприємства зіштовхуються  з   

питанням   пошуку   конкурентної   переваги   при   максимально ефективному  

використанні  наявних  ресурсів,  що  штовхає  їх  на  пошуки шляхів більш  

ефективного введення  підприємницької  діяльності. Нині розвиток 

інформаційних технологій знаходиться нарівні, коли кількість інформації в 

повсякденному житті та бізнес-діяльності зростає стрімкими темпами. 

Причиною цього є збільшення кількості інформації, що генерує людина 

кожного дня й поглинає сама. Зазначені явища призвели до того, що 

суспільство еволюціонувало до «інформаційного» і продовжує  

еволюціонувати,  створюючи  нову інформацію,  нові  можливості  та  нове  

середовище. Тому сучасним підприємствам необхідно вчасно адаптуватися до 
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таких змін. Розглядаючи систему маркетингової інформації як сукупність 

пов’язаних структурних частин і відносин єдиної системи, можна побачити 

необхідність вивчення оптимізації та результативності роботи системи 

маркетингової інформації, яка здатна вплинути на економічний стан окремого 

підприємства і регіону в цілому [1-3].  

Ефективне формування та включення МІС в управлінську діяльність 

підприємства забезпечить ефективну адаптацію підприємства до змін 

зовнішнього середовища, дозволить за рахунок побудови системи 

спостереження та дослідження за станом маркетингового середовища 

оцінювати міру, характер та напрямок його впливу на позиції підприємства у 

стратегічній перспективі. У кінцевому рахунку функціонування повноцінної 

маркетингової інформаційної системи має зорієнтувати підприємство на вибір 

найбільш оптимальної маркетингової стратегії (із переліку стратегічних 

альтернатив), забезпечить можливість систематичного відстеження 

маркетингових позицій та запровадження необхідних коригувальних заходів у 

разі їх зміни [4-5]. 

Взагалі, система маркетингової інформації – це одна з ключових систем 

управління сучасним маркетингом. 

Маркетингова інформаційна система, визначається як діюча система 

взаємозв'язку людей, обладнання та методичних прийомів, призначених для 

збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і 

точної інформації для використання її управлінцями сфери маркетингу з метою 

вдосконалення планування, втілення в життя і контролю за виконанням 

маркетингових заходів [2].  

Система маркетингової інформації складається з підсистем внутрішньої 

звітності, збору поточної зовнішньої інформації, маркетингових досліджень і 

аналізу маркетингової інформації. Ці підсистеми взаємодіють одна з одною, що 

дає змогу обробляти зовнішню і внутрішню інформацію з метою прийняття 

маркетингових управлінських рішень. Водночас у сучасних умовах динамічних 

та мінливих підприємницьких ризиків СМІ, на наш погляд, варто доповнити 
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підсистемою оцінки впливу ризиків. Управлінці не можуть обмежитися 

виключно їх ідентифікацією, оскільки без оцінки ризиків неможливо розробити 

достовірні інструменти їх нівелювання, в тому числі маркетингові. 

Для  підприємства  стає  цілком актуальним процес оптимізації методів 

фільтрації вхідної інформації. Необхідно розуміти, які фактори впливають на 

маркетингову інформаційну систему та з якої інформації вона складається  

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Фактори відповідності роботи в маркетинговій інформаційній 

системі [1-3] 

 

Отже, для ефективної роботи інформаційної системи необхідно якісні 

інформаційні процеси на підприємстві та їх оптимізація. Сучасні технології 

роботи з інформацією не лише допомагають долати невизначеність і 

нейтралізувати ризики, притаманні їм. Із невеликими корективами можна 

погодитися з переліком ризиків, які відокремлюються більшістю науковців і 

практиків [4] як характерні для роботи з великими масивами даних у системах. 
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Для збору, обробки інформації, прийняття рішень необхідно не тільки 

кваліфікація працівників, але й необхідне програмне забезпечення. 

Інформаційні системи такого типу створені відповідно до потреб 

корпоративних об’єднань. Це, насамперед, CRM-система «Парус – 

Менеджмент та Маркетинг» (розробник – корпорація «Парус»); «РDS 

Маркетинг» (розробник – компанія РDS Ltd Україна); «Marketing Analytic 4.0» 

(розробник – група компаній «Вперед»); комплексні CRMпроекти «Terrasoft» 

(розробник – група компаній «Terrasoft») та інші. Стримуючим аспектом, для 

впровадження згаданих програмних продуктів, виступає їх вартість. Тому, для 

підприємств, сьогодні, існують різні варіанти програм, які можна підібрати на 

будь-які фінансові можливості. 

 Висновки. Ключовим завданням будь-якої маркетингової інформаційної 

системи на сучасному підприємстві є цілеспрямована та максимально 

інтерактивна гармонізація розвитку бізнесу і ринку, що реалізується шляхом 

забезпечення функціонування і впливу на підсистеми стратегічного й 

оперативного управління, планування і звітності включно, а також фінансового, 

ресурсного забезпечення тощо. 
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Стаття присвячена особливостям та значенню інформаційних систем обліку 

для ресторанного бізнесу. Проведено аналіз видів інформаційних систем обліку. 

Акцентується увага на актуальності застосування інформаційних систем для 

ресторанного бізнесу. 
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забезпечення, ефективність, результативність. 

Постановка проблеми. Сучасний етап трансформації економічних 

процесів, на якому знаходяться підприємства індустрії гостинності, 

відзначається зростанням ролі інформатизації в управлінні економічною 

діяльністю кожного підприємства з метою координації його господарських 

процесів та прийняття рішень щодо тактики та стратегії розвитку. Однією з 

сфер підприємницької діяльності в Україні, що стрімко розвиваються, є 

ресторанний бізнес. Цілком логічно, що в умовах високої конкуренції, 

автоматизація громадського харчування (ресторани, бари, кафе, їдальні, 

заклади готельно-ресторанного типу, фастфуди, кейтерингові компанії і т.д.) - 

це обгрунтоване і ефективне рішення для конкурентної виразності серед собі 

подібних. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні і практичні 

аспекти обліку та аудиту витрат на підприємствах ресторанного бізнесу 

знайшли відображення у працях таких науковців: С. Голова, З. Гуцайлюка,                

М. Вахрушиної, Т. Карпової, В. Ластовецького, Л. Нападовської, С. Ніколаєвої, 

В. Рудницького, І. Садовської, Т. Сльозко, В. Сопко, Ч. Хоргнера та інших. 

Проблематику організації обліку витрат досліджували у своїх наукових роботах 

А. Грінько, С. Король, Л. Котенко, А. Крутова, П. Куцик, В. Оспіщев,                

О. Столяренко, І. Чернікова, О. Чумак, Л. Янчева та ін. 

Формування цілей є дослідження ролі інформаційних систем обліку в 

ресторанному бізнесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес організації 

управлінського обліку в підприємствах ресторанного господарства повинен 

бути безпосередньо пов’язаний із новітніми технологіями обробки інформації, 

що забезпечать оперативний збір, зберігання, оброблення, поширення обліково-

аналітичної інформації про витрати в мережі внутрішніх користувачів та 

підготовку управлінських звітів за умови створення ефективної системи 

інформаційної безпеки [1]. 

 Автоматизація кафе і ресторану дозволяє оптимізувати документообіг, 

забезпечити порядок на складі. У більшості співробітників ресторанів змінний 

графік роботи, і вони не завжди встигають обмінюватися інформацією - 

автоматизація ресторану вирішує цю проблему. Всі дані зберігаються в єдиній 

системі, користуватися якою просто і зручно. В даний час, особливо у великих 

містах, автоматизація ресторану є абсолютно необхідним рішенням для того, 

щоб обігнати конкурентів і зробити свій заклад кращим. 

Сучасна система автоматизації ресторану - це професійна система 

управління рестораном, багатофункціональна і легко модернізована. Метою 

автоматизації є підвищення ефективності управління рестораном, прискорення 

обслуговування та підвищення якості роботи. Значна частка успіху складається 

з відмінного сервісу і оперативної роботи персоналу. Саме можливості 

автоматизації ресторану дозволяють оптимально поєднувати швидкість і якість. 
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До основних завдань обліку, процеси яких потребують автоматизації на 

підприємствах громадського харчування відносяться [3]: облік поставок, 

запасів, продажів і їх планування; виробничі процеси: рецептури, інгредієнти, 

калькуляція страв і т.д .; контроль роботи персоналу, в тому числі запобігання 

розкрадань, за рахунок точності обліку продукції на складах і барі, можливості 

проведення інвентаризацій на регулярній основі після кожної зміни. Контроль 

надходження грошових коштів і продаваних категорій товарів (страв); 

можливість формувати ціни з урахуванням знижок, програм лояльності, 

націнок, валютних операцій, задавати категорії цін з урахуванням курсу валют; 

бухгалтерський і податковий облік в кафе, барах, ресторанах, згідно з чинним 

законодавством; контроль фінансових потоків, з можливістю планування 

продажів, закупівель; синхронізація касових рішень з управлінськими і 

бухгалтерськими програмами автоматизації. 

В даний час однією з динамічних галузей торгівлі є громадське 

харчування, що стало причиною достатньо жорсткої конкуренції між кафе, 

барами і ресторанами. У наш час клієнти дуже вимогливі і пред'являють 

найвищі вимоги до рівня обслуговування, що примушує йти на додаткові 

витрати для підвищення рівня сервісу і надання клієнтові додаткових послуг 

[5]. 

Кожен ресторатор знає, що його дохід безпосередньо залежить від того, 

наскільки заклад здатний витримувати конкуренцію. Технології, які дають 

змогу автоматизувати ресторанний бізнес, швидко розвиваються, тому 

успішний ресторатор має бути в курсі останніх новинок і переваг і за 

необхідності оновлювати та закуповувати нове обладнання для ресторанів. 

Останні технологічні досягнення, які успішно застосовуються в галузі 

ресторанного господарства [2]:  

Приймання кредитних карток. За статистикою, клієнти з кредитками 

купують набагато більше. Сьогодні транзакції займають секунди, а клієнтів з 

картами стає все більше.  

Мобільні термінали. Для приймання платежів за банківськими картами 
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з'явилися бездротові мобільні термінали. За всієї зручності обслуговування за 

допомогою мобільних пристроїв чек пробивають відразу на касі або в 

реєстраторі.  

Все частіше з'явилася система радіовиклику офіціанта. За одного 

натискання кнопки офіціант має негайно з'явитися у столика. Мобільні 

термінали допомагають оформляти замовлення безпосередньо біля столика, і 

замовлення миттєво надходить на кухню або в бар. Принтери на кухні і в барі 

роздруковують замовлення, а бармен і кухар його виконують. Мобільні 

термінали дозволяють не тільки обслуговувати клієнтів швидко і грамотно, але 

й надають ресторану особливого іміджу.  

Програмне забезпечення. Програмне рішення – це готова бізнес-схема. 

Новачкові вона допоможе мінімізувати ризики. Як правило, всі новинки 

техніки з обліку та обслуговування вже входять до цільної, розробленої 

системи програмного забезпечення, і можна не ламати голову над тим, що 

придбати і наскільки покупка впишеться в роботу ресторану. 

QR-коди. У безконтактну еру нове життя отримали й штрих-коди. Цей 

простий і недорогий інструмент ресторани почали використовувати на 

плакатах, столах, підставках тощо. Сьогодні, просто відсканувавши QR-код за 

допомогою смартфону, клієнти отримують не лише онлайн-меню. Відтепер 

з’явилися системи, які дозволяють за штрих-кодом оплатити рахунок, не 

очікуючи офіціанта, залишити чайові та відгук. Це економить до 15 хвилин на 

обслуговуванні одного відвідувача.  

Чатботи. Це тренд у ресторанному бізнесі у всьому світі. Чатбот — це 

програма, яка імітує спілкування клієнта з реальною людиною. Створити такого 

помічника досить легко для закладу, адже інструмент є недорогим та легко 

інтегрується у сайт або додаток. Завдяки чатботу можна налаштувати такі 

функції: порада щодо вибору їжі; замовлення страв; акційні пропозиції; оплата 

замовлення; оцінка якості обслуговування; анонс подій тощо. 

Меню доповненої реальності (Augmented Reality, AR). Ця новітня 

ресторанна технологія ще лише заходить на ринок, а тому вона може приємно 
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здивувати клієнтів та стати візитівкою закладу. Наприклад, за допомогою 

доповненої реальності відвідувачі можуть навести свій смартфон на меню та 

«оживити страви». Так вони побачать 3D-моделі їжі та ознайомляться з нею ще 

до замовлення. 

Також у ресторанній сфері постійно вдосконалюються внутрішні системи 

для роботи кухні та обслуговування клієнтів. Наприклад, заклади активно 

використовують цифрові екрани для відображення замовлень, системи 

контролю залишків продуктів та портативні POS-системи. Усе це допомагає 

значно оптимізувати бізнес-процеси та залучити більше клієнтів. 

Питання лише відповідності специфіці конкретного підприємства. 

Вибираючи програмне забезпечення, слід враховувати конкретні особливості 

бізнесу, а також перспективи. 

Автоматизація кафе та ресторану неможлива без впровадження 

допоміжного обладнання, такого як pos комп'ютер; pos система; касовий 

апарат; грошовий ящик; принтер чеків; програмована клавіатура; кнопки 

виклику офіціанта; сенсорний монітор; інші допоміжні складові [1-3]. 

Гостра конкуренція приводить до необхідності повного контролю над 

рухом товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів закладу, мінімізації 

витрат, пов'язаних з виробничим процесом, зменшення кількості зловживань з 

боку персоналу, формування привабливої для відвідувачів атмосфери закладу. 

Автоматизація дозволяє також вести облік руху товарів між підрозділами 

ресторану. У систему заноситься документ про внутрішнє переміщення товарів, 

які списуються в підрозділі-джерелі і прибуткують у одержувача. У базі даних 

можуть зберігатися і електронні копії калькуляційних карт, і історія їх змін. 

Тому можна відстежувати динаміку змін сировинного набору, його вартості і за 

лічені секунди отримувати повну картину роботи кухні. 

Запровадження комплексної автоматизації обліку й управління діяльністю 

підприємств ресторанного бізнесу має ряд преваг, зокрема [4-6]:  



 

44 

1) бек-офіс за наслідками здійснення аналізу товарних запасів дозволяє 

мінімізувати товарні втрати, пришвидшити рух активів, а також виявляти 

відхилення фактично понесених витрат від встановлених нормативів;  

2) фронт-офіс забезпечує мінімізацію зловживань матеріально-

відповідальними особами;  

3) можливість в оперативному порядку формувати зовнішню, внутрішню й 

специфічну звітність, за даними якої проводити комплексний аналіз діяльності 

закладу. Важливо, щоб інформаційні технології враховували потребу в 

бюджетуванні як елемента фінансового планування та інструмента управління 

діяльністю підприємств. 

Автоматизація обліково-аналітичного процесу, як правило, доволі 

вартісний проект, потребує тривалого впровадження та включає наступні етапи: 

передпроектне дослідження; складання проекту; навчання персоналу; 

встановлення та налаштування обладнання; введення системи в експлуатацію; 

наступне сервісне обслуговування.   

Сьогодні, для організації обліку витрат використовують найбільш 

розповсюджені в Україні програми «1С: Підприємство. Ресторан. 8», «1С-Рарус 

Общепит», «Парус Ресторан», «Система R-keper», «Система Капітал 2008: 

Ресторан», «Archy Delivery» та «ПроЗа Ресторан» та ін. Наведемо коротку 

характеристику основних з них (табл. 1.). 

Таблиця 1 – Характеристика програмних продуктів для ресторанного 

бізнесу [2-5] 

 
№ 
з/п 

 
Програмний  
продукт 

Особливості використання на підприємствах ресторанного 
господарства 

1 Poster Poster POS є аналогом РРО, друкує фіскальні чеки на території 
України 

2 R-Keeper Касова і управлінська система для автоматизації обліку в кафе, 
барі чи ресторані будь-якого формату. Це потужний і надійний 
програмний комплекс для управління одним рестораном або 
мережею, що дозволяє структурувати і автоматизувати всі 
процеси відбуваються всередині закладу 
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Продовження таблиці 1 
3 BAS Громадське

харчування 
Даний програмний продукт - це бухгалтерське рішення, яке 
закриває питання автоматизації по частині бухгалтерського і 
податкового обліку в закладах громадського харчування, 
дозволяє вести прорахунки загальні по підприємству, а також 
деталізовані по кожній окремій страві, як в одному кафе, барі, 
їдальні, так і мережі ресторанів. 
Програма для автоматизації обліку в кафе BAS Громадське 
харчування дозволяє автоматизувати наступні процеси 
ресторанного бізнесу: деталізований облік рецептур; 
автоматична калькуляція страв; облік взаємозамінних продуктів 
в рецептурах; 
облік спецій; деталізована інвентаризація, в тому числі 
напівфабрикатів; підтримується робота з модифікаторами; 
контроль дотримання рецептів; облік продажів; регламентовану 
звітність по діяльності ресторанного бізнесу, згідно з чинним 
законодавством України. 

4 1С:Підприємство 8. 
Ресторан 

1С: Підприємство 8. Ресторан – програма для ресторану, кафе 
чи бару, призначена в першу чергу для повної оптимізації, 
автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, згідно з 
чинним законодавством України 

5 Система 
«Ресторан+» 

Призначена для комплексної автоматизації оперативного обліку 
на підприємствах громадського харчування (мережах 
підприємств громадського харчування). Основними 
достоїнствами системи є: 
-  масштабованість — мережі підприємств, великі ресторани, 
бари, fast-food, невеликі ресторани; 
-  зручність роботи — інтуїтивно-зрозумілий графічний 
інтерфейс, система підказок, робота з сенсорними екранами; 
-  універсальність — гнучка система обліку оплат, підтримка 
будь-яких організаційних структур, дисконтна система, 
багатоваріантність технологій обслуговування клієнтів, 
розвинений механізм регулювання прав доступу користувачів 
системи, ведення двох варіантів обліку: управлінський і 
фінансовий. 

 

Звичайно ж право вибору, яка програма для автоматизації обліку в кафе і 

ресторанах підійде бізнесу, залишається за керівниками підприємств. Перш за 

все необхідно оптимізувати роботи, які необхідні першочергово для 

ресторанного бізнесу [3-5]. 

Автоматизація процесу управління підприємствами ресторанного 

господарства дозволяє збільшити прибуток від реалізації продукції за рахунок 

нівелювання людських помилок, вдосконалити стратегічний план розвитку 

бізнесу, максимально пришвидшити роботу персоналу при обслуговуванні 

клієнтів за рахунок мінімальних витрат часу на оформлення замовлення. 
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Висновки. Сьогодні важливим є управлінський облік витрат, так як він 

містить великі обсяги даних, управління якими без інформаційних технологій в 

сучасних умовах функціонування підприємств галузі дослідження неможливе. 

Задля підвищення ефективності управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємств ресторанного господарства необхідно впроваджувати 

новітні інформаційні технології, які б враховували особливості функціонування 

зазначених суб’єктів підприємництва. 
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УДК 004.416.6 (045) 

Стукельман Павло Ігорович 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуто основні поняття засобів розробки системи захисту 

інформаційних ресурсів підприємства. Досліджено характеристики та 

особливості інструментів проектування систем захисту та обґрунтовано 

доцільність їх застосування для забезпечення цілісності, доступності та 

конфіденційності інформації. 

Ключові слова: інформаційні технології; кіберпростір; система захисту; 

принципи побудови систем захисту; правові, організаційні, технічні засоби 

захисту. 

Вступ та постановка проблеми. У сучасному світі інформація стає 

найціннішим активом у житті людини та суспільства загалом. В епоху 

інформаційних технологій постає необхідність майже миттєво отримувати 

інформацію, яка з’являється кожну секунду в різних куточках світу, зокрема 

щодо останніх подій та новин, заключених торговельних угод, коливання валют 

і цінних паперів, запуску нових бізнес-проектів та багато іншого. У зв’язку із 

цим, все більшої актуальності набуває питання захисту інформаційних ресурсів 

бізнес-структур засобами сучасних інформаційних технологій і систем [1-3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідженя методів та 

засобів проектування та впровадження систем інформаційної безпеки 

присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Бармен С.,             

Бем М., Бурячок В., Городиський І., Дудатьєв А., Зубок М., Лобанчикова Н., 

Молодецька К., Кавун С., Носов В., Манжай О., Крегул Ю., Лужецький В., 

Остапов С., Яремчук Ю. та інші. Проте, напрямок забезпечення 

конфіденційності, цілісності та доступності інформації в установах та 

організаціях залишається ще недостатньо дослідженим та потребує подальшого 

розвитку. 
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Метою статті є дослідження основних понять розробки систем захисту 

інформації та напрямків їх розвитку як одного із ефективних шляхів 

забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інформації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день реалії 

ведення сучасного бізнесу є такими, що інформацією потрібно не лише 

володіти, а й уміти її ефективно захищати. Відповідно до недавніх оглядів 

міжнародних агенцій з інформаційної безпеки, можливо відмітити наступне: 

 інформація стає основною метою організаторів атак в кіберпросторі; 

 метою створення шкідливих програм та проведення атак, окрім 

отримання грошового прибутку, стає ще й крадіжка та подальше використання 

будь-якої можливої інформації; 

 з’являється новий клас шкідливих програм, націлений як на крадіжку 

персональної інформації користувачів (identity theft), так і на тотальну крадіжку 

всіх даних. 

Саме на вирішення питань ефективного захисту інформації як від 

зовнішніх, так і від внутрішніх загроз направлено створення системи захисту 

інформаційних ресурсів підприємства. 

В загальному розумінні системою захисту вважають сукупність 

організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення 

захисту інформації від розголошення, витоку та несанкціонованого              

доступу [1-4]. 

Слід відмітити, що організаційні заходи є обов’язковою складовою 

побудови системи захисту, а інженерно-технічні здійснюються при 

необхідності. 

В нашій країні розробка та функціонування систем захисту інформації 

регулюється такими нормативно-правовими документами як Закон України 

«Про інформацію», Закон України «Про захист персональних даних», Закон 

України «Про телекомунікації», Закон України Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», Закон України «Про електронні 

документи та електронний документообіг», Закон України «Про електронний 
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цифровий підпис», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон 

України «Про державну таємницю», Закон України «Про основи національної 

безпеки України» та іншими [5-11]. Наявність законодавчого поля сприяє 

ефективній діяльності в галузі безпеки. 

Крім правових, основні напрямки захисту безпеки інформаційних ресурсів 

підприємства подані на рис.1  [1-15]. 

 

 
Основні напрямки захисту інформації

Програмно-апаратні 

Технічний захист 

Захист від витоків 
технічними каналами

Захист від 
несанкціонованого 

доступу:

Антивірусний захист

Аутентефікація та 
авторизація 

Розмежування 
доступу до 
інформації

Аудит 

Криптографічний 
захист інформації 

Інженерні 

Створення 
системи 

гарантованого 
доступу до 
інформації  

Забезпечення 
приміщень 
системою 
контролю 
доступу 

Створення 
екрануючих 
споруд 

Організаційні 

Політика безпеки

Режимні заходи

Створення 
структури, 

відповідальної 
за безпеку 
інформації 

Контроль за 
виконанням і 
ефективністю 
заходів щодо 

захисту 
інформації 

Правові 

Виконання 
норм  і 

положень 
державної 
політики в 
області 
захисту

Контроль за 
захищеністю 
державної 
інформації 

 

Рисунок 1 – Основні напрямки захисту інформаційних ресурсів 

 

Як видно з рис.1 важливу роль у захисті інформації підприємства 

відіграють як правові, так і організаційні, програмно-апаратні та інженерні 

засоби.  

Організаційні засоби базуються на заходах, що містять в собі створення 

концепції інформаційної безпеки, а також [1, 2, 4]: 

– складання посадових інструкцій службовців та обслуговуючого 

персоналу; 
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– побудову планів дій у випадку виявлення спроби несанкційного доступу 

до інформаційних ресурсів системи, виходу з ладу засобів захисту, виникнення 

надзвичайної ситуації; 

– розробку правил адміністрування компонентів інформаційних підсистем 

з обліку, зберігання, розмноження, знищення носіїв інформації, ідентифікації 

користувачів; 

– навчання користувачів правилам інформаційної безпеки. 

У разі необхідності, може бути створена служба інформаційної безпеки 

для проведення організаційних заходів, режимно-пропускний відділ, проведена 

реорганізація системи діловодства та зберігання документів [12]. 

Щодо програмно-апаратних засобів, то слід відмітити, що згідно концепції 

технічного захисту інформації в Україні» джерелами загроз для інформації є [8, 

10]: інші держави; суб’єкти підприємницької діяльності; політичні партії; 

злочинні угрупування; окремі фізичні особи; навмисні та ненавмисні дії 

персоналу; стихійні лиха та техногенні катастрофи тощо. У таблиці 1 подано 

чинники, що сприяють появі таких загроз. 

Таблиця 1 – Джерела загроз для інформації та мотивуючі чинники 

Джерела Мотивуючі чинники 

1 2 

Інші держави Одержання переваг у зовнішньополітичній, 
зовнішньоекономічній, військовій, та інших 
сферах 

Політичні партії Одержання переваг у політичній боротьбі, 
боротьбі за владу 

Злочинні угрупування Одержання політичних, економічних переваг, 
нанесення шкоди 

Суб’єкти підприємницької діяльності Одержання переваг у конкурентній боротьбі, 
економічні переваги 

Окремі фізичні особи Самоствердження, отримання економічних 
переваг і винагород 

Навмисні та ненавмисні дії персоналу Помилки персоналу, низька кваліфікація 
працівників; образа, зрада, примушення 

Стихійні лиха та техногенні катастрофи Відсутність мотивації 

 

На основі поданих вище джерел загроз інформації та мотивуючих 
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чинників, можливо виокремити такі загрози, як: наслідки стихійних лих і 

техногенних катастроф; наслідки помилок проектування системи захисту; 

відмови обладнання; наслідки помилок персоналу; навмисні дії порушників 

тощо [12, 13]. 

Для усунення цих загроз використовуються відповідні заходи. При цьому, 

вибір інженерно-технічних заходів залежить від рівня захищенності інформації, 

який необхідно забезпечити [14]. 

Інженерно-технічні заходи, що проводяться для захисту інформаційної 

інфраструктури організації, можуть включати використання міжмережевих 

екранів, захищених підключень, розмежування потоків інформації між 

сегментами мережі, використання засобів захисту від несанкціонованого 

доступу та шифрування даних тощо [4, 14]. 

У випадку потреби, при проведенні інженерно-технічних заходів, можуть 

встановлюватись у приміщеннях системи охоронно-пожежної сигналізації, 

системи контролю і управління доступом тощо. 

Також може здійснюватись обладняння окремих приміщень засобами 

захисту від витоку акустичної (мовної) інформації [3, 14]. 

Відповідно до теорії захисту інформації, у системі захисту, що побудована 

з урахуванням усіх сучасних методів та засобів і яка використовується на 

підприємстві, що має ретельно підібраний та навчений персонал є 

неможливими навмисні дії порушників. Однак в реальності це твердження є не 

зовсім вірним. З часом будь-яка система захисту застаріває, персонал може 

змінюватись на менш кваліфікований, зловмисники починають 

використовувати нові способи атак та методи взламу, невідомі на час розробки 

системи захисту. Тому при використанні будь-якої системи захисту інформації, 

потрібно пам’ятати, що жодна система захисту не може довгий час протистояти 

цілеспрямованим діям озброєного сучасними технологіями кваліфікованого 

порушника. Це твердження є результатом досвіду спеціалістів із захисту 

інформації і носить універсальний характер. При цьому неважливо яким є 

рівень системи захисту, наскільки сумлінними є користувачі та адміністратори, 
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потужним апаратне та програмне забезпечення. Насправді, проблема полягає не 

у тому, чи «зламають» зловмисники систему захисту, а в тому, наскільки 

швидко це відбудеться. І тому завданням системи захисту інформації є те, щоб 

злам відбувся якомога пізніше. 

Це відповідає і основній меті «Концепції технічного захисту інформації», 

згідно якої захистом інформації є унеможливлення або суттєве утруднення 

реалізації загроз для інформації, що є власністю держави, сприяння реалізації 

законних інтересів громадян, юридичних осіб, державних органів здійсненню 

ними своїх завдань і функцій, загроз, реалізація яких може нанести державі, 

суспільству або особі політичні, економічні, моральні та інші збитки [12, 13]. 

До недавнього часу вважалось, що системи захисту направлені виключно 

на інформацію, що знаходиться на комп’ютерах організації. Проте, слід 

відмітити, що сучасне підприємство являє собою велику кількість різнорідних 

компонентів, що об’єднані в складну систему для виконання поставлених цілей. 

Відповідно, в процесі функціонування підприємства ці компоненти можуть 

змінюватися. При цьому, через складність впливу багатьох внутрішніх та 

зовнішніх чинників ця складна система може набувати нові якості, що 

обумовлює необхідність застосування системного підходу для забезпечення 

захисту [13, 14 ]. 

До процесу створення системи захисту можуть бути залучені [12, 15]: 

– підприємство, для якого здійснюється побудова системи захисту; 

– організація, що здійснює заходи з побудови системи захисту; 

– служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, як орган 

контролю; 

– організація, що здійснює державну експертизу; 

– інші установи, які у разі необхідності можуть бути залучені до виконання 

деяких робіт зі створення системи захисту. 

Слід відмітити, що система захисту інформації має забезпечити виконання 

основних функцій безпеки без істотного погіршення характеристик системи 

управління підприємством. 
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Дана система повинна бути економічно доцільною, оскільки її вартість 

входить у загальну вартість автоматизації. При цьому захист інформації в 

системі повинен забезпечуватися на всіх етапах життєвого циклу, при всіх 

технологічних режимах обробки інформації, а також при проведенні ремонтних 

і регламентних робіт [12, 15]. 

В систему захисту інформації повинні бути закладені можливості для 

вдосконалення і розвитку відповідно до умов експлуатації та конфігурації 

автоматизованої системи. Також система захисту повинна забезпечувати 

дотримання встановлених правил розмежування доступу [4, 12]. 

Крім того, система захисту має забезпечити облік і розслідування випадків 

порушення безпеки інформації в автоматизованій системі. 

Застосування цієї системи має бути екологічним, простим для користувачів 

та не викликати психологічної протидії [3, 15]. 

До основних завдань, які повинна вирішувати система захисту інформації, 

відносяться [2]: 

 управління доступом до ресурсів системи захисту з метою 

унеможливлення випадкового або навмисного втручання в її роботу та 

несанкціонованого доступу до її інформаційних, апаратних і програмних 

засобів як з боку сторонніх осіб, так і з числа співробітників підприємства; 

 захист інформації, що передається мережевими засобами; 

 збір, оброблення та зберігання інформації про всі події, що відбуваються 

в системі і які стосуються її безпеки; 

 моніторинг роботи користувачів системи адміністраторами та 

оперативне сповіщення щодо спроб несанкціонованого доступу до ресурсів 

системи; 

 контроль і підтримку цілісності критичних ресурсів системи захисту та 

середовища виконання прикладних програм; 

 забезпечення замкнутого середовища перевіреного програмного 

забезпечення з метою захисту від безконтрольного впровадження в систему 

потенційно небезпечних програм (у яких можуть міститися шкідливі закладки 
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або небезпечні помилки) і засобів подолання системи захисту, а також від 

впровадження і розповсюдження комп’ютерних вірусів; 

 управління засобами системи захисту. 

До основних принципів захисту інформації в автоматизованих системах 

слід віднести [2, 12]: 

 системності та безперервності; 

 комплексності та розумної достатності: 

 гнучкості управління та застосування; 

 відкритості алгоритмів та механізмів захисту; 

 простоти застосування заходів та засобів безпеки. 

Системність підходу до захисту інформації на підприємстві передбачає 

врахування усіх взаємопов’язаних у часі компонентів, а також умов і факторів, 

що є істотно впливовими на процес забезпезпечення безпеки. На практиці це 

означає, що під час створення системи захисту підприємства обов’язково 

потрібно враховувати усі слабкі та найбільш уразливі сторони. Крім того, уваги 

потребують можливі об’єкти, а також види атак на систему, особливо з боку 

висококваліфікованих порушників та шляхи і способи проникнення до 

інформації в розподілених системах. В цілому система повинна будуватись не 

тільки з урахуванням усіх можливих каналів проникнення до конфіденційної 

інформації, але і з передбаченням появи нових шляхів загроз безпеці [1, 13]. 

Комплексність передбачає узгоджене використання широкого спектру 

заходів, методів і засобів захисту системи підприємства, які є у розпорядженні 

фахівців з комп’ютерної безпеки. Побудова зовнішнього захисту повинна 

здійснюватися фізичними засобами, організаційними та правовими заходами. 

Разом з тим, обов’язковими мають бути засоби захисту, реалізовані на рівні 

операційних систем (ОС) тому, що ОС є базовим програмним забезпеченням, 

яке управляє використанням усіх ресурсів комп’ютерної системи [14].  

Безперервність захисту передбачає прийняття відповідних заходів на всіх 

етапах життєвого циклу АС, починаючи з найперших стадій проектування, а не 

тільки на етапі її експлуатації. Тому бажано, щоб розробка системи захисту 
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здійснювалась паралельно з розробкою системи, яку потрібно захищати. Це 

дозволить врахувати вимоги безпеки при проектуванні системи і дозволить як 

оптимізувати витрати, так і створити більш ефективні за стійкістю до різних 

загроз системи [15].  

Більшість фізичних і технічних засобів захисту потребують постійної 

адміністративної підтримки, що передбачає своєчасну зміну та забезпечення 

правильного зберігання і застосування паролів, імен, ключів шифрування, 

перевищення повноважень тощо. Разом з тим, якщо в роботі засобів захисту 

відбуваюься перерви або збої, це може бути використане зловмисниками для 

аналізу застосовуваних методів і засобів захисту, а також для впровадження 

спеціальних засобів подолання системи захисту після відновлення її 

функціонування [14]. 

Принцип розумної достатності полягає у тому, що створення абсолютно 

захищеної системи захисту є принципово неможливим, тому потрібно 

орієнтуватись на деякий прийнятний рівень безпеки. На даний час ефективна 

система захисту є затратною і потребує значних ресурсів ПК. Тому важливо 

обрати достатній рівень захисту, при якому витрати на систему, ризики і 

можливі збитки від витоку інформації були б прийнятними [4, 13]. 

Принцип гнучкості управління системою захисту передбачає можливість 

варіювання рівня захищеності в залежності від стану та потреб підприємства. 

Особливо важливий цей принцип стає у випадках, коли встановлення засобів 

захисту необхідно здійснювати у системі, що вже функціонує, не порушуючи 

процесу її нормальної роботи. Крім того слід відмітити, що зовнішні умови і 

вимоги з часом змінюються. В таких ситуаціях здатність гнучкого 

переналаштування дозволяє обійтись без кардинальних заходів з повної заміни 

засобів захисту на нові [13]. 

Принцип відкритості алгоритмів і механізмів захисту передбачає те, що 

захист не повинен полягати тільки в обмеженні доступу до структурної 

організації та алгоритмів функціонування її підсистем. В той же час знання 

алгоритмів роботи системи захисту не повинно давати можливості її 

подолання [5, 13]. 
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Принцип простоти застосування засобів захисту полягає у тому, що для їх 

використання не потрібно застосувати спеціальні мови програмування або 

виконувати дії, які вимагають значних додаткових трудовитрат при роботі в 

штатному режимі авторизованих користувачів. Разом з тим, механізми захисту 

інформації повинні бути інтуїтивно зрозумілі і прості у використанні [13].  

Висновки. Таким чином, на основі наведеного вище можна відмітити, що 

для розробки ефективної системи захисту інформаційних ресурсів 

підприємства є доцільним дотримуватись основних принципів побудови 

автоматизованих систем безпеки та використовувати дієві як правові, так і 

організаційні, програмно-апаратні та інженерні засоби, що дозволить 

забезпечити цілісність, доступність та конфіденційність інформаційних 

ресурсів на всіх етапах іх циркуляції в системі підприємства. 
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здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В даній статті розглядаються теоретичні засади проведення аналізу та 

прогнозування показників рентабельності, проаналізовано найпопулярніші 

програм та інструментів для їх здійснення. Виявлено, що автоматизація 

аналізу значно підвищує якість та точність отриманих результатів, виводить 

управління фінансовими результатами підприємства на новий рівень. 

Прогнозування рентабельності є досить важливою складовою процесу 

управління підприємством, так як дає змогу завчасно робити дії по 

запобіганню збитковості або банкрутства. 

Ключові слова: рентабельність, фінансові результати, результативність, 

ефективність, програмне забезпечення. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання 

підприємствам необхідно підвищувати ефективність виробництва, 

конкурентоспроможність продукції і послуг на основі введення досягнень 

науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління 

виробництвом, активізації підприємництва тощо. У ринковій економіці 

фінансові ресурси (капітал) вкладаються у будь-які види діяльності виключно 

за критерієм максимуму прибутку. Тому, рентабельність, тобто ефективність 

використання капіталу, має велике значення при визначенні фінансових 

результатів діяльності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науці питання 

рентабельності та фінансових результатів діяльності висвітлені досить повно. 

Найбільш академічні узагальнення щодо непрямих показників оцінки 

здійснили: В. Жук, М. Дем’яненко, П. Саблук, І. Садовська, Н. Коваль,                 

Т. Плахтій, О. Довжик, В. Мартиненко, Б. Пасхавер та ін. 
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Формування цілей є дослідження технологій прогнозування 

рентабельності торговельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка ефективності 

діяльності підприємства посідає важливу роль у системі діяльності та 

управлінням компанією, тому отримані результати оцінювання показників 

ефективності можуть бути використані для подальшого розвитку підприємства, 

формування як стратегічних, так і тактичних цілей [4]. Аналіз діяльності 

підприємства необхідно проводити комплексно, враховуючи як зовнішнє так і 

внутрішнє середовище. Для проведення комплексного аналізу необхідно такі 

види ресурсів: людські, фінансові, інформаційні, програмні. Процес 

комплексної оцінки полягає в зборі інформації та проведення аналізу 

показників. Основними процесами, за допомогою яких будується система 

оцінки ефективності, є розробка критеріїв ефективності; розробка системи 

показників і практичних процедур; управління на базі критеріїв; оновлення і 

перевірка на відповідність цілям організації [1]. Ті, в кого бізнес чи 

виробництво був прив'язаний до України, здебільшого наразі вважають, що 

навіть за умов, що війна завершиться скоро, Україна ще на довгий час буде 

відкинута далеко назад в економічному плані, і треба буде багато чого 

відбудовувати.  

Якщо говорити про малий і середній бізнес, то за даними опитування 

Європейської Бізнес Асоціації (EBA), 42% підприємців взагалі припинили 

працювати. Близько третини - призупинили роботу, але хочуть відновлювати її. 

У повному обсязі нині працює лише 13% малого та середнього бізнесу. Щодо 

представників великого бізнесу, то лише 17% компаній працюють у 

довоєнному режимі. Ще 16% обмежили "географію діяльності", 19% - були 

змушені закрити частину підприємств, офісів чи торгових точок. Близько 30% 

компаній не працюють узагалі [4]. 

Поняття «ефективність» є ключовим в економіці, тому що при ухваленні 

індивідуальних і соціальних рішень, йому приділяють особливу увагу. На 

основі зарубіжного досвіду оцінки ефективності діяльності підприємств, можна 
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використати методику «Концепція трьох «E» (economy, efficiency and 

effectiveness) – модель економічності, ефективності та результативності 

діяльності, яка і є рушійною силою ефективного функціонування вітчизняних 

підприємств на ринку [2].  

Наочно взаємозв’язок понять «ефективність – результативність – 

економічність» представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Взаємозв’язок понять «ефективність» – «результативність» – 

«економічність» [5] 

 

«Результативність» – перетворена форма «ефективності». У тому випадку, 

коли необхідно оцінити ступінь досягнення результату, ефективність приймає 

форму «результативності», тоді ж, коли мова йде про мінімізацію 

використовуваних ресурсів, можна говорити про «економічність».  

Економічний ефект підприємницької діяльності можна визначити у вигляді 

відносного показника – рентабельності. Рентабельність – складний 

комплексний соціально – економічний критерій. На відміну від прибутку, 

рентабельність характеризує ефективність фінансової діяльності будь-якого 

конкретного економічного суб'єкта, щодо інших суб'єктів, незалежно від 

розмірів і характеру економічної діяльності. Дана властивість додає 

рентабельності, з одного боку, форму економічної категорії, що виражає 

економічні відносини між економічними суб'єктами з приводу результативності 

використання факторів капіталу, а з іншого – характер об'єкта й інструменту 

фінансового менеджменту.  

В навчальній і науковій літературі немає єдиного трактування поняття 

рентабельності. Розглянувши поняття дані різними економістами, 

Ефективність 

Результативність 
Мета-результат. Чим більше 
результат, тим ефективніше 
процес 

Економічність 
Мета-економія ресурсів. Чим менше 
витрачено ресурсів, тим ефективніше 
процес 
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запропонуємо своє: рентабельність - це характеристика успішності комерційної 

діяльності, яка формується шляхом співвідношення величини отриманої в 

результаті цієї діяльності прибутку з грошовою оцінкою чинників, що 

забезпечили її (прибутку) отримання. 

Зрозуміло, що сутність рентабельності діяльності підприємств полягає в 

тому, що даний показник в ринковій економіці характеризує ефективність 

роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності 

(виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат. Отже, 

рентабельність є складною економічною категорією ринкової економіки, 

знання природи якої дозволяє найбільш успішно здійснювати регулювання 

економіки окремих підприємств, галузей і народного господарства в цілому.  

На сьогодні існують певні методи, щоб визначити рентабельність 

підприємства. Якщо згрупувати методи аналізу і прогнозування рентабельності 

за трьома класифікаційними ознаками, то отримаємо три групи методів: методи 

багаторівневого аналізу рентабельності стійкості діяльності, методи 

комплексного аналізу рентабельності і методи факторного і прогнозного 

аналізу рентабельності [6]. 

Беручи до уваги сутнісні характеристики методів, слід відзначити цільовий 

характер кожної рекомендованої групи методів. Сукупність методів 

комплексного аналізу рентабельності використовується для ретроспективної і 

поточної оцінки досліджуваних індикаторів, що дозволяє виявити тенденції і 

перспективи розвитку економічних суб'єктів як ланки ефективної економіки на 

різних щаблях управління. Методи факторного і прогнозного аналізу в 

сукупності дозволяють виявити фактори, які впливають, виділити резерви 

ефективного впливу, розробити прогнозні моделі стратегічного розвитку, тобто 

акцентувати увагу на тому науково-методичному інструментарії аналізу, якому 

в даний час не приділяється належної уваги. 

Важливим моментом розробки прогнозу фінансового стану є правильний 

вибір методів та прийомів. При цьому серед науковців немає єдності думки 

щодо їх переліку та класифікації.  
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Найбільш загальні групи методів, що використовуються у переважній 

більшості наукової літератури: економетричні моделі; метод часових рядів 

(рядів динаміки); балансовий метод; методи експертних оцінок. 

За таких умов досить простим і водночас досить поширеним підходом до 

здійснення прогнозу зміни значень часового ряду є використання показників 

динаміки [2]. Доцільність їх застосування зумовлена такими чинниками: вони 

мають достатньо простий алгоритм дослідження; не потребують важких 

технічних розрахунків; використовуються для відносно невеликого обсягу 

вихідних даних. Найчастіше використовуються прогнозування при допомозі  

середнього темпу росту та середнього при росту. До недоліків цих методів 

відносять те, що при проведенні розрахунку відповідних середніх показників 

(прогнозних значень) використовуються лише крайні значення часового ряду. 

На прогнозування середні значення ряду не впливають. Через це при їх 

використанні кількість рівнів динамічного ряду не перевищує чотирьох п'яти, 

при тому, що динамікою середини ряду можна знехтувати [5]. 

Іншим поширеним підходом до прогнозування є використання трендових 

моделей [6]. Основною ціллю трендових моделей є здійснення на їх основі 

прогнозу стосовно розвитку процесу, що досліджується, на майбутній проміжок 

часу. Прогнозування економічних показників за допомогою часового ряду є 

одновимірним методом прогнозування, який основується на екстраполяції, а 

саме продовженні на майбутнє тенденції, яка була в минулому. Прогнозований 

показник, при та кому підході, формується під впливом великої кількості 

чинників, які не вдається виділити або стосовно них відсутня інформація. В 

такому разі хід зміни такого показника зв'язують не з факторами, а із плином 

часу, що виявляється в створенні одновимірних часових рядів. Аналіз на основі 

трендових моделей використовують у випадках визначення загальної тенденції 

змін. У такому разі, прогнозування значень результуючого показника 

виконується базуючись на динаміці його значень у минулих періодах. 

Наведемо 10 найкращих програм для прогнозування доходів у 2023 році 

[8]: 
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Streamline є провідною у світі програмною платформою для прогнозування 

доходів для виробництва, дистрибуції, роздрібної торгівлі, електронної 

комерції, брендів і 3PL. 

SAP Інтегроване програмне забезпечення для бізнес-планування пропонує 

рішення для планування та консолідації, які надають клієнтам інструменти 

фінансового прогнозування, бюджетування, планування сценаріїв, консолідації 

та інструментів співпраці. Абсолютно можливо використовувати цю ERP для 

процесів ланцюга поставок. Переваги та недоліки цього рішення були зібрані на 

оглядових платформах Capterra та G2 та перелічені нижче. 

Blue Yonder - це програмна компанія, яка забезпечує управління 

ланцюгами поставок, плануванням виробництва, плануванням роздрібної 

торгівлі, операціями з магазинами та управління категоріями програмного 

забезпечення під назвою Luminate Platform. 

Kinaxis допомагає компаніям реорганізувати планування ланцюгів 

поставок. Kinaxis RapidResponse - це хмарне програмне забезпечення для 

управління ланцюгами поставок, яке з’єднує ваші дані, процеси та людей у 

єдине гармонійне середовище. Колекція RapidResponse хмарного ланцюжка 

поставок та додатків S&OP підтримує організації в галузі високотехнологічної 

електроніки, аерокосмічної та оборонної галузі, автомобілебудування, наук про 

життя та промисловості. 

Oracle Demantra - це інструмент управління попитом та управління 

ланцюгами поставок, що надається Oracle. Це допомагає в автоматизованих 

процесах прогнозування, що одночасно відображає прогнозування попиту на 

такі фактори, як обмеження пропозиції, зобов'язання споживачів та кількість 

запасів. 

SkuBrain від Логільність - це веб-рішення для прогнозування попиту та 

оптимізації запасів. Він використовує історію продажів, щоб прогнозувати 

майбутній попит на вашу продукцію, а потім, виходячи з поточного рівня 

запасів, дає рекомендації щодо того, що ви повинні купувати, щоб мати 

можливість задовольнити цей попит, або які товари можуть бути 
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перезавантажені. SkuBrain забезпечує прогнозування продажів та виробництва, 

оптимізацію запасів та планування поповнення для малих та середніх 

постачальників, дистриб’юторів та роздрібних торговців. 

NetSuite - це програмне забезпечення на базі Oracle. Це потужне програмне 

забезпечення з безліччю функцій, які є хорошими і поганими одночасно. Від 

стартапів до прибутку до малих та середніх організацій, швидкозростаючий 

бізнес використовує NetSuite для автоматизації основних процесів та отримання 

реальних даних про операційні та фінансові показники. 

Relex - це рішення для роздрібної торгівлі 100%. Це допомагає роздрібним 

торговцям бути більш конкурентоспроможними із власними хмарними 

рішеннями з планування роздрібної торгівлі. RELEX допомагає компаніям 

краще планувати, використовуючи точне прогнозування та поповнення, вигідне 

використання торгових площ та оптимізоване планування робочої сили. 

Анаплан - це американська компанія з планування програмного 

забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Anaplan 

продає підписку на хмарне програмне забезпечення для бізнес-планування та 

надає дані для прийняття рішень. 

Планування ланцюжка поставок Infor CloudSuite це інтегрована платформа 

планування, яка дозволяє компаніям створювати, управляти, співпрацювати та 

координувати плани по всьому своєму ланцюжку постачання – від створення 

плану попиту шляхом реагування на стороні пропозиції, від детального 

планування оперативного реагування до стратегічного бізнес-планування. 

Важливість автоматизації проведення аналізу та прогнозування фінансових 

результатів підприємства пояснюється стрімкою трансформацією бізнесу, яка 

має на увазі використання інформаційних технологій для оптимізації бізнес-

процесів, підвищення ефективності діяльності підприємства для прийняття 

правильних управлінських рішень.  

Можна зробити висновок, що впровадження та використання сучасних 

інструментів для аналізу фінансових результатів на вітчизняних підприємства 

доволі важливим завданням в умовах швидкого розвитку глобальної економіки 

та ринку технологій, тому треба надавати увагу питанню підвищення 

кваліфікаційних навичок фінансових робітників підприємств. 
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Висновки. Рентабельність загалом – багатогранний показник, залежить від 

багатьох факторів, розкриття яких є основою подальшого дослідження. Тому 

кожен суб’єкт господарювання повинен активно шукати всі можливі шляхи 

вдосконалення виробництва, підвищення конкурентоспроможності власної 

продукції, що буде сприяти сталому розвитку. При аналізі виробничо-

господарської та фінансової діяльності підприємства застосовують систему 

відносних показників рентабельності, які є важливими характеристиками 

факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства. З цієї 

причини вони є обов'язковими елементами порівняного аналізу та оцінки 

фінансового стану підприємства.  

Прогнозування є необхідним складовим елементом управління і однією з 

основних умов ефективного планування. Саме цим визначається його 

значущість в системі управління підприємством. Будь-якому рішенню повинні 

передувати аналіз ситуації, що склалася, і прогноз наслідків ухвалення або не 

ухвалення того або іншого управлінського рішення Але варто пам’ятати, що 

прогнозування не дає можливість передбачити усі події, що відбуватимуться в 

навколишньому середовищі підприємства в майбутньому зі стовідсотковою 

точністю та не дає гарантії відсутності певного ступеня ризику. Таким чином, 

для кожного підприємства дуже важливо мати резерви та план виходу з 

кризового становища навіть при дуже сприятливих результатах прогнозу. 
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Досліджено особливості Інтернет-реклами в Україні в умовах воєнного стану. 

Ключові слова: інтернет, мережа, реклама, Інтернет-реклама, таргетинг, 

маркетинг, війна, воєнний стан. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Розвиток інформаційного суспільства та мережі 

Інтернет впливає на якість життя людей і формування нових комунікаційних 

зв'язків. Ведення бізнесу в Інтернеті більше не є перевагою для конкурентів, а 

розглядається не лише як основа для довгострокових рішень щодо 

конкурентоспроможності, а й як необхідність для побудови ефективних 

маркетингових стратегій для просування товарів і послуг, компонентом яких є 

реклама. Реклама є однією з найважливіших частин комплексних 

маркетингових кампаній і ефективним інструментом охоплення споживачів 

шляхом інформування їх про товари та послуги. Враховуючи стрімке 

проникнення інформаційних технологій у всі сфери бізнесу, потреба в 

дослідженнях Інтернет-реклами стала більш актуальною. 

В умовах війни дуже складно планувати подальший розвиток, особливо 

на довгострокову перспективу. Тому необхідно бути гнучкими у прийнятті 

рішень щодо промоційної активності та управління ризиками. Також потрібно 

швидко реагувати на всі зміни та турбуватися про репутацію.  
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З початком повномасштабного вторгнення Росії на Україну від 24 лютого 

2022 року по цей день, бізнес-світ зазнав суттєвих змін та був змушений 

освоювати Інтернет-канали комунікації. 

Крім того, концепція інтернет-реклами за своєю суттю є динамічною – 

вона постійно розвивається та змінюється під впливом нових технологій і нових 

вимог з боку бізнесу та споживачів. Тому важливо розглянути актуальні 

питання та особливості інтернет-реклами в період воєнного стану в Україні. 

Актуальність питання Інтернет-реклами підтверджується і активним 

висвітленням його в науковій літературі. Серед досліджень, присвячених 

питанню Інтернет-реклами, важливе місце займають праці Мальчик М. В., 

Адасюк І. П., Виноградової О. В., Дрокіної Н. І., Литовченко І. Л., Баран Р. Я., 

Романчукевича М. Й. та інші. До того ж багато цінних досліджень було 

розроблено організаціями, які займаються розвитком рекламного напрямку як в 

Україні, так і у світі: Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК), Interactive 

Advertising Bureau (IAB), Інтернет Організація України (ІнАУ), Американська 

Асоціація Маркетингу та інші. 

Цілями статті є навести загальну характеристику мережі Інтернет. 

Визначити поняття «реклама». Сформувати основні поняття Інтернет-реклами в 

цілому. Дослідити особливості Інтернет-реклами в Україні в умовах воєнного 

стану. 

Виклад основного матеріалу. Конкуренція між комерційними суб’єктами 

дозволяє максимально задовольнити потреби споживачів, що позитивно 

впливає на розвиток економіки, але водночас створює складні умови для 

виживання українських компаній на ринку, який щороку розривається все 

більш конкурентоспроможними іноземними виробниками. Саме тому в 

сучасний період актуальним є вивчення ставлення споживачів до реклами та 

специфіки її поширення [1].  

Помітним явищем сучасної економічної історії є перехід України до «нової 

економіки» та інформаційного суспільства. У сфері інформаційної діяльності 

зустрічається інформаційний сектор економіки, основну частину якого 
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становить інформаційна індустрія. На даний момент одним з найбільш 

хвилюючих питань в галузі є перспектива розвитку Інтернет-економіки. 

Глобальна мережа народжує нові форми соціальної та економічної діяльності:  

- віддалена робота;  

- телеробота; 

- віртуальні підприємства;  

- дистанційне  навчання тощо.  

 Користувачі Інтернету стають важливою частиною споживачів, оскільки 

їх залучення є важливим етапом у перспективах багатьох компаній, оскільки 

вони є прогресивною аудиторією.  

Інтернет - це глобальна «мережа мереж», набір технологічних 

інструментів, стандартів і протоколів, які дозволяють з’єднуватися між різними 

комп’ютерними мережами по всьому світу [2, с. 16].  

Інтернет містить найдешевший і найкращий доступний на сьогодні 

технологічний зв’язок, пропонуючи виробникам і споживачам можливість 

встановити та підтримувати зв’язок у режимі реального часу з будь-яким 

респондентом у всьому світі. Тому, електронна пошта, електронні пейджери, 

чат та інші засоби спілкування в мережі забезпечують обмін загальною і 

навіть стратегічною діловою інформацією між діловими партнерами за 

короткий проміжок часу. Електронні засоби захисту цієї інформації на 

виробництві є сучасними та ефективними.  

Розквіт інтернет-технологій вплинув на появу нових бізнес-напрямів, 

трансформацію наявних. Недарма Білл Гейтс свого часу сказав: «Якщо вашого 

бізнесу немає в інтернеті, значить, скоро вас не буде у бізнесі». Такий інтерес 

до нових технологій істотно впливає на розвиток ринку електронної комерції та 

позитивно позначається на зростанні обсягу онлайн-купівель в Україні [3]. 

На сьогоднішній день реклама є поширеним засобом комунікації, оскільки 

її основною функцією є комунікація. Вивчення сучасного дизайну охоплює 

широкий спектр культурного та громадського життя і може сприяти розвитку 

соціально прогресивних явищ. Адже одна з головних цілей реклами – 
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сформувати уявлення про світ, навіть гармонізувати його, створити нові образи 

чи переосмислити природу звичних речей. Серед них найбільш очевидними 

викликами є: жорстка конкуренція на споживчому ринку, безперервна 

модернізація технологій та сфера публічних комунікацій, яка відповідає 

вимогам глобального розвитку та стандартів просування іміджу в сучасному 

конкурентному середовищі. 

Сучасна іміджева реклама повинна відповідати глибоким соціокультурним 

і соціально-економічним змінам, що відбуваються в суспільстві. І - як постійне 

самовдосконалення, фундаментальна зміна цінностей. Успішне розміщення 

реклами є лаконічним, але водночас максимізує деякі сильні сторони 

повідомлення. 

Реклама доносить інформацію і має своє емоційне забарвлення. Це 

допомагає переосмисленню суті звичних речей, а також носії зовнішньої 

реклами (наприклад, знаки, які теж є об’єктами дизайну, але несуть в собі 

тільки інформаційну складову) і комунікації, що сприймаються на емоційному 

рівні [4]. 

Сучасний рівень розвитку Інтернету дозволяє створювати презентації 

будь-якого продукту (послуги) на рівні, недосяжному іншими ЗМІ. Теоретично 

і на сторінках газет та журналів, і по телебаченню можна показати товар з 

найкращої сторони та надати про нього максимум інформації, але витрати на 

ефірний час та друковані шпальти будуть занадто великими. Тому, 

найважливішими перевагами Інтернет-реклами є відносно низька вартість 

виготовлення та доставки рекламної інформації, висока швидкість передачі 

інформації, мультимедійна Інтернет-реклама, велика кількість загальної 

інформації про рекламу та товари (послуги) [5].  

Досить сильною стороною інтернет-реклами є її інтерактивність, тобто 

можливість не лише адресувати рекламне повідомлення необхідній цільовій 

групі, але й бачити в режимі реального часу реакцію на дане повідомлення.  

Крім того, сучасні комп’ютерні технології здатні контролювати реакцію 

користувача та змінювати рекламне повідомлення для максимального ефекту. 
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Діалог і візуалізація зв'язку в реальному часі між клієнтами і рекламодавцями 

дозволяє вирішувати різні проблеми в організації бізнесу. Великою перевагою є 

вибір виду реклами в Інтернеті: банерна, контекстна, медійна, автоматизація 

пошуку на сайтах, пресс-реліз, соціальних мережах, блогах тощо. Крім того, 

при підключенні до Інтернету повідомлення можна надсилати та отримувати 

цілодобово та без вихідних у зручний для людей час (в офісі, вдома, в 

автомобілі). Кажуть, що інтернет-реклама характеризується відсутністю 

нав’язливості. Це не дратує людей, як реклама на телебаченні та радіо. 

Серед переваг Інтернет-реклами можна виділити доступність і зручність 

роботи в Інтернеті. Умови швидкого поширення інформації та економія часу 

завдяки автоматизації зробили Інтернет досить ефективним видом електронної 

реклами. Крім того, відсутність географічних кордонів означає, що коло 

клієнтів не обмежується місцем розташування бізнесу рекламодавця. Такі 

можливості допомагають розширити охоплення рекламодавців і ринків від 

місцевих і національних до міжнародних без особливих витрат. 

Ще однією перевагою інтернет-реклами є таргетинг. Інтернет має 

унікальну можливість націлювати рекламні кампанії лише на аудиторію, яка 

цікавить рекламодавця: показ реклами користувачам у відповідних регіонах на 

відповідних тематичних веб-сайтах (геотаргетинг). Крім того, таргетинг може 

обмежити час відображення банера, забезпечити привабливість реклами для 

відповідного типу користувачів, створити контекстне відображення реклами за 

ключовим словом у пошуковій системі, налаштувати відображення банера, що 

надає рекламній кампанії певний сюжет, обмежити кількість показів одного 

банеру кожному користувачеві [5]. 

Однак, варто не забувати і про реалії сьогодення. З початком війни 

зупинилися бізнеси, рекламний бюджет також у першу ж чергу. Адже ніхто не 

знав як далі існувати, адже витрати на рекламу іноді можуть перевищувати інші 

категорії. Тому рекламний бюджет довоєнного існування перейшов на 

релокацію, заробітні плати або підтримку армії. І саме в цей момент українці 

зрозуміли, що реклама - це не лише про «купи у нас». Піар став голосом 

брендів. 
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З часом, коли компанії зрозуміли, що без рекламного бюджету бізнес 

перестає приносити гроші, вони почали обережно збільшувати витрати. 

Запускалися, як й Ілон Маск, із діджиталу. Раніше був великий рекламний 

бюджет і кілька запусків, а під час війни стали менші вкладення і одразу 

перевірка швидкого результату. До того ж, під час війни відбулося й чітке 

розподілення за медіа-ресурсами і як наслідок, впливами на аудиторії.  

Соціальні мережі добре працювали для маркетингу та прямої реклами - 

таргетована реклама, онлайн продажі та надання консультацій. Крім того, 

можна було використовувати і для іміджевої PR-історії — додавати сторітелінг, 

створювати челенджі, робити колаборації з блогерами. З нового боку розкрився 

інфлюенс-маркетинг. Блогери не створювали картинки, а показували реальність 

у якій живуть усі українці. Тому рекламні меседжі й інтеграції почали 

сприйматися від блогерів та лідерів думок як поради, рекомендації, а не просто 

нав'язування реклами. Ще більше зросли мікро-блоги й волонтерські групи, 

адже актуальність й перевіреність інформації вийшла на перший план [6]. 

Посилаючись на одну із сторінок веб-сайту мережі Інтернет, а якщо бути 

точнішим на статтю, можна сказати наступне: Всеукраїнська рекламна коаліція 

опублікувала дослідження «Тенденції 2022 в управлінні маркетинговими 

комунікаціями». Дослідження було проведено у співпраці з дослідницькою 

компанія Factum Group з метою оцінки впливу війни на маркетингові 

комунікації, розуміння існуючих викликів перед маркетинг-командами та 

планів на майбутнє. В опитуванні взяли участь маркетинг директори, інші 

представники відділів маркетингу та керівники компаній, що є постійними 

учасниками або ж членами журі Effie Awards Ukraine, а також рекламодавці, що 

беруть участь у щорічних індустріальних дослідженнях ВРК, а саме Best 

Marketing Teams та Вибір рекламодавця.  Дослідження було проведене 

серед 118 компаній. Період опитування: серпень-вересень 2022 року [7].   

Досліджуючи дану інформацію та тему, для нас важливим аспектом була 

Інтернет-реклама, тому: Інтернет-реклама зазнала найменших втрат, її після 

24.02.22 року використовували 71% опитаних компаній. Найбільші втрати - 
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реклама на телебаченні та в кінотеатрах, де кількість 

рекламодавців скоротилась більше, ніж в 3 рази для ТБ, та в 6 разів для 

кінотеатрів. 21% опитаних взагалі не рекламувались після 24.02.22 року. Падає 

не тільки кількість рекламодавців, а також і частота контактів зі споживачем у 

кожному з каналів [7].  

Таким чином,  Інтернет-реклама вже не є трендом, хоча деякі підприємці 

все ще так вважають. Тепер це необхідність. Її можна не лише ефективно 

використовувати для продажу товарів і обслуговування клієнтів, а й як канал 

для поширення інформації про бренд і підвищення впізнаваності бренду. 

Не зважаючи на труднощі країни, а особливо рекламної індустрії, 

більшість рекламних агентств переоснащують свої бізнес-процеси та 

маркетингові функції, оновлюють комунікаційні стратегії та починають 

розподіляти бюджети на маркетингові кампанії. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Розвиток інформаційного суспільства та мережі 

Інтернет впливає на якість життя людей та формування нових комунікаційних 

зв'язків. Ведення бізнесу в інтернеті більше не є перевагою для конкурентів і 

розглядається не тільки як основа для довгострокових рішень щодо 

конкурентоспроможності, а й як необхідна умова для побудови ефективних 

маркетингових стратегій просування товарів і послуг, невід’ємною частиною 



 

75 

яких є реклама. Реклама є однією з найважливіших частин низки 

маркетингових заходів і ефективним інструментом впливу на споживачів, 

шляхом інформування їх про товари та послуги.Враховуючи стрімке 

проникнення інформаційних технологій у всі сфери бізнесу, потреба в 

дослідженнях інтернет-реклами стала більш актуальною. Сьогодні вона широко 

застосовується до підприємств усіх видів діяльності, незалежно від їх розміру 

та специфіки діяльності, форми власності. Для створення ефективних каналів 

взаємодії з контрагентами та покупцями через Інтернет, комерційні структури 

використовують усі доступні рекламні засоби. 

Сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства вимагають 

постійного динамічного вивчення соціально-комунікаційних процесів. Однією з 

таких, вважаємо рекламу в мережі, що сьогодні називається Digital-реклама. На 

думку деяких дослідників, поняття digital-реклама настільки багатогранна, що 

не має аналогів у перекладі, однак, найближчим (але не зовсім точним) є 

українське явище «Цифрова реклама». Інші вважають, що його варто 

інтерпретувати та аналізувати як явище мережевої реклами.  

Варто наголосити, що сьогодні науковий світ приділяє багато уваги 

вивченню digital-рекламі. Варто виокремити праці: А. Досенко – «Реклама: 

базові аспекти для початківця»; А. Тітова – «Диджитал реклама: великі 

рекламодавці активно переходять на digital-рекламу» та науковці, які активно 

приймають участь у вивченні даного питання: М. Гапчук, Е. Єнж, С. Круг, 

А. Кураков, П. Маршалл, О. Печалов, М. Портер, М. Райцин, С. Спенсер, 

Д. Стрикчіола, Б. Тодд, Р. Фікшин. 

Цілями статті є навести загальну характеристику digital-маркетингу. 

Визначити основні завдання та види digital-маркетингу. Охарактеризувати 

поняття «Digital-реклама». Дослідити правове регулювання digital-реклами. 

Узагальнити роботу digital-реклами під час пандемії COVID-19 та воєнного 

стану 2022 року в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Цифровий маркетинг (з англ. 

digitalmarketing) - це використання всіх можливих форм цифрових каналів для 
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просування бренду [1]. Це загальний термін для маркетингу товарів і послуг за 

допомогою цифрових каналів для залучення та утримання клієнтів. При чому, 

будь-які - від реклами на онлайн радіо до оголошення контекстної реклами в 

інтернеті.  

Простіше кажучи, digital маркетинг - це будь-яка реклама, яка передбачає 

«цифри». Багато разів поняття «digital маркетинг» порівнюють зінтернет-

маркетингом, але між ними є значні відмінності. Якщо бути  точнішим, то 

цифровий маркетинг також включає інтернет-маркетинг, але не обмежується 

лише одним інтернетом. 

Digital маркетинг - це новий етап в еволюції маркетингових кампаній, 

викликаний глобальною цифровою трансформацією та змінами вбізнес-

середовищі, спричиненими пандемією COVID-19 від 2019 року. Його суть 

полягає в організації взаємодії бізнесу зі споживачами через різні цифрові 

канали. У цьому випадку ефективність підприємництва напряму залежить від 

вибору найкращої форми діяльності з набору альтернатив, особливо онлайн чи 

офлайн бізнес-платформ. Проте конкурентоспроможність бізнесу є мінливим 

явищем, яке змінюється разом із оновленням споживчих потреб, інтересів, 

можливостей чи переваг, а також динамікою зростання 

конкурентоспроможності інших учасників ринку. В українському цифровому 

просторі найбільш актуальним є використання каналів комунікації зі 

споживачами, таких як Інтернет та пристрої, що забезпечують доступ 

(комп’ютери, ноутбуки тощо), мобільні пристрої (планшети, смартфони тощо), 

локальні мережі, цифрові телевізори, інтерактивні екрани, POS-термінали.  

Відповідно, фахівцями Всеукраїнської рекламної коаліції (далі — ВРК) 

запропоновано класифікацію цифрової реклами, яку може використовувати 

вітчизняний бізнес у межах реалізації маркетингової компанії. До основних 

видів належать [2]:  

1) ТБ-реклама, до якої віднесено пряму рекламу та спонсорство;  

2) радіо-реклама, до якої віднесено національний та регіональний ринки, а 

також спонсорство;  
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3) OutofHomeMedia (далі — OOH Media) реклама, до якої віднесено 

переважно цифрову зовнішню рекламу,  рекламу в транспорті тощо;  

4) реклама в кінотеатрах;  

5) Digital (Internet) Media реклама, до якої віднесено рекламу в мережі 

Інтернет, банерну рекламу, оголошення в соціальних мережах, richmedіа, 

цифрове відео тощо.  

Окремим видом реклами ВРК визначає рекламу в пресі, проте тенденції 

останніх років свідчать про відсутність висхідної динаміки розвитку 

зазначеного типу реклами, що пов'язано із важкістю продовження конкурентної 

боротьби із digital-рекламою та динамізацією цифрових трансформацій у 

суспільстві. Вибір цифрового каналу з альтернатив – стратегічно важливий 

етап маркетингової діяльності компанії, від якого залежить ефективність 

діалогу зі споживачами. Ці інструменти підібрані та поєднані таким чином, 

щоб стратегія цифрового маркетингу суб’єкта господарювання забезпечувала 

виконання наступних тактичних завдань: 

- по-перше, моніторинг змін у споживчій поведінці та купівельній 

спроможності на основі використання інформації про поведінку покупців, що є 

доступним в цифровому вигляді та доходить до маркетологів та менеджерів у 

режимі реального часу;  

- по-друге, постійний двосторонній персоналізований діалог з кожним 

споживачем;  

- по-третє, автоматична систематизація даних, отриманих із минулих 

взаємодій зі споживачами, а також аналіз даних маркетингових кампаній 

конкурентів. 

Тож варто визначити, чим саме є Digital-реклама. На нашу думку, це 

мережеве рекламне оголошення, яке пропонує можливість співпраці та 

реалізації комунікаційного процесу зі споживчою аудиторією, тим самим 

прискорюючи процес продажу самого продукту. Прикладом може бути банер 

на веб-сайті, який дозволяє купити продукт одним клацанням миші. Або 

розміщені в соціальних мережах рекламні ролики, які єдині можуть 

рекламувати товар. При цьому, варто підкреслити, що digital-реклама як 

комунікаційний процес характеризується каналами розповсюдження. 
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А. Тітов зазначає, що така реклама – це «цифрові комунікації сьогодення і 

майбутнього. При чому, коло завдань технології Digital постійно 

розширюються. Тут, наприклад, навіть з’явилася практика тестування 

створюваного під клієнта цифрового рекламного поля…» [3].  

Варто окреслити, що подібний вид комунікації (Digital-реклама) одночасно 

може бути поданий не лише як текст рекламного звернення, а й реалізована 

інтерактивна візуалізація якісних динамічних об’єктів, яка вже включена у 

формат цифрового контенту на кожному носії інформації користувача. Це 

означає, що кожен потенційний покупець систематично занурюється в 

інформаційне поле і має можливість постійно відслідковувати ситуації, які його 

цікавлять. 

Щодо правового регулювання, в Україні існує єдиний закон, що регулює 

цей вид діяльності – Закон України «Про рекламу». У ньому окреслено, чим є 

реклама, здійснено визначення фундаментальних понять ведення рекламної 

діяльності. Закон, зокрема, зазначає: «Реклама не повинна містити інформації 

або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтувати 

правилами пристойності» [4]. До переліку інших документів, що стосуються 

рекламної діяльності, відносять укази Президента та, як варіанти, відкриті 

листи.  

Не варто ігнорувати також і інші нормативно-правові документи, серед 

яких є такі кодекси: 

- Міжнародний кодекс маркетингових досліджень;  

- Міжнародний кодекс просування товарів («сейлзпромоушн»);  

- Міжнародний кодекс «діректмейл» та продажу товарів поштою;  

- Міжнародний кодекс практики прямого продажу. 

24 лютого 2022 року відбулося Російське вторгнення на Україну.                 

Від 24 лютого 2022 року по теперішній час, ведуться активні бойові дії на 

окремих територіях держави, що безпосередньо впливає на Digital-маркетинг та 

рекламу в цілому. Зовнішня реклама в Україні закінчила 2021 рік достатньо 

оптимістичним зростанням на фоні розвитку ситуації з COVID. У грудні 2021 р. 
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аналітики галузі ООН ринку зробили обережні прогнози на рік 2022 щодо 

зростання бюджетів рекламодавців на 16%, і вже на початку лютого стало 

зрозуміло, що прогнози на 2022 рік мають бути перевиконані реальними 

показниками ринку [5]. 

Звісно, темпи зростання кожного гравця на ринку зовнішньої реклами 

різні, що є нормальним явищем, залежно від географічного охоплення, 

кількості та якості зовнішньої реклами оператора, типу рекламної структури в 

його портфоліо та ін. факторів, але в цілому за результатами ринку 2021 року 

сегмент зовнішньої реклами зріс на 27%. Найбільше зростання 

продемонстрували оператори, які активно розвивали сегмент цифрової 

зовнішньої реклами. Digital OOH-реклама зросла до 78% за підсумками                

2021 року. 

Як і багато інших галузей, зовнішня реклама чутлива до введення в країні 

воєнного стану та початку повномасштабної збройної агресії проти України. 

Комерційна частина клієнтського портфеля почала стрімко скорочуватися. 

Адже реклама – це як лакмусовий папірець, який дуже чуйно реагує на будь-які 

зміни в економіці країни. Проте оператори зовнішньої реклами в Україні 

почали масово підтримувати патріотичні сили. 

Відтак, вже з перших днів збройної агресії Росії проти нашої країни набули 

популярності сюжети, які давали чітке розуміння окупантам, що їм в Україна не 

раді. Тобто, незважаючи на негативний вплив на рекламу, через дану ситуацію, 

ми можемо спостерігати, що навіть у складні воєнні часи Україна і український 

бізнес бореться. І, незважаючи на тимчасові складнощі, – вистоїть. 

Таким чином, динамічний тренд розвитку інтернету зумовлює зростання 

рекламного попиту різних суб'єктів ринку. Ринок інтернет-реклами активно 

розвивається. Незважаючи на світову кризу, спричинену пандемією 

коронавірусу 2019 року та російсько-українською війною 2022 року, яка триває 

до цього часу, digital-реклама повинна відновлювати свої ресурси та активно 

працювати на благо своєї країни. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

У cmammi poзглянуто cnociб yдocкoнaлeння mexнoлoгiï бyлочнux вupoбiв 

шляxoм зaмiнu чacmuнu бopoшнa nшeнuчнoгo pocлuннoго cupoвuнoю, a caмe 

coчeвuцeю, з мemoю noкpaщeння xapчoвoï ma бioлoгiчнoï цiннocmi. Poзpoблeнo 

mexнoлoгiю бyлoчнux вupoбiв iз вuкopucmaнням coчeвuчнoгo nюpe. Здійснено 

oцiнювaння якocmi poзpoблeнux бyлoчнux вupoбiв nopiвнянo з mpaдuцiŭнuмu. 

Ключові слова: mexнoлoгiя, бyлочнi вupoбu, aмiнoкucлomu, вimaмiнu, 

opгaнoлenmuчнa oцiнкa, coчeвuця, nюpe. 

 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Xapчyвaння – фyндaмeнтaльний пpoцec, який 

знaxoдитьcя в ocнoвi життєдiяльнocтi вcix бeз виняткy живиx opгaнiзмiв i є 

нaйвaгoмiшим чинникoм збepeжeння здopoв'я. Xapчyвaння мaє ocoбливo 

вaжливe знaчeння для нaceлeння України, дe cпocтepiгaєтьcя зpocтaння тa 

poзпoвcюджeння бaгaтьox зaxвopювaнь, ocoбливo тaк звaниx «xвopoб 

цивiлiзaцiï»: cepцeвo-cyдинниx, oнкoлoгiчниx, дiaбeтy, oжиpiння, ocтeoпopoзy, 

кapiєcy тoщo [1].  

Cтaтиcтичнi мaтepiaли, oфiцiйнi дoкyмeнти Miнicтepcтвa oxopoни здopoв'я 

України й peзyльтaти нayкoвиx дocлiджeнь cвiдчaть, щo piвeнь зaxвopювaнocтi 

нaceлeння України бeзyпиннo збiльшyєтьcя. Зa ocтaннi 10 poкiв бiльшe нiж y              

3 paзи зpocлa кiлькicть xвopиx нa apтepiaльнy гiпepтoнiю, cмepтнicть вiд 

iнфapктiв мioкapдy збiльшилacь y 2 paзи. Внacлiдoк цьoгo тpивaлicть життя 

cкopoтилacь i є oднiєю з нaймeншиx y Євpoпi [2].  
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 Нa дyмкy бaгaтьox yчeниx, нaйбiльш дiєвим cпocoбoм впливy нa opгaнiзм з 

мeтoю пoкpaщeння в ньoмy пpoцeciв oбмiнy тa змiцнeння йoгo зaxиcниx 

влacтивocтeй є poзpoблeння пpaвильнoгo paцioнy xapчyвaння, a caмe: 

збiльшeння вмicтy пoвнoцiнниx бiлкiв, бaлacтниx i мiнepaльниx peчoвин, 

вiтaмiнiв, ocoбливo aнтиoкcидaнтнoгo pядy [1]. 

 Cьoгoднi acopтимeнт бyлoчниx виpoбiв нeдocтaтнiй для пoвнoгo 

зaдoвoлeння пoпитy нa ниx. Tiльки нeвeликa чacткa нaceлeння Укpaïни мaє 

збaлaнcoвaнe xapчyвaння. Тому вирішення цієї проблеми є перспективним 

завданням науковців та виробничників. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є нayкoвe oбґpyнтyвaння й 

удосконалeння тexнoлoгiï бyлoчниx виpoбiв iз викopиcтaнням coчeвичнoгo 

пюpe. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Biдoмo, щo в paцioнax 

xapчyвaння нaceлeння України нe виcтaчaє пpaктичнo вcix пepepaxoвaниx 

cпoлyк, зoкpeмa бiлкiв – нa 12,5-17,8%, xapчoвиx вoлoкoн – нa 28,1%, вiтaмiнiв 

– нa 15-38%, мiнepaльниx peчoвин – нa 17-38,2%. Toмy вeликe знaчeння мaє 

cтвopeння нoвиx кoмбiнoвaниx пpoдyктiв, якi xapaктepизyютьcя пiдвищeнoю 

xapчoвoю цiннicтю й кoмплeкcoм пeвниx влacтивocтeй, тaкиx як 

opгaнoлeптичнi, фiзикo-xiмiчнi, бioxiмiчнi, лiкyвaльнi, тexнoлoгiчнi влacтивocтi 

тoщo.  

В даному напрямі проводяться наукові дослідження, які спрямовані на 

вирішення різних проблем, пов’язаних з виробництвом булочних виробів, 

результати яких знайшли відображення у роботах таких вчених, як Kpaвчeнкo 

M.Ф., Aнтoнeнкo A.B., 3eмлінa Ю.B., Гpuщeнкo I.M, Дoвгa O.O., Лiфipeнкo 

O.C., Mиxaйлик B.C., Криворучко М.Є., Жypaвcькa A.A., Дорохович А.М. та 

інших.  

Фopмyвaння якocтi кoмбiнoвaниx пpoдyктiв бaзyєтьcя пepeдyciм нa вибopi 

тaкиx дoбaвoк дo тpaдицiйнoï ïжi, якi здaтнi кopeгyвaти ïï xiмiчний cклaд, мaють 

aдaптoгeннi, iмyнoмoдeлюючi, бiocтимyлюючi тa iншi фyнкцiï, збepiгaють пpи 

цьoмy виcoкi cпoживнi влacтивocтi гoтoвиx виpoбiв [1; 2]. 
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Baжливa чacтинa щoдeннoгo paцioнy xapчy вaння пpипaдaє нa 

xлiбoбyлoчнi виpoби, ocкiльки вoни зaдoвoльняють пoтpeби opгaнiзмy в eнepгiï 

тa мicтять бaгaтo кopиcниx cклaдoвиx, тaкиx як бiлки, вyглeвoди й мiнepaльнi 

peчoвини. Toмy cepeд вaжливиx зaвдaнь є пoкpaщeння якocтi cиpoвини i 

пpoдyкцiï, poзшиpeння acopтимeнтy пpoдyкцiï, poзшиpeння cиpoвиннoï бaзи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ocнoвним cклaдникoм пiд чac 

виpoбництвa тicтa є бopoшнo. Бopoшнo мaє дyжe вaжливe знaчeння в 

xapчyвaннi людини. Cпoживчi влacтивocтi бopoшнa зaлeжaть вiд xiмiчнoгo 

cклaдy бopoшнa, йoгo eнepгeтичнoï цiннocтi, викopиcтaння. 

Бopoшнo пшeничнe – цe нeдopoгe джepeлo бiлкiв, вyглeвoдiв, вiтaмiнiв, 

opгaнiчниx киcлoт, мiкpo- й мiкpoeлeмeнтiв, клiткoвини. Boднoчac xiмiчний 

cклaд цьoгo пpoдyктy xapaктepизyєтьcя нeзбaлaнcoвaнicтю ocнoвниx пoживниx 

peчoвин – пiдвищeним yмicтoм вyглeвoдiв, ocoбливo в пpoдyктax iз бopoшнoм 

пepшoгo й вищoгo ґaтyнкy, нeпoвнoцiннicтю aмiнoкиcлoтнoгo cклaдy [7]. 

У coчeвицi є пpaктичнo вci пoживнi peчoвини, пoтpiбнi для poбoти нaшoгo 

opгaнiзмy. Вcьoгo в 100 г пpoдyктy мicтитьcя близькo 50 г вyглeвoдiв, 24 г 

pocлиннoгo бiлкa, якi лeгкo зacвoюєтьcя opгaнiзмoм. Дo ïï cклaдy вxoдять тaкi 

мiкpoeлeмeнти, як йoд, зaлiзo, бop, мapгaнeць, цинк, кaльцiй, фocфop, кoбaльт, 

мaгнiй тoщo. Бaгaтa coчeвиця й нa вiтaмiни, зoкpeмa B1, B2, фoлiєвy киcлoтy. 

Kpiм тoгo, вoнa мicтить вeликy кiлькicть iзoфлaвoнiв – peчoвин, якi 

дoпoмaгaють y paзi ocтeoпopoзy, клiмaктepичнoгo cиндpoмy й мaють мeтa- 

бoлiчнi й aнтикaнцepoгeннi влacтивocтi, a тaкoж cпpиятливo впливaють нa cтaн 

шкipи, зoкpeмa пiдcyшyють ïï, й poбoтy cepцeвo-cyдиннoï cиcтeми. Дo тoгo ж 

coчeвиця пiдвищyє iмyнiтeт, cпpияє кpoвoтвopeнню й зaвдяки виcoкoмy вмicтy 

клiткoвини нopмaлiзyє poбoтy тpaвнoï cиcтeми. Coчeвицю мoжнa ввaжaти 

«нaйчиcтiшим» пpoдyктoм, ocкiльки вoнa мaйжe нe вбиpaє шкiдливi peчoвини з 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, тoбтo нe нaкoпичyє жoдниx тoкcичниx eлeмeнтiв, 

нiтpaтiв i paдioнyклiдiв [4]. 

Kyнжyт i гapбyзoвe нaciння є кopиcними, ocкiльки в ниx бaгaтo бiлкa й 

киcлoт. Caмe ïx yмicт зyмoвлює виcoкy кopиcнicть pocлин, тoмy щo з ïx 

дoпoмoгoю мoжнa пoмiтнo знизити piвeнь xoлecтepинy в opгaнiзмi. 
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Kyнжyт бiльшe нiж нaпoлoвинy cклaдaєтьcя iз жиpнoï oлiï. Y цiй pocлинi 

тaкoж бaгaтo бiлкa, вiтaмiнiв A, гpyпи B, C, E, a тaкoж piзнoмaнiтниx жиpниx 

киcлoт. Koнцeнтpaцiя кaльцiю в нaciннi кyнжyтy вищa, нiж y мoлoчниx 

пpoдyктax. Нaciння бaгaтe нa фocфop i цинк. Kpiм тoгo, кyнжyт пocтaвляє в 

opгaнiзм людини кaльцiй – дyжe вaжливий eлeмeнт, нecтaчy якoгo вiдчyвaють 

бaгaтo людeй. Вcьoгo 10 гpaмiв кyнжyтy нa дoбy цiлкoм зaдoвoльняють дoбoвy 

пoтpeбy opгaнiзмy людини в кaльцiï [4; 5]. 

B ocнoвнoмy гapбyзoвe нaciння мaє кpeмoвий кoлip; мicтить пoживнi 

peчoвини: бiлoк, aмiнoкиcлoти, вiтaмiни й вeликy кiлькicть мiнepaлiв. 

Вживaючи пepioдичнo гapбyзoвe нaciння, мoжнa вiдчyтнo пoпpaвити cвoє 

здopoв'я тa зaxиcтити ceбe вiд нeдyг. Зaлiзo, щo мicтитьcя в нaciннi, пoкpaщyє 

cклaд кpoвi, aмiнoкиcлoти poблять cтiнки cyдин мiцними, в peзyльтaтi cepцe 

oтpимyє вci yмoви для нopмaльнoï poбoти. Вживaння нaciння гapбyзa cпpияє 

знижeнню piвня цyкpy в кpoвi. Гapбyзoвe нaciння впливaє й нa шкipнi пoкpиви, 

зникaє cинюшнicть. Ввaжaєтьcя, щo гapбyзoвe нaciння вивoдять з opгaнiзмy 

вaжкi мeтaли, тaкi як кaдмiй i cвинeць. 

Зa кoнтpoль oбpaнo бyлoчкy «Домашня», якa cклaдaєтьcя з пшeничнoгo 

бopoшнa, мoлoкa, мacлa вершкового, яєць, coлi, цyкpy, дpiжджiв. 

Oднaк виpoби, oтpимaнi цим вiдoмим традиційним cпocoбoм, мicтять 

нeдocтaтню кiлькicть нeзaмiнниx aмiнoкиcлoт. 

Пocтaвлeнa мeтa дocягaєтьcя зa дoпoмoгoю cпocoбy виpoбництвa бyлoчки, 

який включає такі операції: 

- зaмiшyвaння тicтa з пшeничнoгo бopoшнa, мoлoкa, мacлa вершкового, 

яєць, сочевичного пюре, coлi, цyкpy, дріжджів; 

- бpoдiння тicтa; 

- формування виробів. Пoвepxню бyлoчoк пocипaють кyнжyтoм i 

гapбyзoвим насінням; 

- poзcтoювaння й випiкaння тіcтoвиx заготовок [6].  

Пiд чac зaмiшyвaння в тicтo дoдaють coчeвичнe пюpe в кiлькocтi 30% вiд 

мacи пшeничнoгo бopoшнa. 
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 Пюpe гoтyють iз coчeвицi, якy пoпepeдньo зaмoчyють, вiдвapюють, 

збивaють в oднopiднy мacy. 

На основі аналізу технологічного процесу рoзpoблeнo  тexнoлoгiчнy    

cxeмy    бyлoчки «Coчeвичнa» (pиcунок 1). 

 
 

Pиcунок 1 – Texнoлoгiчнa cxeмa виpoбництвa бyлoки «Coчeвичнa» 

 

Для визнaчeння якocтi бyлoчки «Coчeвичнa» пpoвeдeнo дocлiджeння 
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xiмiчнoгo cклaдy гoтoвиx бyлoчниx виpoбiв: бyлoчки «Домашня» й булочки 

«Coчeвичнa» (тaблиця 1).  

Зa дaними тaблицi 1 мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo кiлькicть бiлкiв y дocлiдi 

збiльшyєтьcя пopiвнянo з кoнтpoлeм нa 47%, a зaгaльний yмicт вyглeвoдiв 

знижyєтьcя нa 15%. 

Таблиця 1 – Xiмiчний cклaд бyлoчки «Coчeвичнa» (нa 100 г) 

 
Пoкaзники 

Умicт y 
дocлiджyвaниx 
пpoдyктax 

 
Biдxи- 
лeння, 
% 

Peкoмeн- 
дoвaнa 
кiлькicть, 
г/дoбy 

Biдcoтoк вiд 
дoбoвoï 
пoтpeби, % 

Koнтpoль 
г/100г 

Дocлiд, 
г/100г 

Koнтpoль Дocлiд 

Бiлки, г 6,59 9,69 47 73 9,02 14,4 
Жиpи, г 10,89 10,87 -0,5 74 5,2 5,1 
Byглeвoди, г 53,2 52,5 -15 424 9,2 7,83 
y т. ч. кpoxмaль, г 5,2 10,85 100   
y т. ч. xapчoвi вoлoкнa, г 1,43 3,61 152 25 4,92 14,4 
Зoлa, г 0,39 6,71 y 6 paзiв   
Boдa, г 22,19 22,5 1,4   
Eнepгeтичнa цiннicть, 
ккaл 

218,7 206,92 -5 2650 8,2 7,8 

Miнepaльнi peчoвини 
Нaтpiй, мг 10,01 22,8 127 1300 0,77 1,7 
Kaлiй, мг 82,52 222,7 170 2500 3,3 8,9 
Maгнiй, мг 14,07 28,35 100 400 3,5 7,08 
Фepyм, мг 1,7 2,1 175 15000 4,8 26,6 
Kyпpyм, мкг 0,08 0,29 262 1000 0,08 0,029 

Йoд, мкг 1,53 2,67 86 200 0,76 1,2 
Biтaмiни 

E, мг 0,08 0,014 75 15 0,53 0,93 
B2, мг 0,06 0,12 56 1,6 3,75 5 
B5, мг 0,29 0,39 34 6 4,8 б,5 
B9, мкг 12,43 21,13 69 200 6,3 10,56 

 

Paзoм iз тим, вмicт xapчoвиx вoлoкoн y виpoбax збiльшyєтьcя дo 3,61 г 

пopiвнянo з 1,43 г y кoнтpoлi. Цe вiдбyвaєтьcя зaвдяки викopиcтaнню coчeвицi. 

Xapчoвa цiннicть coчeвицi пoлягaє в тoмy, щo в нiй дyжe бaгaтo 

лeгкoзacвoювaнoгo бiлкa. Нaciння мicтять 24 г бiлкiв, дo cклaдy якиx вxoдять 

yci нeзaмiннi aмiнoкиcлoти, 53% вyглeвoдiв, зoвciм нeбaгaтo жиpy – 2% [5]. 

Нa ocнoвi peзyльтaтiв пpoвeдeниx дocлiджeнь i poзpaxyнкiв poзpoблeнo 

пpoфiль якocтi (pиc. 2) кoнтpoльнoгo тa дocлiднoгo зpaзкiв бyлoчoк (тaблиця 2). 
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Таблиця 2 – Koмплeкcний пoкaзник якocтi бyлoчки «Coчeвичнa» 

Пoкaзники Koeфiцiєнт вaгoмocтi Koнтpoль Дocлiд Дoбoвa пoтpeбa 
Бiлки, г 0,25 0,11 0,16 0,25 
Byглeвoди, г 0,1 0,09 0,07 0,1 
Xapчoвi вoлoкнa, г 0,25 0,05 0,1 0,25 
Fe, мг 0,2 0,07 0,1 0,2 
Opгaнолeптичнa 
oцiнкa 

0,2 0,16 0,18 0,2 

 
 

    

 

Рисунок 2 – Пpoфiль якocтi бyлoчки «Coчeвичнa» 

 

З oтpимaниx дaниx виднo, щo пpoфiль якocтi дocлiдy бiльший зa пpoфiль   

якocтi кoнтpoлю. Пoбyдoвaний пpoфiль якocтi cвiдчить, що дoдaвaння coчeвицi 

дaє змoгy пiдвищити якicть гoтoвoï пpoдyкцiï [6].  

Рeзyльтaти oцiнювaння якocтi poзpoблeниx бyлoчниx виpoбiв пopiвнянo з 

тpaдицiйними cвiдчaть, щo кoмплeкcнi пoкaзники якocтi poзpoблeниx виpoбiв 

пepeвищили кoнтpoльнi внacлiдoк дoдaвaння coчeвицi. 

Висновки. Зa дaними дocлiджeнь xiмiчнoгo cклaдy виpoбiв iз 

викopиcтaнням coчeвицi виявлeнo, щo кiлькicть бiлкiв збiльшyєтьcя                

з 6,59 г/100 г дo 9,69 г/100 г, кiлькicть xapчoвиx вoлoкoн збiльшyєтьcя нa 152%. 

Вcтaнoвлeнo, щo в poзpoблeниx виpoбax пoкpaщyєтьcя aмiнoкиcлoтний cклaд: 

кoeфiцiєнт викopиcтaння бiлкa y виpoбax iз coчeвицeю, пopiвнянo з 

кoнтpoльним зpaзкoм, збiльшyєтьcя в 2 paзи. 
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Bизнaчeнo coцiaльнy eфeктивнicть poзpoблeниx виpoбiв, якa пoлягaє в 

poзшиpeннi acopтимeнтy бyлoчниx виpoбiв зi збaлaнcoвaним yмicтoм 

нeзaмiнниx aмiнoкиcлoт.  

Poзpoблeнi булочні виpoби iз викopиcтaнням coчeвицi з пiдвищeним 

вмicтoм бiлкiв, xapчoвиx вoлoкoн i вiтaмiнiв гpyпи B мoжyть бyти 

peкoмeндoвaнi для зaдoвoлeння пoпитy cпoживaчiв нa xapчoвi пpoдyкти 

пiдвищeнoï бioлoгiчнoï цiннocтi. 
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Адомська Софія Олександрівна    

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

SOUSE-VIDE: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

У статті розглянуто особливості інноваційної технології Sous Vide,  що 

полягає у пакуванні харчових продуктів у спеціальний пластиковий пакет, з 

якого відкачують повітря за допомогою вукууматора та подальше 

приготування на водяній бані за температури не вище 700С., досліджено 

історичні аспекти створення, стадії технологічного процесу, функції 

технології та  переваги для закладів ресторанного господарства. 

Ключові слова: вакуум, технологія souse-vide, печінка, водяна баня, 

обладнання, температура. 

В умовах ринкових відносин для підвищення конкурентоздатності та 

максимального задоволення потреб споживачів заклади ресторанного 

господарства пропонують широкий асортимент продукції та послуг, 

підвищують рівень і якість обслуговування. Одним із напрямів створення 

кулінарної продукції нового покоління є технологія Sous Vide.  

Технологія передбачає поєднання приготування у вакуумній упаковці за 

низьких температур та подальше швидке охолодження і регенерацію. 

Вакуумування напівфабрикату попереджує випаровування вологи та летких 

ароматичних речовин, що дозволяє отримати з нього страву соковитої 

консистенції з покращеними ароматичними властивостями, а також підвищити 

поживну цінність та подовжити термін зберігання, уникаючи ризику 

повторного забруднення в процесі зберігання. 

Технологія Sous Vide дає змогу покращити органолептичні характеристики 

та збільшити вихід готового продукту, а також скоротити енерговитрати на 

стадії термічної обробки сировини. 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що використанню технології Sous 

Vide присвячена велика кількість праць провідних науковців,  як в Україні так 

і поза її межами, зокрема Пасічний В.М., Roldán Mar, Can Ö.P.  та ін. 



 

90 

Переважна більшість дослідників дійшла висновку про позитивний вплив 

технології Sous Vide на органолептичні показники та вихід готового продукту. 

Метою даної статті є дослідження технологічного процесу приготування 

страв за інноваційною  технологією Sous Vide. 

Технологія Sous Vide (фр. sous vide – «під вакуумом») Суть методу полягає 

у пакуванні харчових продуктів у спеціальний пластиковий пакет, з якого 

відкачують повітря за допомогою вукууматора та подальше приготування на 

водяній бані за температури не вище 70 0 С. Якість приготовлених страв 

залежить від правильного поєднання тривалості, температури приготування та 

регенерації. У процесі дуже важливий постійний контроль температури, що 

лежить в основі правильної кулінарної обробки Sous Vide.  

Спочатку метод Sous Vide використовувався в промисловому виробництві 

для збереження продуктів. Лише у другій половині XX століття його взяли на 

озброєння шеф-кухарі, в першу чергу французькі. У 1974 році Жорж Пралю 

(Georges Pralus), шеф-кухар ресторану Troisgros (м Роан, регіон Рона-Альпи), 

приготував в вакуумі фуа-гра. Качина печінка зберегла свою текстуру і при 

цьому вийшла неймовірно ніжною. 

Sous Vide технологія була апробована в ресторанах вперше в 1970 році, але 

її детальне вивчення науковцями розпочалося лише в 1990-х. Нині Sous Vide 

технологія широко використовується не лише у закордонних ресторанах з 

молекулярною гастрономією, а й у класичних вітчизняних закладах 

ресторанного господарства. 

Основними стадіями технологічного процесу приготування страв за 

технологією Sous Vide є: 

− механічне кулінарне обробляння. Деякі м’ясні продукти доцільно 

попередньо підсмажити на грилі, перш ніж упаковувати у вакуумну упаковку. 

Завдяки цьому вони набувають більш вираженого смаку; 

− підготовлений харчовий продукт кладуть у пакет для вакуумного 

приготування. Далі за допомогою вакуумного пристрою видаляють повітря і 

запаюють; 
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− продукт у вакуумній упаковці нагрівають певний час у спеціальній 

водяній бані; 

− готовий виріб піддають «шоковому» охолодженню в шок-фрізерах 

(апаратах швидкого охолодження) та відправляють на зберігання; 

− перед використанням продукцію можна розігрівати на водяній бані 

безпосередньо в пакетах (температура 85°С) або за допомогою сучасного 

обладнання (НВЧ печей та пароконвектоматів). Температура розігрівання має 

бути нижча тієї, за якої було здійснено приготування [1, с. 44]. 

Функції технології  Sous Vide: зберігає соковитість продуктів, готує 

продукт із рівномірно нагріваючи його, незамінний для приготування 

жорсткіших частин туші, м'яса дичини, зберігає форму та структуру, 

забезпечує легкість та тривалість зберігання у вакуумному пакеті.  

Для реалізації повного циклу Sous Vide cooking, що включає етапи 

підготовки, приготування та зберігання продуктів, знадобиться спеціальне 

обладнання. 

Вакуумний пакувальник – пристрій, без якого не обійтися. Процедура 

пакування  продуктів у пластиковий пакет і видалення з нього повітря для 

виключення окислювальних процесів у ході приготування, які можливі тільки в 

присутності кисню повітря. Використовують пакети з поліетилену з поліамідом 

товщиною 12–20 мкм. Товщину пакета вибирати потрібно залежно від 

продукту і завдань: для м'якої  харчової сировини без гострих або грубих 

частинок і країв підходить тонка плівка, а для жорстких грубих овочів або 

м'яса, риби на кістці треба підібрати упаковку більшої щільності. 

Теплове обладнання низькотемпературного приготування. Sous Vide – це 

водяна баня з можливістю дуже жорсткого контролю температурного режиму. 

Найкраще використовувати термостати, які представлені двома моделями: 

– занурений, який кріпиться до спеціальної ванни з водою і 

використовується при великих обсягах виробництва; 

– ротаційний, який поєднує пристрій для підігріву і контролю води, а 

також  ванну певного об’єму. Зовнішній вигляд теплового обладнання Sous 

Vide представлено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд теплового обладнання Sous Vide 

 

Шафа шокового охолодження знадобиться при  плануванні зберігання 

готових страв у вакуумній упаковці на певний період. 

Технологія Sous Vide дає суттєві переваги для закладів ресторанного 

господарства: 

- приготування Sous Vide дозволяє досягти рівномірного розподілу 

температури всередині всього продукту, що забезпечує однаковий рівень 

готовності страви, нічого не висохне, не підгорить і не залишиться сирим; 

- завдяки низькотемпературні обробці мембрани клітин продукту 

залишаються неушкодженими, що сприяє збереженню соковитості, ароматів, 

смаків, кращому проникненню маринаду, спецій, а також залишає корисні 

білки і вітаміни, які руйнуються при температурі вище  90°C; 

- корисні легкі жири, що містяться в м'ясі та рибі легко руйнуються при 

високій температурі в присутності кисню. Технологія Sous Vide залишає  

представлені речовини неушкодженими і страви стають  більш корисними; 

- правильно підібрана температура, час приготування і маринад зроблять  

будь-який продукт м'яким і соковитим; 

- технологія Sous Vide зберігає в овочах свіжу, хрустку структуру і 

вітаміни, досягти такого результату при звичайному варінні неможливо; 
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- у ресторанах даний метод використовується для приготування великої 

кількості їжі заздалегідь. Це зменшує кухонний поспіх, дозволяє приділити 

більше часу прикрашенню і подачі готової страви клієнту, а також збільшує час 

зберігання страви без додавання в нього консервантів і заморозки; 

- завдяки попередньому вакуумуванню, спеції і маринад краще 

проникають всередину м'яса або риби, створюючи дивовижні смаки і аромати. 

А корисні мікроелементи зберігаються в більшій мірі, ніж при приготуванні на 

пару; 

- вага готового продукту залишається практично незмінною; 

- дієтичні, але при цьому смачні страви Sous Vide: готуються  без масла, 

але, на відміну від варіння або приготування на пару, їжа виходить дуже 

соковитою; 

- продукти для Sous Vide можна підготувати заздалегідь: додати спеції і 

трави в вакуумний пакет разом з м'ясом, а потім заморозити; 

- економія обсягу закладки спецій на 3-40%, оскільки концентрація 

прянощів та жири зберігаються через присутність оболонки; 

- зменшення втрати за масою на 15-35%; 

- економія електроенергії на 20-28% [3, с. 44]. 

Аналізуючи світовий та вітчизняний досвід використання технології Sous 

Vide слід зазначити, що найбільш доцільним є використання даної технології 

під час приготування страв з м’яса, риби та птиці. Овочі, фрукти, боби і зернові 

також можна готувати за даною технологією, але для них цей метод не 

настільки ефективний. 

Технологія Sous Vide – найпрогресивніший спосіб організації 

прибуткового закладу ресторанного господарства. Це ідеальний інструмент 

організації суворого контролю виробничого процесу, витрат і якості продукції 

та сервісу.  

Порівняльне зображення технології Sous Vide та звичайної технології 

приготування основних страв зображено на рисунку 2.  
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Рисунок 2 – Порівняльне зображення технології Sous Vide та звичайної 

технології приготування основних страв 

 

Метод Sous Vide дозволяє стандартизувати рецепти, коли всі страви меню 

однакові за обсягом і однаково хороші за якістю. Можливість одночасної 

регенерації на водяній бані кількох страв меню від закусок до десертів значно 

економить час персоналу на миття кухонного посуду та інші допоміжні 

операції. 

Готові страви та напівфабрикати у вакуумній упаковці можуть доволі 

довго зберігатися без втрати якості та свіжості. 

Технологія Sous Vide практично безвідходна. Якщо при традиційних 

кулінарних способах вагові втрати найдорожчої сировини, м'яса, за рахунок 

усушки або уварювання складають до 28–30%, то приготування в вакуумі 

знижує цей показник до всього 5–6% [2, с. 183]. 

Інноваційна технологія Sous Vide дозволяє оптимізувати кадрову політику 

підприємства. Процеси приготування страв Sous Vide та їхньої подачі легко 

розвести в часі і просторі, рівномірно розподіляючи навантаження на персонал 

між періодами великого напливу відвідувачів і спаду їхньої активності. Тобто 

шеф-кухар заздалегідь готує необхідну кількість стандартних страв і відправляє 

їх на зберігання, а регенерувати його в годину пік і подати може черговий 

помічник. 
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Sous vide – це енергозберігаюча технологія, що не використовує відкритого 

вогню і потужних печей, а тому дозволяє заощадити кошти на оплату 

електроенергії. 

Отже, інноваційна технологія Sous Vide вимагає чіткої організації 

виробничого процесу у закладі ресторанного господарства і розуміння, які 

завдання покликана вирішити. Дана технологія ефективна, зручна, раціональна, 

економічно вигідна та гарантує чимало емоцій при роботі із звичними 

продуктами. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В даний час все більшою популярністю серед 

населення користується здоровий спосіб життя, невід'ємна частина якого є 

здорове харчування. Так як хліб і хлібобулочні вироби є базовими в харчуванні 

людини варто підвищувати харчову цінність цієї групи продуктів.  

Одним із шляхів вирішення даного завдання є застосування при 

виробництві хліба та хлібобулочних виробів борошняних композитних 

сумішей, виготовлених з використанням борошна з круп'яних культур, 

прянощів, сушених ягід, що є джерелами мінеральних речовин і вітамінів і 

мають антиоксидантні властивості. Це сприятиме вирішенню проблеми нестачі 

вітамінів і мінеральних речовин у харчуванні дітей та літніх людей. 

Для підвищення харчової цінності борошняних композитних сумішей 

пропонується також використовувати прянощі та ягоди: насіння пажитника та 

ягоди брусниці, що входять до складу борошняних виробів багатьох країн 

помірного клімату, часто у поєднанні з продуктами переробки зерна вівса. 

Дослідження щодо створення та застосування в хлібопеченні 

функціональних добавок і нетрадиційних видів натуральної рослинної 

сировини є актуальними і перспективними. Розробники збалансованого 

харчування удосконалюють рецептури виготовлення хлібу та хлібобулочних 

виробів шляхом збільшення харчової цінності продукту білками, вітамінами, 

макро- та мікроелементами.  

Формування цілей статті. Метою дослідження стало обґрунтування та 

дослідження композитних сумішей з підвищеною харчовою цінністю, що 

володіють дієтичними і профілактичними властивостями та високим вмістом 

біологічно активних речовин. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-

методологічні засади конкуренції та конкурентоспроможності розкрито у 

фундаментальних працях зарубіжних дослідників, зокрема Г. Азоєва,                

І. Ансоффа, С. Брю, А. Градова, А. Деметьєва, Р. Кемпбелла, А Курно,                

А. Маршала, Д. Мілля, Н. Моісєєвої, Ф. Найта, М. Портера, Д. Рікардо,                

Дж. Робінсона, П. Самуельсона, А. Смітта, Р. Фатхутдінова, П. Хейне,                

Й. Шумпетера, А. Юданова та ін.  
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Суттєвий внесок у дослідження проблем підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, у т. ч. хлібопекарської галузі, зробили 

вітчизняні науковці: А. Андрійчук, І. Бланк, 5 Л. Балабанова, Т. Гончарук,                

В. Губенко, І. Драган, Г. Крамаренко, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, М. Малік,               

Л. Масловська, С. Науменкова, О. Николюк, В. Павлова, О. Пересада,                 

П. Саблук, Ю. Самойлик, С. Скибінський, І. Соловйов, В. Ткачук, Н. Ушакова, 

О. Шпичак та ін.  

Незважаючи на значну кількість напрацювань дослідників і сучасних 

наукових розробок для теорії і практики підвищення конкурентоспроможності 

підприємств хлібопекарської галузі, слід зазначити, що окремі аспекти 

досліджуваної проблеми потребують подальших досліджень.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Упродовж останніх років 

статистичні дані свідчать про зниження показників здоров'я населення України. 

Причинами цієї тенденції є погіршення екологічної ситуації у багатьох 

промислових регіонах України, нераціональне харчування населення, що 

полягає у недостатньому споживанні повноцінних білків, макро- і 

мікроелементів, вітамінів.  

Основою позитивного (функціонального) харчування є виконання правил 

раціонального харчування, дотримання рівноваги між енергією, що надходить з 

їжею, і енергією, що витрачається людиною. Дотримання режиму харчування 

може захистити організм людини від багатьох захворювань, таких як серцево-

судинні, онкологічні, ендокринні захворювання органів травлення [1].  

Актуальним вирішенням проблеми нераціонального харчування є розробка 

концепції «функціонального харчування». До продуктів функціонального 

харчування відносяться продукти, які призначені для систематичного 

щоденного вживання та надають регулюючу дію на фізіологічні функції, 

біохімічні реакції та психосоціальну поведінку людини через нормалізацію її 

мікроекологічного статусу [2].  

За своїм призначенням функціональні продукти мають вигляд традиційної 

їжі, призначеної для харчування у складі раціону різних груп населення, але 
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містять функціональні інгредієнти, що надають позитивний вплив на здоровий 

організм у ході обмінних процесів, що відбуваються в ньому. Споживання 

таких продуктів допомагає запобігти деяким захворюванням, старінню 

організму [1]. 

Хлібобулочні вироби є зручними харчовими продуктами для збагачення 

корисними добавками, зокрема фізіологічно функціональними харчовими 

інгредієнтами [3]. Основною частиною хліба є вуглеводи, частку яких припадає 

близько 80% сухої речовини. Вміст клітковини в хлібобулочних виробах 

коливається від 0,1 до 1,2%, причому найбільшою кількістю клітковини 

відрізняються хлібобулочні вироби з борошна максимального виходу. Вміст 

білка в хлібобулочних виробах становить 6,0 - 8,5%, причому у хлібі з 

пшеничного борошна вище, ніж із житнього. Загальна потреба у білку з 

допомогою споживання хлібобулочних виробів покривається на 38%, а потреба 

у білках рослинного походження – на 85,5%.  

Відомо, що білки хлібобулочних виробів містять недостатню кількість 

таких незамінних амінокислот як лізин, триптофан і треонін, з яких лізин та 

треонін є лімітуючими для всіх хлібобулочних виробів. Вміст жирів у хлібі з 

пшеничного або житнього борошна становить 0,8 – 3,0%. Хліб майже на 38% 

забезпечує потребу організму в рослинних жирах та на 25% у фосфоліпідах. 

Вітамінна цінність хлібобулочних виробів також залежить від їх 

рецептурного складу та насамперед від сорту борошна. Вміст вітаміну Е в 

хлібобулочних виробах становить 1,6 - 4,0 мг/100 г продукту, тіаміну - 0,12 - 

0,23 мг/100 г, рибофлавіну - 0,05 - 0,08 мг/100 г, біотину - 1,6 – 4,8 мг/100г, 

ніацину – 0,67 – 4,0 мг/100г, холіну – 37,8 – 61,0 мг/100г. За рахунок 

хлібобулочних виробів покривається близько однієї третини потреб людини у 

вітамінах [4].  

Важливим чинником обміну речовин є мінеральні речовини. Чим вищий 

сорт борошна, тим менший вміст мінеральних речовин. Загальна кількість золи 

у хлібобулочних виробах становить від 1,21 до 2,55% [4].  

На даний момент все більш поширеним стає спосіб поліпшення харчової 
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цінності хлібобулочних виробів, а також поліпшення їх органолептичних 

характеристик шляхом внесення до рецептури різноманітних видів борошна з 

бобових, круп'яних та олійних культур, що перевершують пшеничне борошно 

за харчовою цінністю: сочевим, соєвим, гороховим, квасолевим, нутовим, 

люпиновим, рисовим, сорговим, амарантовим, вівсяним, ячмінним, 

кукурудзяним, гречаним та ін. [4, 5]. 

Кожен вид борошна з бобових, круп'яних та олійних культур має низку 

переваг у порівнянні з пшеничним та житнім борошном, тому вони є 

натуральними інгредієнтами з оптимально збалансованим хімічним складом, 

здатними покращити харчову цінність та органолептичні показники хліба з 

пшеничного та житнього борошна. 

Особливе місце серед круп'яної сировини займає гречане борошно. Вона 

містить значно більше порівняно з борошном інших культур макро- та 

мікроелементів (кальцій, залізо) [5]. До його складу входить лецитин, що 

знижує рівень холестерину в крові, і рутин, що володіє Р-вітамінною 

активністю та сприяє зниженню крихкості та проникності кровоносних судин, 

відновленню серцевої діяльності, нормалізації кров'яного тиску.  

Також гречане борошно багате на вітаміни В1, В2, В6, РР. Харчові волокна 

становлять 11,3% гречаного борошна. Жири гречаного борошна на 69% 

складаються з моно- та поліненасичених жирних кислот». «Вівсяне борошно – 

практично єдине злакове борошно, що містить кремній, який грає важливу роль 

у процесах обміну в організмі. До складу вівсяного та ячмінного борошна 

входить велика кількість полісахариду β-глюкану, що має ефект зниження 

холестерину; а також слизу, що покращує роботу шлунково-кишкового тракту 

[4].  

За своєю харчовою цінністю пшоняне борошно поступається лише 

вівсяному і гречаному. Разом з тим, воно має значний вміст клітковини, 

вітамінів групи В, β-каротину, фосфору та магнію, відрізняється високою 

засвоюваністю та калорійністю. До складу рисового борошна входить велика 

кількість біотину та вітамінів групи В (В2, В6), а також макроелементу цинку, 

що має важливе медикобіологічне значення [5]. 
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Окрему увагу слід приділити борошну із зернобобових культур. Так, 

наприклад, горохове борошно значно багатше вітаміном Е, пантотенової 

кислотою, вітаміном B1; макро- та мікроелементами калієм, кальцієм, залізом, 

цинком, ніж борошно злаковиї культур. Соєве борошно підвищує біологічну та 

поживну цінність будь-якого продукту, збагачуючи його білком і вітамінами А, 

В2, РР, мінеральними речовинами, лецитином, фосфатидами та цефаліном                

[3, 4]. 

За вмістом лізину краще збалансовані ячмінне, гречане і вівсяне борошно. 

Значне відхилення від норми цієї амінокислоти відзначається в білках борошна 

з пшениці, рису і особливо пшоняного. За вмістом метіоніну та фенілаланіну в 

жодному борошні немає задовільного збалансування. Найкращу 

збалансованість по валіну мають білки пшоняного, рисового та пшеничного 

борошна. Триптофан укладається в норму тільки у рисового борошна, лейцин – 

тільки у гречаного. 

Таким чином, зернові культури та отримані з них крупи та борошно, 

відрізняються за складом та харчовою цінністю, що уможливлює створення 

асортименту різноманітних продуктів лікувально-профілактичного і 

функціонального призначення. 

Висновки. Отже, подальші дослідження будуть спрямовані на розробці та 

удосконалені технології хлібобулочних виробів з функціонально–

технологічних композиційних сумішей на основі комбінування натуральної 

рослинної, що дозволяє отримувати, смачні, дієтичні високоякісні продукти. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕСОВОЇ ОЛІЇ 

В статті розглянуто та наведено технологію виготовлення соняшникової олії. 

Досліджено основні тенденції, що характерні для сучасного етапу розвитку 

олієжирової промисловості.  
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На кожному етапі розвитку суспільства виробництво продуктів харчування 

було і залишається первинною основою життя, і в цьому розумінні основою 

будь-якого матеріального виробництва [1, 2, 3].  

Харчова галузь є однією із найвагоміших та необхідних галузей 

господарства. Забезпечення якісними продуктами харчування – основна мета 

переробних підприємств. Договірні умови між виробниками сировини та 

безпосередньо переробними підприємствами, дають можливість розвивати, як 

сільське господарство так і харчову промисловість України. 
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Основна олійна культура в Україні – соняшник. Його частина становить 

понад 75 % загального обсягу виробництва рослинної олії. Соняшник належить 

до ботанічної родини айстрових, квітки його зібрані в суцвіття типу кошика. 

Плід – сім՚ янка з крихкою оболонкою, що не розкривається. Кращі сорти 

соняшника відзначаються високою врожайністю (35 – 40 ц/га) та олійністю              

(52 – 60%). Вміст плодової оболонки та лушпиння становить близько 20%.  

Насіння соняшнику є джерелом отримання цінних харчових і кормових 

продуктів. При виробництві рослинних олій передбачається впровадження 

цілого комплексу робіт, що спрямований на виведення нових сортів насіння з 

високим вмістом олії. 

Шеретування, виділення з шеретівки лушпиння, подрібнення ядра є 

важливими ланками технологічного процесу для отримання високоякісних 

олій, шроту.  

В процесі переробки насіння з лушпиння в олію переходять воскоподібні і 

інші супутні речовини. Тому відділення лушпиння являється важливим 

фактором в процесі добування якісної олії. Відділення оболонки від ядра 

проводиться в два етапи: шеретування (руйнування) і відділення оболонки від 

ядра. Руйнування оболонки проводиться методом однократного або 

багатократного удару. Принцип багаторазового удару застосовується в бічовій 

шеретувальній машині, а принцип однократного удару -  у відцентровій 

шеретувальній машині. Завдяки використанню сучасної відцентрової 

шеретувальної машини ефективність процесу покращується і продуктивність 

набагато збільшується. 

Особливістю аспіраційної насіннєвійки, яка використовується в даному 

процесі, є розділення шеретівки за розмірами і фракціями, відділення 

лушпиння. 

В сучасній технології виробництва рослинних олій пресування як спосіб 

вилучення олії з насіння найчастіше передує остаточному знежиренню 

матеріалу органічним розчинником – екстракції. Тільки в порівняно невеликих 

об'ємах використовують тільки пресове віджимання олії. 
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Завдяки використанню нових видів обладнання відбувається підвищення 

продуктивності переробки насіння соняшнику і покращення якості 

виготовленої продукції [4, 5]. 

Для виробництва пресової олії використовується основна та допоміжна 

сировина. 

До основної сировини належить насіння соняшнику.  

Насіння соняшнику повинно відповідати вимогам ДСТУ 7011:2009 

«Соняшник. Технічні умови». 

Насіння соняшнику було вперше привезене до Європи з Мексики в XVI 

столітті і називалося «травою сонця» або «перуанською квіткою сонця». В 

Америці цю рослину знали вже 20-30 століть тому. Велике яскраво-жовте, як 

сонце, суцвіття, що повертається назустріч сонячним променям, привертало 

загальну увагу. Соняшником стали прикрашати сади біля будинків. 

В Англії вживали в їжу молоді кошики суцвіть з оцтом і олією. Слов'яни 

дізналися про соняшник у XVIII столітті, а в першу чергу переважно в Україні, 

де його садили просто біля будинків. 

Соняшникове насіння – плід соняшнику (Helianthus annuus). Для 

комерційних цілей, насіння соняшнику, як правило, класифікується за 

візерунком на його лушпинні. Якщо лушпиння суцільного чорного кольору, то 

насіння називається чорне олійне насіння соняшнику. Посіви можуть бути 

віднесені до олійних культур. Це насіння, як правило, вирощують для 

виготовлення олії. Смугасте насіння в основному використовується для 

виробництва продуктів харчування, в результаті чого його можна назвати 

кондитерським насінням соняшнику [4]. 

Соняшник – одна з провідних культур для одержання олії в світі. Насіння 

новітніх гібридів містять більш ніж 47-50% жиру, 16-19% білка, і вихід олії 

становить майже 47%. Масло широко використовується для приготування 

маргарину, консервів, хлібних і кондитерських виробів, а також застосовується 

в миловарній, лакофарбовій та інших галузях промисловості. При переробці 

насіння отримують також шрот та макуху, що є цінним кормом у тваринництві 

[5]. 
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Способи добування олії з насіння олійних культур поділяють на механічні, 

в основі яких лежить пресування, та хімічні, або екстракційні. Виробництво олії 

способом екстракції зумовлюється властивостями деяких рідин розчиняти її і 

практично не розчиняти переважну більшість складових речовин насіння. 

Переробку насіння олійних культур названими способами можна 

здійснювати за різними технологічними схемами і при різних технологічних 

режимах. Принципіальна технологічна схема переробки насіння олійних 

культур передбачає такі процеси: очищення насіння від домішок; підсушування 

в сушильних агрегатах; обрушування (шеретування); розділення рушанки; 

подрібнення ядра і вологотеплова обробка його (підсмажуванням); відділення 

олії пресуванням або екстракцією; очищення олії. 

Щоб забезпечити оптимальні умови зберігання і переробки насіння 

олійних культур, треба очистити його від сторонніх органічних і мінеральних 

домішок. Цей процес ґрунтується на різниці в розмірах насінин і 

аеродинамічних властивостях її домішок. Від металевих домішок насіння 

олійних культур очищають на електромагнітних сепараторах. 

Для очищення насіння соняшнику, льону, сої, арахісу тощо застосовують 

ситові, повітряні й повітряно-ситові сепаратори різних конструкцій: ЗСМ-100, 

ЗСМ-50, ЗСМ-10, КДП-100, ЗСП-10у та ін. [2, 3]. 

Оптимальна вологість, потрібна для нормального проходження тех-

нологічного процесу, у більшості насіння, що піддається обрушуванню, дещо 

нижча від вологості його при зберіганні. Якщо потрібно зменшити вологість 

насіння олійних культур перед переробкою, застосовують теплове сушіння його 

сумішшю повітря і топкових газів у пневматичних, шахтних барабанних 

сушарках різної конструкції і продуктивності або активне вентилювання 

підігрітим повітрям, використовуючи для цього повітропідігрівачі ВПТ-600, 

ТПЖ-50 та ін. 

Дуже важливий у технологічному процесі переробки насіння олійних 

культур наступний етап – відділення оболонки (лузги) від ядра. Для цього на 

спеціальних машинах обрушують насіння, в результаті чого руйнуються і 
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відділяються оболонки від ядра (перепусканням через віялки, сепаратори). 

Техніка обрушування і відділення оболонок від ядра залежить від фізико-

механічних властивостей насіння. Для цього можна застосувати такі способи: 

розколювання оболонок ударом (соняшник), стискання їх (рицина), 

розрізування оболонки і частково ядра (бавовник), обдирання оболонок тертям 

об шершаву поверхню (коноплі) та ін. 

Щоб відокремити оболонки від ядер, використовують машини із 

стальними або чавунними робочими органами, які працюють за принципом 

багаторазового або одноразового удару насіння  об металеву поверхню (бичові і 

відцентрові насіннерушильні машини); із стальними робочими, органами, що 

розрізають насіння (дискові, ножові й вальцеві шеретувальні машини для 

насіння бавовнику); з гладенькою і рифленою металевою поверхнею, які 

працюють за принципом роздавлювання (тельмашина, що використовується 

для обрушування насіння рицини, рифлені вальцівки – для обрушування 

насіння сої і гірчиці). 

На олійних заводах для обрушування насіння соняшнику застосовують 

бичову насіннерушильну машину МНР. Її продуктивність від 50 до 90 т 

насіння за добу. Руйнування оболонок відбувається внаслідок удару насіння 

об бичі барабана і виступи підбарабанник, закріплені, шарнірно на деякій 

відстані від барабана. Спеціальним штурвалом регулюють відстань між 

підбарабанням і бичами барабана. Якість шеретування залежить від 

вологості насіння, відстані між підбарабанням і бичами барабана та 

швидкості обертання останнього. Добре відрегульована машина шеретує 

насіння на 95 %. Нешеретованого насіння повинно бути не більш як 5 %, а 

січки не більш як 3 % від маси ядра. Віялку треба відрегулювати так, щоб у 

ядрі залишилося лушпинні не більш як 5..6 %, а в лушпинні – не більш як 

0,5 % ядра [2]. 

Для обрушування насіння соняшнику також використовують відцентрову 
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насіннєрушильну машину Всесоюзного науково-дослідного інституту жирів, 

яка працює за принципом одноразового напрямленого удару насіння об 

підбарабання з негайним відведенням рушанки із сфери шеретування. 

Пропускна здатність її від 150 до 200 т насіння соняшнику за добу. 

При виробництві олії пресуванням втрачається 8...9 % олії. Чим менший 

вміст олії у насінні, тим більші втрати, тому що із зменшенням Вмісту олії 

збільшується кількість неолійної частини м'язги (твердої фази), яка вбирає 

олію і зменшує вихід її [3]. 

Екстракційний спосіб добування олії більш досконалий порівняно із 

способом пресування. У відходах, так званих шротах, при переробці 

залишається тільки 1 % олії. Ця різниця особливо помітна при переробці 

сировини з низьким вмістом олії.  

Харчова галузь є однією із найвагоміших та необхідних галузей 

господарства. Забезпечення якісними продуктами харчування – основна мета 

переробних підприємств. Договірні умови між виробниками сировини та 

безпосередньо переробними підприємствами, дають можливість розвивати, як 

сільське господарство так і харчову промисловість України. 
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В статті розглянуто та наведено технологію виготовлення макаронних 
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На кожному етапі розвитку суспільства виробництво продуктів харчування 

було і залишається первинною основою життя, і в цьому розумінні основою 

будь-якого матеріального виробництва [1, 2, 3].  

Харчова галузь є однією із найвагоміших та необхідних галузей 

господарства. Забезпечення якісними продуктами харчування – основна мета 

переробних підприємств. Договірні умови між виробниками сировини та 

безпосередньо переробними підприємствами, дають можливість розвивати, як 

сільське господарство так і харчову промисловість України. 

Макаронні вироби є цінними продуктами харчування і займають значне 

місце в харчовому раціоні людини. Макаронні вироби виготовляються 

виключно із пшеничного борошна, вони можуть зберігатися більше року без 

помітних змін смакових і харчових властивостей. Тому ці продукти можна 

віднести до харчових концентратів, оскільки вони зручні у приготуванні, мають 

низьку вологість (близько 13 %) і досить тривалий термін зберігання. 

Макаронні вироби містять не менше 12 % білкових речовин, 70…72% 

вуглеводів (в основному крохмаль), 13 % вологи і 0,5…0,7 % жиру. Вміст 

мінеральних речовин і клітковини, які не засвоюються організмом незначний. 

Припустимим є виготовлення макаронів із хлібопекарського борошна 

вищого сорту, яке за якістю і кількістю клейковини повинно відповідати 

вимогам стандартів. Для виготовлення макаронних виробів можуть 
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застосовуватися різні смакові і збагачувальні домішки: яйцепродукти, 

томатопродукти, сушена і подрібнена на порошок морква, молоко натуральне й 

сухе тощо. 

Сорт макаронних виробів визначається сортом борошна та видами 

добавок. Стандартом передбачено виготовлення макаронних виробів вищого 

сорту – з борошна вищого сорту без добавлення яйцепродуктів; першого сорту 

– з борошна першого сорту. 

Залежно від використання смакових або збагачувальних добавок до назви 

сорту макаронних виробів додається назва смакової добавки або збагачувача. 

Асортимент макаронних виробів дуже різний. Поряд зі звичайними 

випускаються продукти із застосуванням різних збагачувальних і смакових 

добавок: яєчні вищого сорту; яєчні вищого сорту зі збільшеним вмістом яєць; 

томатні першого та вищого сортів; молочні першого та вищого сортів з 

добавкою молока коров’ячого незбираного сухого; молочні першого та вищого 

сортів з додаванням сухого знежиреного коров’ячого молока; сирні першого та 

вищого сортів; вітамінізовані першого та вищого сортів. 

Макаронні вироби виготовляють і спеціального призначення, наприклад 

для дитячого і дієтичного харчування: 

- дрібні (у вигляді крупки) вироби підвищеної біологічної цінності для 

дитячого харчування. Їх виробляють з борошна вищого сорту з введенням 

казеїну, гліцерофосфату заліза і вітамінів В1, В2, і РР; 

- білкові вироби (у вигляді вермішелі) для лікувального харчування і для 

дітей, які вживають під час гіпопротеїнової і аглютенової дієти. Цю продукцію 

виробляють із суміші кукурудзяного крохмалю і кукурудзяного набухлого 

амілопектинового фосфатного крохмалю із введенням гліцерофосфату заліза, 

гліцерофосфату кальцію, вітамінів В1, В2, В6 і РР. 

Крім сортових ознак, товарна класифікація розподіляє макаронні вироби 

на типи, а типи – на види. Випуск деяких виробів може регламентуватися 

тимчасовими технічними умовами. 

Весь асортимент макаронної продукції розподіляється на чотири типи: 

трубчасті, ниткоподібні (вермішель), стрічкоподібні (локшина) та різні фігурні 

вироби. 
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Кожен тип макаронних виробів поділяють на види, які відрізняються 

геометричними розмірами. 

Трубчасті макаронні вироби поділяють на підтипи і види залежно від 

форми та довжини. Ниткоподібні теж можуть мати різну форму поперечного 

перерізу: павутинка (не більше 0,8 мм), тонкі (0,9…1,2), звичайні (1,3…1,5) та 

любительські (1,6…3,0 мм). Локшину випускають таких видів: з гладкою та 

рифленою поверхнями, з прямими, пилкоподібними, хвилеподібними та 

іншими краями. 

Заміс тіста.Макаронне тісто суттєво відрізняється від усіх інших тістових 

мас харчового призначення. Воно замішується крутим вологістю ..32,5%) і 

складається в основному із борошна і води. Спочатку тісто являє собою 

крихтоподібну масу. Потім при наступному обробленні в шнековій камері 

пресу поступово перетворюється в густу зв’язану масу. 

Термін «заміс» макаронного тіста використовується умовно. В 

тістозмішувачі макаронного шнекового пресу не отримують повністю готового 

тіста. Тут відбувається попереднє змішування борошна і води до утворення 

крихтоподібної маси. Розрізняють: холодний, середній та гарячий заміс. 

Формування виробів - процес надання виробам певної форми. Сьогодні 

використовують два способи формування макаронних виробів: пресування та 

штампування. Виробництво штампованих виробів також пов’язано з 

пресуванням. Стрічка, з якої штампуються вироби складної просторової форми, 

отримується методом пресування тіста через щілину матриці макаронного 

пресу. 

Пресування – це технологічний процес видалення рідини із тіста, надання 

виробам визначеної форми та ущільнення виробів з метою підвищення їх 

стійкості і кращого транспортування. 

Сформоване в шнековій камері тісто нагнітається далі в невеликий 

передматричний простір, який закінчується пресовою матрицею, через отвір 

якої і пресується завдяки перепаду тиску, який утворюється внаслідок опору 

формуючих отворів матриці течії крутого макаронного тіста. 
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3. Особливості процесу пресування, розробки та сушіння виробів 

Розробка сирих макаронних виробів складається із обдування їх повітрям 

для підсушування, різання по заданій довжині і розкладання виробів на 

пристрої для сушіння. 

Сирі вироби для швидкого підсушування з поверхні обдуваються повітрям 

з метою зменшення пластичності та надання їм пружності і стійкості до 

деформації, особливо до злипання і викривлення. Призначення різання – 

отримати продукт визначеної довжини, яка зумовлена стандартом. 

Розкладанням забезпечується рівномірний доступ повітря до макаронних 

виробів при сушінні. 

Сушіння макаронних виробів - це технологічна операція виробництва 

макаронних виробів, яка полягає в зневодненні сирих виробів до вологості 13%. 

Сушіння макаронних виробів проводять конвективним способом, який 

заснований на тепло- та вологообміні між нагрітим повітрям і матеріалом, що 

висушується. Сам процес сушіння зумовлений підводом вологи від внутрішніх 

шарів виробу до зовнішніх, шляхом перетворення вологи в пару і видалення 

пари з поверхні виробу за рахунок нагрітого сушильного агенту. 

Для сушіння макаронних виробів найбільш поширений тристадійний, або 

пульсуючий режим сушіння повітрям: з постійною сушильною здатністю, зі 

змінною сушильною здатністю, з попереднім термообробленням сирих виробів. 

У кожному режимі основна мета – не допустити розтріскування виробів. 

Тристадійний режим сушіння складається з трьох етапів, або стадій. Перша 

стадія – попереднє сушіння. Його метою є стабілізування форми сирих виробів, 

попередження закисання, пліснявіння і витягування. Підсушування триває від 

0,5 до 2 год і ведеться за порівняно жорстких режимів. Протягом цього часу 

виділяється від однієї третини до половини вологи від тієї, що повинна бути 

вилучена з макаронних виробів. 

Таке інтенсивне зневоднення за порівняно короткий час можливе лише на 

першій стадії сушіння, коли макарони ще пластичні і не виникає загрози 

розтріскування. 
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Друга стадія – зневоложення. Підвищенням відносної вологості повітря 

досягається розм’якшення шкірки – зволоження поверхневого шару, в 

результаті якого знижується градієнт вологості і знімається напруження, що 

виникло на першій стадії. Цей процес краще проводити при порівняно високих 

температурах і відносній вологості повітря, за яких швидкість дифузії вологи 

збільшується, а час зневоложення скорочується. 

Третя стадія – кінцеве сушіння – проводиться за м’якого режиму, оскільки 

вироби перебувають у зоні пружних деформацій. У цей період швидкість 

випаровування вологи з поверхні повинна бути однакова зі швидкістю її 

підведення до внутрішніх шарів із зовнішніх. На цій стадії сушіння чергується 

зі зневоложенням. 

Пакування та зберігання макаронних виробів. 

Макаронні вироби небажано пакувати зразу після сушіння, оскільки 

температура їх відносно висока. Крім того, у виробах продовжується 

вирівнювання вологи за розрізом. Вологість всієї макаронної маси, як і кожного 

виробу, після сушіння залишається неоднорідною: на поверхні вироби більш 

сухі, в товщі – більш вологі. У виробах, які підлягають сушінню в жорсткому 

режимі, внаслідок нерівномірного лінійного зсідання виникають внутрішні 

напруження. Величина їх може бути ще недостатньою, щоб спричинити 

руйнування виробів, але якщо вони зразу після сушіння потрапляють на 

пакування, то неминучі при цьому механічні операції можуть збільшити 

напруження і погіршити якість виробів. 

Для зняття внутрішнього напруження в технологічний процес введено 

вистоювання або стабілізацію виробів у відповідних пристроях для релаксації 

внутрішніх напружень, зумовлених зсіданням виробів під час сушіння, і 

поступове охолодження їх до температури повітря в пакувальному приміщенні. 

Охолоджені вироби не висихають. 

Показники якості макаронів. Пакування включає подавання виробів до 

пакувальних столів або до бункерів, сортування, перевірку виробів на 

магнітних сепараторах (для короткорізаних виробів), укладання в тару, 



 

112 

ущільнення на вібраторі, зважування, забивання кришки, маркування. 

Головним проявом доброї якості виробів є відсутність злипань, тобто склеєних 

одна з одною трубок макаронів, ниток вермішелі або смужок локшини. Трубки 

макаронів під час легкого струшування повинні вільно відокремлюватись одна 

від одної. Недосушені вироби необхідно відправити на досушування. 

Шорсткість, ураження виробів тріщинами визначають органолептично, 

порівнюванням з еталонними зразками. 

Особливу увагу звертають на ураження виробів пліснявою. Нерідко вона 

починає розвиватися всередині макаронної трубки у вигляді сітки з тонких 

пліснявих ниток. На поверхні виробів, уражених пліснявою, з’являються плями 

і смужки різного кольору – від білого до зеленого. 

Ознаки нестандартної продукції: присутність злиток і грудочок, плісняви, 

наявність сторонніх домішок, підвищена кислотність і вологість, сильні 

скривлення і підвищена шорсткість, темний колір. 

Кожна партія короткорізаних виробів після пропускання через магнітний 

сепаратор підлягає контрольній перевірці на наявність металодомішок. Якщо 

вони перевищують норму, партія підлягає повторній магнітній перевірці. Для 

цього магніт попередньо обчищають від затриманих металодомішок, після чого 

вироби повторно пропускають через магнітний сепаратор. 

Макаронні вироби випускають у фасованому і розваженому вигляді. 

Продукцію фасують у коробки або пакети з паперу, целофану, лакованого 

целофану або інших пакувальних плівок, нешкідливих для здоров’я людини. 

Всі види упакувань повинні бути вкладені в зовнішню тару. Відхилення в масі 

нетто допускається до 5 г. Зовнішня упаковка макаронних виробів повинна 

забезпечувати збереження їх під час транспортування і зберігання. Упаковка 

довгих макаронних виробів відрізняється від упаковки короткорізаних. До 

перших ставляться суворіші вимоги за міцністю. Стріла прогину макаронної 

трубки на довжині 250 мм не повинна перевищувати 3…4 мм. 

Макаронні вироби під час зберігання можуть псуватися, заражуватись 

амбарними шкідниками і знищуватись гризунами. Причиною псування 
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найчастіше є пліснявіння внаслідок підвищення їх вологості. Чим менша 

вологість макаронних виробів, тим довше вони можуть зберігатися без 

погіршення смакових властивостей. Вироби, призначені для тривалого 

зберігання, не повинні мати вологість вище 11%. Вологість вище 16% може 

спричинити пліснявіння. Потрапляння атмосферної вологи на поверхню тари 

під час перевезення виробів або їх зволоження за рахунок конденсації пари на 

охолодженій поверхні в атмосфері теплого і вологого повітря може призвести 

до псування продукту. 

Макаронні вироби гігроскопічні і мають підвищену адсорбційну здатність. 

В середовищі вологого повітря вони швидко зволожуються, але можуть стійко 

зберігати вологу в небезпечній зоні (12…13%) за відносної вологості повітря 

60…65 % і при температурі 16…18°С. Зі збільшенням вологості повітря 

поступово зростає і вологість макаронних виробів, тому приміщення складу 

повинно бути сухим і добре провітрюватись. Навіть значно зволожені вироби 

можуть бути збережені від псування інтенсивним вентилюванням приміщення. 

Завдяки високій адсорбційній активності макаронні вироби добре вбирають 

леткі речовини і довго зберігають отримані сторонні запахи. 

Приміщення для зберігання макаронних виробів повинно бути чистим, 

сухим, добре провітреним, не зараженим амбарними шкідниками. Продукцію, 

упаковану в картонні ящики і мішки, вкладають у штабелі, висота яких повинна 

бути не більше шести ящиків або семи мішків. 
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Проаналізовано сучасні напрямки в технології виробництва йогурту з плодово-

ягідними наповнювачами. На основі літературних даних обрано різновид 

наповнювача, його склад та технологію одержання. Визначено, які фізико-

хімічні та органолептичні показники є критичними для змодельованого 

продукту.  

Ключові слова: молоко, йогурт, плодово-ягідні наповнювачі, бактерії, 

заквашування, дикорослі ягоди, стевія.  

Постановка проблеми. Важливими завданнями, які на сьогоднішній день 

постали перед науковцями, є розробка або удосконалення технології 

виробництва повноцінних продуктів харчування. Це необхідно для 

забезпечення населення якісними джерелами нутрієнтів та ессенціальних 

речовин [1, с. 51 - 60]. При цьому важко уявити раціон сучасної людини без 

різноманітних кисломолочних продуктів, в тому числі десертного спрямування, 

наприклад, йогуртів з наповнювачами. Вони легко засвоюються організмом, 

стимулюють секреторну діяльність, нормалізують перистальтику кишечнику, 

покращують процес травлення, сприятливо впливають на засвоєння харчових 

речовин, підвищують тонус організму.  

На сьогодні актуальним є розроблення нових видів йогуртів, які мають 

забезпечувати відповідність хімічного складу харчових раціонів фізіологічним 

потребам організму, а також підтримувати і регулювати конкретні фізіологічні 

функції, зберігати та покращувати здоров'я. Кисломолочні напої, що містять у 

своєму складі натуральні корисні інгредієнти, користуються постійним і 

підвищеним попитом у споживачів.  

Тому для підвищення біологічної цінності йогуртів, розширення і 
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вдосконалення їх асортименту необхідний подальший пошук та використання 

нових видів добавок та наповнювачів природного походження. Ці наповнювачі 

повинні добре сполучатися з молочною основою для надання готовому 

продукту високих органолептичних властивостей, містити в своєму складі 

мінеральні елементи, вітаміни та інші біологічно активні речовини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день існує 

чимало покращень в технології йогуртів [2, с. 250-265]. До уваги споживачів 

багате різноманіття смаків, йогурти зі зниженим вмістом жиру, безлактозні, з 

підвищеною харчовою цінністю та різними додатковими компонентами у 

складі кисломолочного продукту. Так, наприклад, у йогурти додають різні 

порошки і сиропи багаті на вітаміни, мінеральні речовини або вітаміноподібні 

сполуки. Зокрема, авторами [6, с.126 -130] розроблено натуральний йогурт з 

додаванням порошку топінамбуру, що володіє лікувальними та 

профілактичними властивостями при діабеті, атеросклерозі та ожирінні, 

виконує роль детоксиканту в умовах несприятливої екологічної ситуації. 

Відомий йогурт із додаванням цукатів столових буряків [13, с. 97 - 100], 

який має багатий нутрієнтний склад, адже столовий буряк містить велику 

кількість біологічно-активних речовин, зокрема таких барвних речовин, як 

бетанін і бетаїн, що надають йому лікувальних властивостей.  

Розроблено технологію йогурту з додаванням сиропу ехінацеї пурпурової 

[7, с. 4-15]. У результаті дослідження було встановлено, що йогурти 

функціонального призначення, збагачені екстрактом ехінацеї мають високі 

органолептичні показники. Такі йогурти містять комплекс інгредієнтів, які 

позитивно впливають на функціональні системи організму людини, адже 

містять алкалоїди, глюкозиди, органічні кислоти, аліфатичні кислоти, 

ароматичні кислоти, фенольні сполуки, дубильні речовини, ліпіди, жироподібні 

речовини, каротиноїди, поліцукри, макро- і мікроелементи. 

Не дивлячись на численні інновації в технології йогуртів, вважаємо, що 

величезні перспективи будуть за використанням дикорослої плодово-ягідної 

сировини яка відрізняється великим набором біологічно-активних речовин. 
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Використовуючи дикороси можна збагатити йогурт вітамінами, мікро- і 

макроелементами, підвищити його біологічну цінність та урізноманітнити 

асортимент, з одночасним зниженням ціни через доступність плодово-ягідної 

сировини. Таким чином можемо побачити, що технологія йогуртів постійно 

вдосконалюється і подальші дослідження в цьому напрямі будуть актуальні. 

Метою статті є аналіз технології виробництва йогуртів з плодово-ягідними 

наповнювачами та її удосконалення в умовах ТОВ «Деражнянський молочний 

завод». 

Виклад основного матеріалу.  Серед харчових продуктів, які відносяться 

до найцінніших у харчовому і біологічному відношенні та рекомендовані для 

щоденного споживання людиною, топове місце займають кисломолочні 

продукти. Одним з найбільш поширених та корисних продуктів вказаного типу 

є йогурт. Він характеризується підвищеним вмістом білка і користується 

великим попитом у населення, тому що засвоюється краще за інші молочні 

продукти та йому властива певна харчова універсальність – добре поєднується з 

різними добавками, інгредієнтами, наповнювачами [8, с. 132 – 140].  

Виробляється йогурт шляхом сквашування чистими культурами 

молочнокислих бактерій Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus 

(термофільний стрептокок) з можливим додатковим використанням інших 

культур [5, с. 160 – 169]. Останнім часом у якості наповнювачів для йогуртів 

десертного спрямування використовують плодові та ягідні ароматизатори, 

плодово-ягідні сиропи, соки або пюре.  

Застосування ароматизаторів має єдину позитивну рису - вони рівномірно 

розподіляються по всьому об’єму продукту і це спрощує технологічний процес, 

але не дозволяє підвищити біологічну цінність продукту [3, с. 153 – 167].  

У випадку застосування соків, сиропів та пюре, біологічна цінність 

йогурту зростає, адже вони характеризуються високим вмістом вітамінів, 

поліфенолів, мінеральних речовин, але до складу вказаних наповнювачів 

входить значна кількість цукрози, що звичайно небажано. Тому привабливим є 

застосування плодово-ягідних наповнювачів з додаванням природних 

замінників цукру, наприклад, екстракту стевії [15, с. 193 – 199]. 



 

117 

Отже, поживні властивості йогурту можуть бути змінені в результаті 

застосування спеціально підібраних композицій рослинних компонентів на 

основі теоретичних та практичних досягнень в галузі харчових технологій. На 

внутрішньому ринку України наявна біологічно повноцінна рослинна сировина 

з оригінальними органолептичними характеристиками.  

На нашу думку в харчовій галузі мало уваги приділено використанню 

цвіту і плодів бузини чорної, адже це надзвичайно поширений дикорослий 

чагарник з унікальним набором БАР. Так, відомо [10, с. 28 – 36], що плоди 

бузини чорної сприяють виведенню з організму солей важких металів, 

радіонуклідів, можуть надавати тонізуючий ефект і підвищувати працездатність. 

Відомі народні рецепти на основі ягід бузини чорної, зокрема, їх додають у соуси, 

з них роблять кисіль, морс, джем, желе, пастилу. Вважаємо, що плодово-ягідні 

наповнювачі для йогурту з додавання цих ягід збагатять, урізноманітнять та 

покращать асортимент кисломолочних напоїв. Для пом’якшення яскравого 

смаку плодів бузини чорної і дотримання прийнятного для пересічного 

споживача їх вмісту пропонуємо поєднання «ягоди бузини-чорниця», оскільки 

наповнювачі для йогуртів з чорницею завоювали велику кількість 

прихильників, а отже вони, ймовірно, позитивно сприйматимуть інновацію.  

Не варто забувати, що на споживні властивості йогурту впливають різні 

чинники, найголовнішим з яких є якість молока, крім того вид закваски та 

технологія виготовлення. В основі виробництва йогурту лежить молочнокисле 

бродіння, тобто процес утворення молочної кислоти з молочного цукру під 

впливом молочнокислих бактерій. В виробництві молочного йогурту 

використовують два способи: термостатний та резервуарний. Йогурт за 

зовнішнім виглядом і консистенції представляє собою однорідну сметано-

подібну масу з порушеним (при резервуарному способі) або непорушеним (при 

термостатному способі) згустком [4, с. 60 – 71].  

Усі технологічні операції щодо внесення плодово-ягідних наповнювачів 

здійснюють однаково як при резервуарному способі виробництва йогурту, так і 

при термостатичному. Наповнювачі додають після внесення закваски в 
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охолоджену до температури сквашування суміш при постійному 

перемішуванні, яке закінчують через 15 хвилин після їх внесення [10, с. 165 – 

168]. 

На основі аналізу інформаційних джерел було встановлено, що 

виробництво десертних ферментованих продуктів доцільно проводити 

термостатним способом і внесення плодово-ягідних наповнювачів доцільно 

проводити під час процесу перемішування після внесення закваски [11]. 

Одним із найважливіших фізико-хімічних показників якості молочних 

продуктів (як сировини так і кисломолочної продукції) є титрована кислотність. 

Для йогуртів вона нормується в межах від 80 °Т до 140 °Т. У зв’язку з тим, що 

йогурти містять живі культури мікроорганізмів, у них продовжують 

відбуватися мікробіологічні процеси (молочнокисле бродіння) з накопиченням 

молочної кислоти, що зумовлює зростання кислотності. Крім того, для 

кисломолочних напоїв важливим показником є й активна (воднева) кислотність 

(рН). Так, для йогуртів вона має бути нижче 4,65 (4,4–4,5).  

Кислотність йогурту впливає на його органолептичні показники, зокрема 

такі як смак, запах і консистенція. Стійкість продукту до синерезису і рівень 

його в’язкості належить до дуже важливих показників якості, які впливають на 

стабільність структури і тривалість їхнього зберігання. Необхідно враховувати, 

що плодово-ягідні наповнювачі мають низьку кислотність (рН 2,9-3,6), що 

може призвести до ущільнення сітки білкового гелю та порушення структури 

йогурту та виникнення синерезису. Для попередження синерезису, підтримки 

рН середовища на оптимальному рівні і підвищення буферної ємності молока 

згідно [14, с. 91 – 116] доведено ефективність введення добавки солі 

лимоннокислого натрію трьох-заміщеного у кількості 0,12 %. 

Щодо концентрації екстракту стевії в йогурті, то згідно [9, с. 55 – 60] 

оптимальні органолептичні та фізико-хімічні показники для продукту 

спостерігаються при концентрації замінника 0,5%. 

Різновид плодово-ягідного наповнювача та його рецептуру вибирали 

опираючись на напрацювання в галузі технології кисломолочних десертних 
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продуктів з функціональними властивостями [14, с. 116 – 124], тому для 

подальших досліджень в якості наповнювача плануємо використовувати сік з 

плодів чорниці і бузини чорної у співвідношенні 4:1 із м’якоттю та сироп на 

основі вказаного соку. 

Під час використання соків із м’якоттю в якості плодово-ягідного 

наповнювача відповідно до [14, с. 91 – 116] напівфабрикати соку потрібно 

протерти, гомогенізувати під тиском Р = (15 – 17) МПа, пастеризувати при 

температурі 80 – 85оС протягом 20 хв, охолодити до температури (37±1)оС. Під 

час внесення такого наповнювача необхідно враховувати, що рН плодово-

ягідного соку знаходиться на рівні 3,8 – 4,2 і до його складу входять органічні 

кислоти і поліфенольні речовини, які можуть викликати ущільнення структури 

кисломолочного продукту і призвести до відділення сироватки, а також до 

погіршення органолептичних властивостей продукту [14, с. 91 – 116, 15]. 

Після опрацювання [12, с. 65 – 71] дійшли висновку, що сиропи з ягід, 

мають не меншу біологічну та харчову цінність, ніж соки, відвари, сушені 

плоди тощо, такі плодово-ягідні наповнювачі не містять цукрозу, і 

відрізняються великою концентрацією глюкози, фруктози, вітаміну С. Сиропи 

запропоновані в [12, с. 65 – 71] характеризуються використанням осмотично-

діючих харчових інгредієнтів, які надають консервуючу дію. З метою 

підвищення вмісту функціональних мікронутрієнтів під час приготування 

наповнювача здійснюється концентрування вихідного соку, а також 

інтенсифікується процес видалення фарбуючих речовин із ягід, що значно 

покращує органолептичні показники і біологічну цінність готового продукту.  

Застосування соку з м’якоттю має певні переваги – готовий продукт буде 

містити майже всі макро- і мікронутрієнти притаманні сировині, концентрація 

доданих цукрів мінімальна, але необхідно проаналізувати зміну фізико-

хімічних та органолептичних показників йогурту з таким наповнювачем через 

високі ризики синерезису.  

Використання сиропу також має певні позитивні сторони – нижча 

кислотність, а отже менша імовірність ущільнення білкової сітки і 

розшарування, але при цьому важча технологія одержання сиропу і висока 

концентрація моносахаридів. 
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Таким чином, було вибрано для детального вивчення технологію 

виробництва йогурту з плодово-ягідним наповнювачем «чорниця-ягоди бузини 

чорної» з використанням екстракту стевії в якості підсолоджувача як спосіб 

удосконалення технологій кисломолочних напоїв із застосуванням нових видів 

рослинної біологічно цінної сировини. 

Висновки. У результаті проведеного аналізу технології виробництва 

йогурту з плодово-ягідними наповнювачами зроблено висновок про можливість 

її удосконалення шляхом введення в склад наповнювача дикорослої рослинної 

сировини: екстракту стевії для зниження концентрації цукру в продукті та 

композицію на основі поєднання ягід бузини чорної і чорниці.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРУП’ЯНИХ 

ВИРОБІВ  

В статті розглянуто та наведено порівняльний аналіз фізико-хімічних 

властивостей та фракційних склад круп’яних культур, розглянемо на прикладі 

гречки. Разом з тим розглянуто процес вологої та термічної обробки вказаних 

культур для перетворення їх в високоякісні круп’яні вироби та обґрунтовано 

параметри процесу гідротермічної обробки зерна при виробництві круп. 

Ключові слова: фізико-хімічні властивості, фракційний склад, волога та 

термічна обробка.  

Постановка проблеми. Круп’яні культури у світовому землеробстві є 

основною продовольчою культурою, продукцією якою харчується більша 

половина людей земної кулі.  

Крупи завдяки високій поживності і засвоєнню вважаються одним із 

кращих продуктів для дієтичного харчування, багаті вуглеводами, в основному 

крохмалем, який дуже добре засвоюється організмом людини. Зерно круп 

переробляють на борошно, крохмаль, пудру, спирт тощо.  

Якість крупи залежить від фізичних та хімічних властивостей, а ті, в свою 

чергу, від технологій обробки.  

Асортимент круп був і є актуальним продуктом, адже це один із 

традиційних продуктів харчування людини і дуже важливо знати хімічний 

склад, хімічні та фізичні властивості даного продукту, тому що саме це має 

великий вплив на його якість. 

Досліджуючи роботу підприємств можна помітити таку закономірність, що 

усі способи вироблення круп ґрунтуються на механічній технології, яку в 

загальному вигляді можна показати такою схемою: очищення зерна від 

домішок сортування очищеного зерна з крупністю лущення, відокремлення 
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ядра від плівок оброблення ядра в різних варіантах залежно від роду зерна і 

сорту одержуваної крупи (дроблення, шліфування, полірування, плющення) 

сортування готової продукції.  

Цю схему використовують на сучасних крупозаводах, часто доповнюючи її 

іншими способами. 

В подальшому очищені від домішок крупи підрозділяють на види і сорти в 

залежності від їх якості. Наступним етапом буде виготовлення кінцевого 

продукту (Пластівці, Толокно, Ядриця, Гречаний проділ швидкорозварюваний 

та інші). 

Метою статті є вплив режимних параметрів процесу гідротермічної 

обробки зерна на якість вироблених круп. 

Виклад основного матеріалу. З метою покращення технологій виробництва 

круп, зменшення відходів та отримання більшої кількості високоякісного 

кінцевого продукту, підприємства очищають сировину від смітних домішок, 

щуплих і недорозвинених зерен шляхом послідовного пропуску через 

сепаратори різної будови.  

Після чого піддають гідротермічній обробці: пропарюванню, сушці і 

охолодженню.  

В подальшому очищені зерна проходять такі етапи калібрування і 

лущення; - сортування продуктів лущення, круповідділення і контроль крупи; - 

упаковка крупи в споживчу і торгову тару. 

Розглянувши особливості підготовчих і основних процесів обробки 

сировини перед виробництвом круп, технологічні процеси гідротермічної 

обробки круп’яних продуктів, процеси сортування, лущення, шліфування і 

полірування круп, контроль якості продукції можна дійти висновку, що для 

одержання якісного кінцевого продукту необхідно приділяти особливу увагу 

режимним параметрам процесу гідротермічної обробки зерна  

У зв’язку з чим ключовими показниками є:  

- оцінка фізико-хімічних властивостей зерна круп і значення впливу 

гідротермічної обробки на їх якість;  
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- визначення характеристик сировини шляхом проведення досліджень;  

- дотримуватись технологічних параметрів процесу вологої та термічної 

обробки круп’яної сировини; 

- звертати особливу увагу на вибір технологічного обладнання для 

процесів комплексної обробки сировини, включно з гідротермічної обробкою.  

Розглянемо на прикладі виробництва гречаної крупи, яке розпочинається з 

комплексу устаткування для очищення зерна від домішок, до складу якого 

входять ваги, легко-ситові сепаратори, каменевідокремлювачі і магнітні 

сепаратори, розсівання, аспіратор і трієр – вівсюговідбірник.  

Другий комплекс устаткування призначений для гідротермічної обробки 

зерна і включає пропарювач, сушку і охолоджувач зерна.  

Провідний комплекс устаткування для отримання крупи містить групу 

розсівань для калібрування зерна, вальце-декові лущильні верстати, розсівання 

для розділення продуктів лущення і аспіратори. До складу завершального 

комплексу устаткування входять розсівання, аспіратори, падді - машини для 

контролю ядриці і протягнула, фасувальні машини для упаковки цих продуктів 

в пакети. 

Розділення на фракції повинне відбуватися з високою точністю, що 

полягає в тому, щоб при висіванні зерна якої-небудь фракції в ній залишалося 

якомога менше дрібніших (не понад 2,5 %) зерен.  

При діленні зерна на 6 фракцій зазвичай використовують наступний набір 

сит з круглими отворами 0; 4,5; 4,2; 4,0; 3,8; 3,6; 3,3 мм Сходом з 1-го сита 

отримують 1-у фракцію зерна, проходом першого і другого сита - 2-у фракцію і 

так далі. Різниця в розмірах нелущених зерен у фракціях не перевищує                

0,2-0,3 мм. 

Разом з вказаними вище ситами в розсіваннях встановлюють сита з 

трикутними отворами, розмір яких підбирають залежно від великості фракцій. 

Сходом з цих сит додатково відділяють важковіддільні домішки.  

Від ефективності системи калібрування залежить зміст нелущених зерен, а 

також деяких домішок в готовій крупі. Лущення зерна гречки робиться у 

вальцедекових верстатах , вальці і деки яких покриті абразивним матеріалом.  
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У зв'язку з високою крихкістю ядра зерно лущать дуже обережно при 

порівняно низькій ефективності лущення. 

Гідротермічна обробка дозволяє більше інтенсивно лущити зерно, при 

цьому в продуктах лущення зміст подрібненого ядра з 2,5-3,5 % знижується до 

1,5-2,5 %. Невисока ефективність лущення зерна забезпечує порівняно малу 

дробимість ядра.  

В той же час при такій ефективності лущення істотно зростає оборот 

продукту в системі лущення.  

Це не так істотно для дрібних фракцій, оскільки кількість зерна в них, як 

правило, не перевищує декількох відсотків. 

Сортування продуктів лущення роблять в круп'яних розсіваннях, в яких 

розділяють нелущені зерна, ядрицю, протягнув з борошном.  

Нелущені зерна, тримані сходом з сит, розмір отворів яких на 0,2; 0,3 мм 

менше розмірів отворів сит, сходом з яких отримана ця фракція, після 

відділення з них лушпиння в аспіраторах повертає на повторне лущення в тих 

же вальцедекових верстатах.  

Направляти нелущені зерна у вальцедекові верстати інших фракцій не 

можна. 

Висновки. В цілому можна констатувати, що на якість отриманих круп 

впливає велика кількість факторів зокрема додержання технологічних вимог на 

всіх етапах обробки, технічний стан та особливості обладнання, яке 

використовується для очищення та гідротермічної обробки круп, зміна 

параметрів гідротермічної обробки (часу, температури і т.д.). 

Якість крупи визначається її хімічним складом, технологічними та 

споживчими властивостями. Особливістю хімічного складу крупи є 

підвищений вміст вуглеводів (65 — 77 % сухої речовини), білка, чим 

пояснюється її висока енергетична цінність (1,3 — 1,5 МДж у 100 г). 

Крупу оцінюють за смаком, запахом, кольором, вологістю, вмістом різних 

домішок, у тому числі й металомагнітних, вирівняністю за крупністю, вмістом і 

доброякісністю ядра та нелущених зерен. Для окремих видів круп додатково 

визначають зольність (кукурудзяна крупа та вівсяні пластівці), кислотність 

(вівсяні пластівці), вміст зародків (кукурудзяна крупа). 
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Смак, запах і колір крупи характеризують її свіжість. Визначають їх 

органолептично. Колір крупи повинен відповідати кольору ядра переробленого 

зерна. Ядриця і проділ гречаної крупи, які швидко розварюються, мають 

коричневий колір завдяки термічній обробці зерна. У разі пліснявіння або 

самозігрівання колір, смак і запах крупи змінюються. При тривалому зберіганні 

крупа набуває гіркого або кислого смаку внаслідок згіркнення та пересихання. 

Вологість нормується для кожного виду крупи: вівсяної — 12,5 %, рисової 

— 15,5 %. Її встановлюють залежно від споживчих властивостей та умов 

зберігання крупи. Зараженість крупи не допускається. Вміст у ній різних 

домішок (металомагнітних, сміттєвих, пошкоджених ядер, нелущеного зерна, 

борошняної та ін.) визначають в усіх видів круп. Кількість доброякісних ядер 

нормується стандартом і є основною ознакою сорту крупи. Наприклад, у ядриці 

першого сорту стандартом передбачено вміст доброякісного ядра 99,2 %, 

другого сорту — 98,4, у проділі — 98,3 %. 

Для кожного виду крупи нормується вміст нелущених зерен, тобто не 

звільнених від квіткових (рис, просо, овес, ячмінь), плодових (гречка) і 

насіннєвих (горох) оболонок. Вони погіршують якість крупи, товарний вигляд 

та споживчі властивості, збільшують кількість незасвоюваної клітковини та 

зольних речовин. 

Кулінарні властивості крупи оцінюють за якістю каші — за її кольором, 

смаком, структурою, тривалістю варіння, коефіцієнтом роз-варюваності 

(відношення об'єму каші до об'єму крупи до варіння), консистенцією 

(розсипчаста, в'язка). 
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В статті розглянуто та наведено технологію виготовлення соняшникової олії. 

Досліджено основні тенденції, що характерні для сучасного етапу розвитку 

олієжирової промисловості.  
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Соняшникова олія вже протягом багатьох років є універсальним 

продуктом у господарстві. Ця рідина є незамінною на кухні більшості 

господинь, адже вона підходить для різноманітних страв, підсилює смак, надає 

їжі особливих відтінків. 

Олія поділяється на такі види: 

1) рафінована-дезодорована; 

2) недезодорована; 

3) гідратована – вищого, першого і другого сорту; 

4) нерафінована – вищого, першого і другого сорту. 

Головні проблеми в виготовленні соняшникової олії:  

Соняшник – це дуже «жадібна» культура. За один сезон витягує з грунту 

всі соки. Як правило, на одне і те ж поле квітку сіють через 7-8 років. В Україні 

під соняшник використовується 4 тисячі гектарів землі. Але у зв’язку з частою 

сівозміною і теплолюбивісттю ця цифра сильно коливається.  

Тому і кількість сировини кожного року різна від цього і залежить ціна. 

Пік виробництва і пропозиції готового рослиного продукту – жовтень – 

грудень. А пік попиту кінець літа початок осені. Насіння що надходить на 

переробку повинно бути добре очищеним. Вміст сміття не повинен 

перевищувати 1%, а битого зерна – 3%.  
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Перед переробкою  проводиться додаткове очищення, сушіння, 

руйнування шкірки і відділення її від ядра. Потім насіння подрібнюють і 

виходить мезга. 

Соняшник є третьою за величиною серед виробництва олійних культур у 

світі, із загальною часткою майже 10%.  

Результати світового виробництва соняшнику у 2021/22 показали рекордні 

результати за весь час – 57,2 млн. т. Також, як і для світу, виробництво 

соняшнику стало абсолютним рекордом для України – 17,5 млн. т або 31% від 

світового об’єму. У 2021/22 у світі збиральна площа склала 28,75 млн. га, що на 

7% більше попереднього сезону і найбільший результат приросту за останні                

5 років.  

В Україні збиральна площа склала 7,1 млн га або 25% від загальної 

кількості у світі. Згідно з прогнозами FAO, опублікованими на початку березня, 

порівняно з 2021 роком, навесні 2022 року в Україні, у зв'язку з війною, можна 

буде засіяти на 30% менше площ, а врожайність, ймовірно, знизиться на 20% 

нижче за середній рівень. Станом на 28 квітня, в Україні посіяно соняшнику на 

площі 1 367,8 тис. га – на 36,4% менше, ніж за аналогічний період минулого 

року. 

За врожайністю країна займає одну з провідних позицій з показником у 

2,46 т/га, а у ТОП-10 виробників культури перше місце за Угорщиною –                

2,81 т/га та друге за Францією – 2,76 т/га. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Рослинна олія є одним із 

найбільш затребуваних видів товару як на внутрішньому, так і на 

міжнародному ринку. Украйна є світовим лідером із виробництва 

соняшникової олії.  

На українських полях вирощуються також інші види олійних культур, такі 

як соя та ріпак, але на відміну від соняшнику їх вітчизняна переробка поки що 

слабо розвинена.  

Нині виробництво соняшникової олії є одним із найбільш високодохідних 

видів бізнесу в Україні, тому доцільно буде проаналізувати стан, основні 

тенденції та перспективи розвитку виробництва соняшникової олії в Україні.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження стану виробництва 

соняшникової  олії та перспективи його розвитку здійснили такі науковці, як            

Л. Тимошенко, І. Мулик, К. Трофимова, А. Побережна, Ю. Лузан. Однак ринок 

постійно зазнає змін, а отже, досліджувана тема є актуальною й потребує 

подальших наукових розробок та практичних рекомендацій.  

Формулювання цілей статті. Беручи до уваги актуальність теми 

дослідження, основним завданням статті є оцінка поточного стану виробництва 

соняшникової олії, основних тенденції та перспектив розвитку олійного ринку в 

Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш поширеною 

рослинною олією в Україні є соняшникова завдяки попиту на цей продукт на 

зовнішніх ринках. роком посівні площі соняшнику в Україні збіль-шуються, як 

і потужності для його переробки. Це, своєю чергою, зробило ринок соняшнику 

іпродуктів його переробки одним із ринків, що стрімко розвивається в Україні. 

За даними Міжнародного сільськогосподарського сервісу USDA (відділ 

сільськогогосподарства Сполучених Штатів Америки),станом на жовтень                

2018 р. Україна у світовому виробництві соняшникової олії має частку на рівні 

32,37%, тоді як Європейський Союз (EU-28) – лише 19,31%.  

Частка експорту Україною соняшникової олії у світовому експорті 

становить 56,93%, тоді як внутрішнє споживання – лише 3,34% світового 

споживання. 

Соняшникову олію в Україні виробляють більше 70 заводів, п’ять 

найбільших компаній із виробництва соняшникової олії в Україні займають 

половину всього ринку даного товару. За даними Державної служби статистики 

України, за період із січня до листопада 2017 р. найбільше олії вироблено в 

Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях, областях із 

найсприятливішими кліматичними умовами для вирощування соняшнику. 

Аналізуючи зміну обсягу виробництва олії соняшникової в Україні протягом 

2013–2017 рр., слід відзначити певні коливання зміни обсягу виробництва, які 

можна описати за допомогою поліноміальної лінії тренду. Після приросту 
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виробництва соняшникової олії в 2014 р. порівняно з 2013 р. виробництво в 

2015 р. знизилося на 17% порівняно з попереднім роком. На таке зниження 

вплинуло як зменшення посівних площ соняшнику, так і його врожайність.  

Однак після 2015 р. виробництво соняшникової олії почало зростати і вже 

в 2016 р. показало приріст у 17% порівняно з 2015 р. А в 2017 р. виробництво 

соняшникової олії перевищило найбільший показник виробництва за останні 

п’ять років і збільшилося практично на 1 тис. т порівнянні з 2016 р. У 2016 р. 

українські підприємства переробки виробили 4,4 млн. т рафінованої олії, що 

забезпечило Україні лідерство серед країн-виробників.  

Обсяг експорту був ще більшим – 4,8 млн. т, завдяки чому українські 

виробники посіли перше місце й за цим показником. На експорті олії отримано 

$4,2 млрд. Найбільші покупці – Індія ($1,4 млрд.), Китай ($445 млн.),Іспанія 

($338 млн.), Нідерланди ($290млн.),Італія ($234 млн.). Найбільшими 

експортерами стали Kernel (19,2 млрд. грн.), Cargill (7,5 млрд. грн.), Bunge (6,4 

млрд. грн.) та «Миронівський хлібопродукт» (5 млрд. грн.)  

У 2016 р. українські підприємства переробки виробили 4,4 млн. т 

рафінованої олії,що забезпечило Україні лідерство серед країн-виробників. 

Обсяг експорту був ще більшим – 4,8 млн. т, завдяки чому українські 

виробники посіли перше місце й за цим показником.  

На експорті олії отримано $4,2 млрд. Найбільші покупці – Індія                

($1,4 млрд.), Китай ($445 млн.), Іспанія ($338 млн.), Нідерланди ($290 млн.), 

Італія ($234 млн.). Найбільшими експортерами стали Kernel (19,2 млрд. грн.), 

Cargill (7,5 млрд. грн.), Bunge (6,4 млрд. грн.) та «Миронівський хлібопродукт» 

(5 млрд. грн.) до 22,4 ц. урожайності через несприятливі погодні умови. Проте 

всі ці складності компенсуються стабільно високою вартістю: закупівельна ціна 

на соняшник становить близько 10 тис. грн./т, тоді як витрати на його 

вирощування – у середньому 5–6 тис. грн./га [5]. Сьогодні основна тенденція на 

ринку олійних культур – це постійне зростання пропозиції. Ця тенденція триває 

вже принаймні 10 років. Олійний комплекс України повністю слідує цій 

тенденції: зростає внутрішнє виробництво олійних культур (загальний валовий 
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збір трьох культур у цьому році, за прогнозами експертів, буде трохи менше              

22 млн., це додаткові 1,5 млн. порівняно з минулорічним показником). Це 

означає, що в країні буде збільшено експорт і виробництво рослинних олій. 

Інший бік цього процесу – нині ціни на рослинні олії, у тому числі на 

соняшникову, перебувають на найнижчому рівні за останнє десятиліття –    

$695–700 [6]. Спеціалісти галузі виділяють такі чинники,які сприяють 

рентабельності вирощування соняшнику в Україні: попит на рослинні олії 

випереджає темпи зростання ВВП на душу населення; розвинені ринки 

висловлюють побоювання у зв'язку із загрозою здоров'ю і приймають нові 

постанови; нині в Україні не використовується 25% екстракційних 

потужностей, що призводить до дефіциту насіння соняшнику в обсязі 3 млн. т; 

темпи розвитку потужностей випереджають темпи зростання обсягів 

виробництва. 

Можливості вітчизняних переробників збільшується з кожним роком, а 

нині становлять 18,5 млн. т на рік. За останні 15 років побудовано 37 нових 

олієжирових підприємств, а працюючі заводи модернізували власні потужності.  

Отже, сформовано підґрунтя для переробки олійної сировини та 

виробництва якісного кінцевого продукту. Своєю чергою, в Україні 

сформований ринок олійної сировини. За прогнозами, виробництво олійного 

насіння (соняшнику, сої, ріпаку) поточного року досягне 17 млн. т, що менше 

минулого на 11,4%, проте перевищує середньорічні показники останнього 

десятиліття на 22%. Вони були недосяжними для аграріїв ще декілька років 

тому. У середньостроковій перспективі суттєвих змін у виробництві олійного 

насіння не відбуватиметься. При цьому щорічне виробництво олійного насіння 

перевищить 20 млн. т. До того ж можливе незначне зменшення обсягів і 

масштабів виробництва соняшнику та збільшення ріпаку й сої. 

Висновки з цього дослідження. Проведені дослідження дають можливість 

стверджувати, що сприятлива кон’юнктура світового й внутрішнього ринків 

насіння олійних культур та олій сприятиме розвитку цього напряму аграрного 

бізнесу в Україні. Водночас автори вважають, що захоплення вирощуванням 
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соняшнику без дотримання сівозмін для отримання стабільних прибутків 

негативно впливає на фітосанітарний стан ґрунту та його екологічні показники, 

знижує врожайність соняшнику та його біологічні й екологічні показники. 
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Останнім часом, у ході вирішення проблеми забезпечення населення 

раціональним харчуванням усе більшого значення набуває виробництво 

продуктів зі зниженою масовою часткою цукру або без нього, які надають 

оздоровче призначення та рекомендовані хворим на цукровий діабет. Іншим 

пріоритетним напрямом є залучення біологічно актив них добавок із метою 

збагачення продуктів вітамінами та мінералами. 

Питанням про створення функціональних продуктів шляхом збагачення 

мінеральними речовинами, зокрема йодом, використання стевії та її екстрактів 

займались такі вчені, як проф. В.Н. Корзун, проф. М.І. Пересічний, проф.                

Л.Ю. Арсеньєва, проф. М.Ф. Кравченко, проф. Г.Б. Рудавська, проте сегмент 

ринку таких продуктів залишається незадовільним по відношенню до потреб 

споживачів [1].  

Наукові дослідження та практика свідчать, що за допомогою традиційних 

харчових продуктів неможливо досягти високого профілактичного ефекту. Це 

зумовлює інтенсивний пошук та створення нових харчових продуктів із 

заданими властивостями, що стане ефективним і швидким способом 

поліпшення структури харчування населення [2], а саме збільшення 

виробництва харчових продуктів завдяки удосконаленню існуючих і створенню 

новітніх технологій [3].  

Тому, враховуючи сучасні вимоги нутриціології, з метою розширення 

асортименту пастильних виробів проведено літературний огляд, попередньо 

досліджений науковцями, що підтвердили доцільність залучення нових 

інгредієнтів функціонального призначення, а саме носія макро-, 

мікронутрієнтів – еламіну, натурального підсолоджувача – стевії (водного 

екстракту стевії, стевіозиду).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням про створення 

функціональних продуктів шляхом збагачення мінеральними речовинами, 

зокрема йодом, використання стевії та її екстрактів займались такі вчені, як 

проф. В.Н. Корзун, проф. М.І. Пересічний, проф. Л.Ю. Арсеньєва, проф.                

М.Ф. Кравченко, проф. Г.Б. Рудавська, проте сегмент ринку таких продуктів 

залишається незадовільним по відношенню до потреб спожив ачів.  
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Широко застосовуваним засобом для боротьби з йододифіцитом у всьому 

світі є йодована сіль, проте відомо, що йод в її складі дуже не стійкий, відсутні 

технології, які б забезпечували рівномірний розподіл елемента, існують 

випадки негативних клінічних наслідків її вживання [4].  

Як підсолоджувачі у складі харчових виробів широко застосовується 

фруктоза та поліоли, останні мають негативний вплив на травний тракт в разі 

передозування та тривалого вживання. Фруктоза має майже таку енергетичну 

цінність, що й сахароза, тому зменшення вуглеводного навантаження відсутнє 

[5].  

Саме тому розробка виробів, які відповідають адекватним потребам 

організму людини відносно хімічного складу, енергетичної та біологічної 

цінності є багатофакторним завданням, вирішення якого потребує досліджень.  

Мета статті – установлення технологічних параметрів виробництва 

розроблених пастильних виробів. 

Асортимент розроблених видів пастильних виробів включає в себе пастилу 

зі стевією та еламіном, рецептура якого передбачає заміну 10% цукру 

натуральним підсолоджувачем та збагачення мікронутрієнтами, зокрема йодом.  

Заміна масової частки цукру в рецептурі пастили на натуральний 

підсолоджувач стевію зменшує вуглеводне навантаження, що надає перевагу 

виробу.  

Вченим Аметовим А.С. були проведені дослідження на пацієнтах хворих 

на цукровий діабет, в результаті яких встановлено, що стевія нормалізує рівень 

глюкози в крові. Спільне використання стевії та еламіну дозволяє отримати 

функціональний продукт, який має високі органолептичні показники якості і, як 

результат, розширити асортимент виробів. Це пов’язано з тим, що еламін є 

носієм органічного йоду, має у своєму складі багато інших мінеральних 

речовин, діє як абсорбент за рахунок зв’язування та виведення з організму 

радіонуклідів і солей важких металів.  

Аналітичний огляд дає підставу стверджувати, що еламін є перспективною 

сировиною у виробництві пастильних виробів, збагаченних мікро- та 

макроелементами.  
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З урахуванням вище викладеного матеріалу була раціоналізована 

рецептура та складена принципова технологічна схема виробництва пастили, 

що включає на першому етапі приготування водного екстракту стевії, 

заварюючи сухе листя стевії окропом у співвідношенні 1:100 відповідно, 

витримуючи (3…4).  

Отриманий екстракт проціджують та охолоджують до 24…26˚ С. Потім 

перемішують із агаром харчовим та залишають для набрякання (65…68)·60 с.  

Набряклий агар використовують для приготування агаро-цукрово-

патокового сиропу, змішуючи з ним цукор і патоку. Процес уварювання триває 

до моменту отримання необхідної масової частки сухих речовин 78…80 %.  

Паралельно з уварюванням сиропу готують пастильну масу, яку 

отримують, змішуючи пюре яблучне з цукром до повного його розчинення, 

додають ½ частину білка яєчного. На цій стадії виробництва вносять еламін в 

кількості 0,3% до маси суміші яблучного пюре з цукром та яєчним білком, 

після чого збивають протягом (3…4)·60 с.  

До отриманого напівфабрикату вносять другу частину білка яєчного та 

збивають протягом (8…9)·60 с. Отриманий сироп проціджують, охолоджують 

до 85±3˚ С, вносять до пастильної маси, збивають протягом (7…9)·60 с. 

Одержану пастильну масу розливають у дерев’яні лоток, формують у вигляді 

пласта визначеної товщини, охолоджують повітрям температурою 8…10˚ С та 

відправляють на вистойку протягом (2…2,5) год. 

Поверхня пласту підсушується, обсипається цукровою пудрою та 

передається до різальної машини. Нарізані бруски з розмірами 70×21×20 

викладають та відправляють до сушильної шафи, процес триває (2…2,5)год, за 

температури 45…55˚ С. Отримана пастила охолоджується, пакується та 

маркується відповідно нормативної документації та відправляється в товарообіг 

із додержанням правил транспортування та зберіганням.  

Використання йодовміщуючої сировини – еламіну – позитив но впливає на 

пінотвірну здатність та піностійкість, саме це є передумовою покращення 

якості структури розроблених виробів. Це пов’язано з тим, що еламін є 

поверхнево-активною речовиною та здатний знижувати поверхневий натяг.  
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Встановлено доцільність додавання еламіну, що підтверджується 

утворенням більш дрібнодисперсної структури піни та більш рівномірним 

розподіленням повітряних пузирів в порівнянні зі зразком без еламіну. 

Позитивний вплив еламіну на дисперсність пастильних мас можна пояснити, 

спираючись на рівняння Лапласа. Якщо поряд знаходяться два пузирі різного 

розміру, то газ під дією зміни тиску між ними переходить через плівку, яка їх 

розділяє, із меншого пузиря у більший. У результаті більший пузир зростає, а 

менший зменшується, доки не зникне зовсім. Такий механізм розподілення 

дисперсної фази відбувається доки піна не перетворюється на рідину [6].  

Технологічна схема виробництва пастили зводиться до приготування 

водного екстракту стевії заварюючи сухе листя стевії окропом у співвідношенні 

1:100 відповідно. Потім отриману суміш залишають на (3…4)·год для 

настоювання. Отриманий екстракт проціджують та охолоджують до 24…26˚ С 

та вносять до агару для набрякання протягом (65…68)·60 с.  

Наступним етапом є приготування цукрового сиропу, змішуючи набряклий 

агар з цукором та патокою. Паралельно зі стадією уварювання готують 

пастильну масу, яку отримують змішуючи яблучне пюре з цукром до повного 

його розчинення та перетертими яблуками сухими, додають еламін в кількості 

0,5% до маси суміші яблучного пюре з цукром, після чого вносять ½ частину 

білка яєчного, збивають (3…4)·60 с, потім вносять другу частину білка яєчного 

та збивають протягом (8…9)·60 с. В отриману збиту масу додають сироп 

температурою 85±3˚ С та збивають протягом 5·60 с.  

На кінцевому етапі збивання зі смако – ароматичними добавками вносять 

екстракт стевії (стевіозид) у концентрації 2,6% до маси яєчного білка та 

збивають протягом (2…3)·60 с. Додатково внесені сухі яблука підвищують 

харчову цінність отриманого продукту за рахунок збільшення харчових 

волокон, цінність яких полягає у покращенні роботи трав ного тракту.  

На сьогодні відомо багато прийомів збагачення харчових продуктів йодом, 

проте головним недоліком є те, що в більшості випадків він неорганічного 

походження. Механізм регулювання органічного йоду, що надходить ззовні, 

контролюється через систему гомеостазу.  
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Тому ступінь засвоєння йоду для кожної особи залежить від потреби 

організму. Надлишок йодованих амінокислот – йодтирозинів – природно 

виводиться з організму. Саме тому не спостерігається накопичення органічного 

йоду та небажаних його наслідків.  

Перевага органічного йоду, носієм якого є еламін, в тому, що виключена 

можливість передозування, на відміну від будь-якого джерела неорганічного. 

Також необхідно враховувати, що більшість відомих кондитерських виробів, 

які збагачені йодом, мають високу масову частку цукру.  

На відміну від існуючих аналогів у розроблених продуктах масову частку 

рецептурного цукру білого замінено на природний безкалорійний 

підсолоджував – стевіозид та паралельно введено йод у органічно засвоюваній 

формі.  

Комплексне використання добавок суттєво не вплине на процес 

приготування пастильної маси, яка чутлива до внесення будь-якої додаткової 

сировини. Проте таке застосування підвищує біологічну цінність та не погіршує 

якісні характеристики готового виробу.  
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В статті проаналізовано технології використання біологічно активних 

добавок для збагачення вершкового масла вітамінами та мінералами. 

Досліджено способи удосконалення технології виробництва вершкового масла з 

використанням комплексу вітамінів та мінералів. Встановлено, що такі 

молочні продукти є багатим джерелом біологічно важливих мінеральних 

елементів. 

Ключові слова: вершкове масло, технології виробництва, мінеральний склад, 

біологічно активна добавка, комплекс вітамінів та мінералів. 

Молочна промисловість – одна з провідних галузей харчування, яка 

забезпечує населення України молочною сировиною і молочними продуктами. 

Молочна промисловість – це галузь харчової промисловості, що об'єднує 

підприємства з виробництва з молока і різних молочних продуктів. 

Вершкове масло є одним з найуживаніших серед молочних продуктів. 

Вершкове масло є продуктом щоденного споживання і його доцільно 

збагачувати різними вітамінними та мінеральними добавками, які містять 

комплекс незамінних макро- та мікроелементів. 
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Теоретичні та практичні аспекти удосконалення технології виробництва 

вершкового масла були предметом досліджень А.П. Білоусова, А. Д. Грищенка, 

М.М. Казанського, О.М. Очколяс, В.М. Твердохліб, та ін. Однак сучасні 

технологічні рішення потребують подальшого розвитку удосконалення 

технології виробництва вершкового масла, зокрема із використанням 

комплексу вітамінів та мінералів. 

Мета роботи – визначити технології виробництва вершкового масла 

збагаченого комплексом вітамінів та мінералів. 

Вершкове масло – високожирний харчовий продукт, який виготовляється 

із вершків молока. Крім жиру, в масло переходять всі складові частини вершків 

фосфатиди, білки, лактоза, вітаміни, вода. 

Вершкове масло містить багато калорій, і для того, щоб ці калорії давали 

організму енергію і силу, а не завдавали шкоди, його потрібно вживати в 

розумних кількостях. Наприклад, взимку, щоб захистити себе від 

переохолодження, досить вранці з'їсти невеликий шматочок вершкового масла. 

Без жирів клітини не будуть своєчасно оновлюватися, особливо клітини 

нервової тканини і головного мозку. 

У добу здорова людина має вживати мінімум 10 грам, але не більше                 

30 вершкового масла. До складу вершкового масла входять жирні кислоти, 

вуглеводи, вітаміни групи В, А, Е, D, РР, білки, кальцій, залізо, фосфор, калій, 

мідь, цинк, марганець, магній, натрій [1, c. 34-36]. 

Найпоширенішими є 2 методи виробництва вершкового масла. Перший 

метод – це метод збивання досить жирних (30-35%) вершків. Другий метод 

полягає в перетворенні високожирних вершків. Зазвичай спосіб збивання 

використовують, коли потрібно зробити невеликі обсяги традиційного 

вершкового масла. Виробництво вершкового масла шляхом перетворення 

високожирних вершків використовується також для інших видів вершкових 

масел, в тому числі сортів з наповнювачами, і в будь-якому обсязі. Наразі метод 

перетворення високожирних вершків застосовується в 90% випадків. Для 

вироблення масла служать масловиготовлювачі і маслоутворювачі. 
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У масловиготовлювачах масло одержують методом збивання вершків 

жирністю 30-40% шляхом механічного впливу на них робочих органів апарата. 

Для одержання масла методом збивання вершків застосовуються 

масловиготовлювачі періодичної і безперервної дії, які розрізняються між 

собою механізмом утворення масла, способом впливу на вершки і 

конструкцією робочих органів. Виготовлення вершкового масла в 

масловиготовлювачах періодичної дії відбуваються в два етапи: утворення з 

жирових кульок зерна й утворення з масляного зерна шару вершкового масла. 

У масловиготовлювачах безупинної дії утворення масляного зерна і шару 

здійснюється в безупинному потоці [2]. 

Вершкове масло – найкращий тваринний жир, який виробляють із 

молочних вершків. Воно являє собою жироводну емульсію, дисперсійною 

фазою якої є жир, а у ньому – рівномірно розподілена волога і сухий 

знежирений молочний залишок, має оптимально збалансований комплекс 

жирних кислот, вітамінів, низьку температуру плавлення та легко засвоюється 

організмом людини (до 95 %) [1].  

Згідно з нині чинним ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», 

що вступив у дію з 1 липня 2006 року, вершкове масло виготовляється тільки з 

коров'ячого молока або продуктів його переробки та призначене для 

безпосереднього вживання в їжу і кулінарних цілей. Масло не повинно містити 

ніяких спеціальних харчових добавок. Стандартами заборонено у назві спредів і 

жирових сумішей вживати слово «масло» окремо або у словосполученнях [2, 3]. 

Серед асортименту вершкового масла, яке виробляється на ТОВ 

«Віньковецький сирзавод» представлено: масло солодковершкове «Селянське», 

73 %; масло солодковершкове «Бутербродне», 67 %; масло солодковершкове 

«Екстра», 80 %; масло шоколадне, 62 %. 

Одним з ефективних способів збагачення вершкового масла додатковим 

комплексом вітамінів та мінералів є використання інгредієнтів, які мають добру 

засвоюваність і біологічну дію на організм людини. 

Регулярне вживання їжі, збагаченої натуральними рослинними волокнами, 

сприяє зниженню рівня холестерину в крові, нормалізації маси тіла, засвоєнню 

основних поживних речовин, має здатність зв'язувати вологу та жир у декілька 

разів вище своєї маси. 
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Широку популярність в наш час набуло використання клітковини з 

рослинної сировини у якості збагачувача харчових продуктів, тому її доцільно 

використовувати в якості рослинних інгредієнтів у виробництві вершкового 

масла. 

Клітковина – це полісахарид рослинного походження, який входить до 

складу оболонок рослинних клітин. Клітковина починає свою роботу ще в роті: 

стимулюючи слиновиділення, вона покращує роботу травної системи. Чим 

більше клітковини в продукті, тим довше його потрібно пережовувати. Процес 

прийому їжі подовжується, що не дозволяє вам переїсти [5, c. 268]. 

Потрапляючи в шлунок, клітковина активно вбирає рідину, збільшуючись 

в 5-6 разів. Завдяки цьому швидше настає відчуття насичення. Переміщаючись 

в кишечник, клітковина починає активно сорбувати (вбирати, як губка) 

шкідливі речовини, що надходять з їжі і накопичуються в результаті діяльності 

організму. Впливаючи на стінки кишечника, клітковина стимулює його 

діяльність, і очищення цього важливого органу відбувається швидко і без 

проблем. 

Норма клітковини в щоденному раціоні дорослої людини становить від 25 

до 30 г. Клітковина дуже важлива для нашого організму. Зокрема, корисна для 

шлунково-кишкового тракту, вона покращує моторику кишечника, виводить 

холестерин, шлаки і токсини з організму. Тим, хто хоче схуднути, особливо 

потрібна клітковина, тому що при вживанні вона створює відчуття ситості, і 

людина з'їдає меншу кількість їжі, що дуже важливо при схудненні. І навіть у 

профілактиці раку клітковина відіграє велику роль [5, c. 269]. 

Клітковина не тільки зробить продукт корисним, оздоровчим чи 

функціональним, а й покращить стан здоров'я споживачів продуктів з їхнім 

вмістом. 

Отже, клітковина за своїми властивостями є біологічно цінним 

компонентом, тому її доцільно використовувати в якості інгредієнту у молочній 

промисловості для збагачення вершкового масла комплексом вітамінів та 

мінералів (табл. 1). 

З порівняльної таблиці помітно, що збагачене масло містить в більшій 

кількості комплекс вітамінів і мінералів, тому збагачення вершкового масла 

клітковиною зародків пшениці і кісточок винограду зробить його ще 

кориснішим [5, c. 272]. 
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Ще одним варіантом збагачення вершкового масла комплексом вітамінів 

та мінералів є використання морських водоростей.  

Морські водорості характеризуються найбагатшим джерелом йоду, в них 

міститься понад 14 вітамінів та декілька десятків необхідних макро- та 

мікроелементів, котрі містяться у морській воді, у крові та тканинах людини. 

Причому у водоростях вони знаходяться у найбільш легко засвоюваній формі. 

Морські водорості – єдине природне джерело йоду та його органічних 

сполук. Йод у водоростях міститься у вигляді йод органічних речовин, що 

сприяє більш легкому його засвоєнню порівняно з неорганічним йодом. 

Одним із перспективних видів такої сировини є морська водорість фукус, 

яка дозволяє збагатити їжу природно збалансованим набором макро- та 

мікроелементів. Вміст калію, кальцію та особливо йоду та селену в даній 

добавці в декілька разів перевищує їх вміст в інших продуктах харчування. 

Таблиця 1 – Хімічний склад базового та збагаченого продукту 

Вміст компонентів в 100 г 
продукту 

Вершкове масло Вершкове масло, збагачене 
клітковиною зародків 
пшениці і виноградних 

кісточок 
Білки, г 0,5 1,1 
Жири, г 82,5 65 

Вуглеводи, г 0,8 23,5 
Вітамін А, мг 0,59 1,5 

Бета-каротин, мг 0,38 0,52 
Вітамін D, мкг 1,50 1,53 
Вітамін Е, мг 2,20 5,85 
Вітамін К, мг 0,42 0,63 
Фосфоліпіди, % 0,38 0,33 
Вітамін РР, мг 0,10 0,17 
Вітамін В2, мг 0,11 0,25 
Вітамін С, мкг 0,005 0,15 
Вітамін В1, мг 0,002 0,53 
Вітамін В3, мг 0,05 1,6 
Вітамін В5, мг 0,03 5,6 
Вітамін В6, мг 0,004 0,8 
Вітамін В12, мг 0,0001 0,003 
Кальцій, мкг 0,12 0,18 
Залізо, мг 1,2 2,5 
Фосфор, мг 3,32 6,35 
Калій, мг 2,25 4,9 
Мідь, мкг 0,10 0,12 
Цинк, мг 2,33 2,99 

Марганець, мкг 0,13 0,15 
Магній, мг 2,55 3,1 
Натрій, мг 1,77 3,55 
Нікель, мкг - 0,003 
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Цінний хімічний склад послужив підґрунтям для вивчення можливості 

використання біологічно активної добавки морської водорості фукусу в якості 

добавки до вершкового масла, зокрема як компонента наповнювача [5]. 

За основу використовували технологію виробництва вершкового масла з 

вмістом жиру 62,5 % способом перетворення високожирних вершків. 

Біологічно активну добавку морської водорості, а саме подрібнений та 

підготовлений до внесення порошок фукусу вносили в кількості 4% на стадії 

нормалізації високо жирних вершків [6]. 

Отриманий продукт характеризувався приємними смаковими та 

ароматичними властивостями і оригінальним світло бурим забарвленням. 

Структура продукту однорідна, пластична. Поверхня масла на розрізі мала 

поодинокі дрібні капельки вологи. Для надання завершеності смаку 

використовували харчову сіль в кількості 0,8 %. 

Результати досліджень мінерального складу біологічно активної добавки 

фукусу, вершкового масла з масовою часткою жирності. 62,5% та вершкового 

масла з фукусом представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Хімічний склад базового та збагаченого продукту 

Вміст компонентів в 100 г 
продукту 

Вершкове масло Вершкове масло, збагачене 
фукусом 

Кальцій, мг 10,16 16,56 
Калій, мг   
Магній, мг 15,53 22,59 
Фосфор, мг 0,52 1,76 
Залізо, мг 25,3 26,4 
Йод, мг - 2,17 
Селен, мг - 1,13 

 

Отримані дані свідчать про збагачення мінерального складу вершкового 

масла з фукусом. Відзначається підвищеним вмістом калію - 22,59 мг/100 г та 

кальцію - 16,56 мг/100 г, що зумовлено додаванням БАД морської водорості 

фукусу. Слід відзначити збагачення йодом – 2,17 мг/100 г та селеном –                

1,13 мг\100 г в продукті. Вміст в продукті токсичних речовин, не перевищує 

допустимі норми [6]. 
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Отже, на підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що 

запропоновані методи збагачення вершкового масла комплексом вітамінів та 

мінералів є досить ефективними. Завдяки додаванню рослинної сировини до 

продукту його склад значно збагачується вітамінами та мінералами. 
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В статті розглянуто важливість харчових добавок у виробництві ковбасних 

виробів для досягнення заданих органолептичних якостей. Акцентовано увагу 

на значенні пряно-ароматичних рослин у історії розвитку ковбасного 

виробництва. Порушено питання необхідності удосконалення чинних 

нормативних документів щодо застосування прянощів у харчовій 

промисловості на прикладі сирокопченої та сиров’яленої ковбаси.  
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«Найдавніші сліди життя людини епохи раннього палеоліту (ашельської 

культури – 300-150 тисяч років тому) зафіксовані на території Середнього 

Подністров`я поблизу с. Луки Врублівецької Кам’янець-Подільського районну. 

Там були виявлені найдавніші знаряддя – ашельські ручні рубила, які 

використовувалися для викопування їстівного коріння, полювання на дрібних 

тварин, тощо» [1]. Учені вважають, що саме у цей період перші люди підкорили 

вогонь, що підняло їх на один щабель вище тваринного світу в драбині 

розвитку людства. З цього часу основним видом заняття тогочасних людей у 

вирі виживання стало  полювання за здобиччю. Мабуть, у ті давні часи, хтось з 

непересічних печерогосподарок*, очікуючи з полювання мисливців, придумала 

начинити кишки саблезубого тигра шматочкам м’яса та духмяною черемшею і 

запекти у вогні. Втомлені соплемінники, зачувши аромат смаженого, поспішали 

до столу. Нову страву назвали «Кобаса», що з ашельськокультурного означало 

«Смакота». 

Проте європейські вчені чомусь стверджують, що перше промислове 

виробництво ковбаси з’явилося в Стародавньому Римі. Там ковбасу готували не 

тільки з м’яса, а також з риби і морепродуктів. Після падіння Римської Імперії у 

V ст.н.е, рецепти ковбас не загубилися і стали основою італійської кухні. В 

Середньовіччі ковбаса була їжею аристократів, яким кухарі готували цю страву 

з заморськими спеціями.  

У літературі вперше про ковбасу згадує Гомер в Одісеї. Хто почав її робити 

першим – невідомо. А от сосиски винайшов німець Іоган Ланер у 1805 році. 

Інша легенда вказує про те, що дякувати за появу ковбаси ми повинні воїнам 

Чингізхана. Монголи більшу частину життя проводили в походах, і щоб м’ясо 

довше зберігалося, вони ховали його під сідло. Там воно насичувалося солоним 

кінським потом, підсихало, в’ялилось і не псувалося. Це був перший аналог 

ковбаси, схожої на салямі. 

У древньому Китаї рубане м'ясо засолювали, перемішували зі спеціями та 
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складали в кишку тварин. Такий спосіб приготування дозволяв зберегти 

смакові якості на довгий час, адже продукт не псувався навіть за жарких умов. 

Воїни Персії складали у сумки шматки м'яса, які були заздалегідь просолені та 

просушені - це перший аналог перченої бастурми. 

Здавна люди помітили, що просолене м’ясо зберігається довго, адже 

електроенергію на той час ще не винайшли, тому холодильників також не було. 

Середньовічні кухарі гурманили** з ковбасами, додаючи до 

свіжезасоленого м’яса паприку або подрібнений перець чилі. Кожен кухар 

суворо зберігав секрет рецепту приготування ковбаси. Але відомо, що смак 

цього продукту у значній мірі залежить від спецій. А спеції у стародавні віки 

були дорожче золота.  

Спеції були відомі практично з самого початку історії. Це був один з 

найцінніших предметів торгівлі в стародавньому світі і Середньовіччі, Торгівля 

спеціями почала розвиватися всюди, починаючи з Близького Сходу приблизно 

2000 року до н.е. Першими на продаж стали возити корицю і перець. Трактати з 

описом і дослідженням властивостей спецій зустрічаються серед самих ранніх 

рукописних матеріалів. Найбільше про спеції знали жителі Індії і стародавнього 

Китаю, які вживали їх, щоб надати різні смаки і різноманітність простим 

стравам.  

Відомі сьогодні всьому світу чорний перець, кориця, імбир, куркума і 

кардамон - перші спеції, що набули широкого поширення в Індії. Араби довгий 

час «тримали» світовий ринок спецій – вони налагодили безперебійний 

караванний шлях в Середземноморську частину Європи. З Індії караванами 

доставляли великі партії чорного перцю, з Середнього Сході – асафетиду, з 

Малої Азії – шафран, з Південної Азії – піпул, кубебу, корицю, гвоздику, 

кінамон і кассию. Привезені спеції переходили в руки римлян і звідти вже 

поширювалися по всій території Європи за спекулятивними цінами. 

Давньоримський історій Пліній (22-79 р. н. е) нарікав на те, що прянощі 

продаються на ринках в 100 разів дорожче їх первісної вартості. У той час 

перець був найпоширенішою спецією, шафран був самим рідкісним і 

найдорожчим. Важливими центрами торгівлі прянощами були в той час міста 

Басра і Багдад. 
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Однак, наступали складні часи – Римська імперія впала, Багдад захопили 

турки, а католицька церква заборонила західним купцям торгувати з 

«невірними» мусульманами. Католицькі держави навіть сходили в хрестовий 

похід, і повертаючись з країн Близького Сходу, хрестоносці везли з собою не 

тільки коштовності та тканини, але і прянощі. Серед них були вже відомі 

перець і кориця, а й деякі нові, наприклад мускатний горіх. Але Європі було 

мало того, що привезли хрестоносці і тут знову виступили нащадки Римської 

імперії, які не бажали віддати дохідний бізнес торгівлі спеціями.  

У Середземному морі з`явилася нова морська торговельна держава – 

Венеція, купці якої вмовили папу Інокентія III (1161-1216рр.) як виняток 

дозволити вести з мусульманами торгівлю прянощами. Справа, мовляв, 

богоугодну - прянощами людей лікують (про те, що кухарі вже не знають, як 

без спецій обходиться – ні слова). І з початку XIII століття право торгівлі було 

поділено між Венецією, Генуєю і Пізою, їм дозволили заснувати свої торгові 

центри в Індії.  

У Генуї прянощі були і грошовими одиницями – ними можна було 

розплачуватися з кредиторами, а в якості платні найманим солдатам платили  

48 золотих монет і 2 фунти перцю. Але потім Венеція перетягнула ковдру на 

себе і стала одноосібною столицею з торгівлі прянощами в Європі, завдяки 

чому Венеція стала одним з найбагатших міст Європи. 

Арабські легенди про змій, птахів та інших чудовиськ, які охороняли 

спеції, розвіяв мандрівник Марко Поло. Двадцять чотири роки він подорожував 

по Китаю, Азії та Індії. Його розповіді про острів Ява, де вільно ростуть перець, 

мускатний горіх, гвоздика і всі інші прянощі надихнуть багатьох мореплавців 

на те, щоб спорядити кораблі і відправитися за спеціями. Португалець Васо да 

Гама знайшов найближчий шлях до Індії і налагодив торгівлю Португалії з 

індійською Калькутта. На батьківщину він повернувся з трюмами, наповненими 

мускатним горіхом, гвоздикою, корицею і імбирем. Поступово роль столиці 

спецій, якої так дорожила Венеція, перейшла до Лісабону. Іспанці не 

залишалися осторонь від війн за прянощі – в X столітті вони витіснили арабів з 

території сучасних Каталонії і Мурсії, запозичили від них культуру шафрану і з 

тих пір почали розводити його самостійно.  
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Легендарний Христофор Колумб, який відкрив Новий Світ, збагатив 

європейців новими спеціями: перцем чилі, запашним перцем і ваніллю (це крім 

тютюну, картоплі, кукурудзи та іншого). Згодом в Європі знову почався 

«переділ ринку» і столицею спецій стала Голландія. Незабаром почалася війна 

між Голландією і Англією і тривала вона двісті років. Коли конфлікт 

завершився – прянощі стали набагато більш поширеним і дешевим товаром. 

Кінець XVIII в. вивів на арену боротьби за спеції Америку. На сьогоднішній 

день основними ринками прянощів вважаються Лондон, Гамбург, Роттердам, 

Сінгапур і Нью-Йорк. 

Так як екзотичні прянощі Азії і Африки довгий час коштували в Європі 

дуже дорого – вони були винятковою приналежністю вищого стану. Селяни і 

ремісники шукали і знаходили європейські аналогії заморським прянощів. Було 

виявлено, що часник і цибулю замінюють асафетиду, кріп і кмин – індійський 

айован і т.д. Однак багато прянощі виявлялися незамінними, наприклад, 

шафран і кориця. А ось про перці чилі знала майже вся Європа, а Іспанія і 

Німеччина навіть його вирощувала на своїй території [2]. 

Проте не пряном*** єдиним. Сучасні виробники ковбас конкурують між 

собою за допомогою барвистої реклами, само піару та широкого застосування 

харчових ароматизаторів, яких в Україні використовують близько 500, з них 

120 натуральних. 

Натуральні ароматизатори можуть містити лише природні ароматичні 

компоненти, виділені із натуральної сировини з застосуванням фізичних або 

біотехнологічних методів. Значне місце в сировинній базі технології 

ароматизаторів займають пряно-ароматичні рослини, які містять значну 

кількість ефірної олії і саме вони є потенційною сировиною в технології 

натуральних ароматизаторів [3]. Нинішній ринок харчових продуктів 

насичений різними пряно-ароматичними рослинами. Велику кількість різних 

класичних спецій знає увесь світ, а довгий шлях до полиць наших інтернет- 

магазинів та звичайних магазинів ми уже розглянули. 

Не усі прянощі застосовуються у харчовій промисловості, а саме – для 
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приготування ковбас. Серед усіх рослин, що входять до складу сумішей спецій 

для приготування ковбас та виготовлення пряно-ароматичної сировини, 

відзначимо кілька основних. 

Коріандр – невеликі кульки, які іноді зустрічаються в молотом вигляді. 

Мають дуже специфічним ароматом. Перець чилі – найчастіше 

використовується при приготуванні мисливських і сирокопчених ковбас.  

Майоран – його називають «м’ясної травою». Застосовується в процесі 

приготування сардельок і сосисок.  

Чебрець – має дуже пряний смак і зазвичай використовується разом з 

часником.  

Чорний перець – найбільш поширена спеція. Також виділимо запашний 

перець, білу гірчицю, кмин і імбир. 

Необхідно враховувати, що спеції, практично, завжди засіяні мікрофлорою, 

серед якої значну питому вагу становить спорова мікрофлора, стійка до 

високих температур, що часто сприяє псуванню ковбасних виробів у процесі їх 

зберігання. При використанні спецій у ковбасному виробництві їх 

подрібнюють, що сприяє додатковому засіянню мікрофлорою [4]. Для 

зменшення вторинного обсіменіння спецій мікрофлорою, харчова 

промисловість випускає готові суміші спецій для окремих видів ковбас. 

На Українському ринку представлено широкий вибір спецій для 

виготовлення ковбас як у промислових так і домашніх виробництвах, серед них 

більшість з Франції, Німеччини, Польщі, Китаю, Італії, Швейцарії, Австрії та 

ін. є і українські виробники. Вказане виробництво здебільшого заключається в 

фасуванні, пакуванні, зберіганні привезеної як і колись 4000 років тому, 

сировини.  

Використання пряно-ароматичної сировини для покращення харчових та 

якісних показників у виготовлені ковбас регламентовано державними 

стандартами та санітарно-гігієнічних вимогах. Так, наприклад, для 

виготовлення сирокопчених та сиров’ялених ковбас [5], згідно вимого ДСТУ 

4427:2005, крім уже названих перцю, коріандру, кмину, кардамону та ін. 
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регламентовано використовувати суміші прянощів, екстракти прянощів, 

композиції прянощів, пряно-ароматичні та пряно-смакові [6, п. 5.2.1]. Тобто 

державний стандарт дозволяє використовувати прянощі для виготовлення 

ковбас. Головне, щоб він відповідав чинним нормативним документа. 

На підприємстві обов’язковий і можливий контроль якості м’яса, у т.ч. – на 

відсутність небезпечних для здоров'я людини хвороб, а ось суміші прянощів 

доставляються на виробництво в готових упаковках, на більшості яких 

красуються імпортні наклейки.  

Частка спецій і прянощів у кожному конкретному ковбасному виробі 

регулюється відповідними технічними умовами, затвердженими керівником 

підприємства і перевіреними та зареєстрованими в ДП «Всеукраїнський 

державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації 

та захисту справ споживачів» – головне, щоб було привабливим на вигляд, 

апетитним, ароматним та смачним. Проте навіть у ТУ не зазначено перелік 

пряно-ароматичної сировини, яку використовується у виробі.  

Висновок. На відміну від виробників, для споживача головне, щоб ковбасні 

вироби були не тільки смачні і апетитні, а ще й безпечна для здоров’я, що у 

значній мірі залежить у тому числі і від кількості та якості прянощів.  

На даний час державними стандартами не зазначається кількісно-якісної 

частки прянощів у ковбасних виробах, технічними умовами на конкретний 

виріб, які розробляються на основі вказаних стандартів, тим паче даної 

інформації не буде. Прянощі, що надходять на український ринок, не 

підлягають обов’язковій сертифікації, а перевірка їх якості може здійснюватись 

лише у визначених законом випадках. Тому необхідність внесення змін у 

законодавстві щодо використання пряно-ароматичної сировини на часі. 

Примітки. 

* печерогосподарка – зберічачка вогню, ледарка та нероба, яку залишали 

первісні люди у печері у той час, коли усі чимчикували на полювання 

(авторське). 

** гурманити – проводити гастрономічні екперименти (авторське). 

*** прян – ефективне скорочення широкого терміну «прянощі» для 

використання в однині (авторське). 
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Розглянуто різні способи введення композитних сумішей у тісто задля 

покращення якості готових хлібобулочних виробів. Проаналізовано наукові 

джерела з теми, виокремлено найефективніший спосіб введення композитних 

сумішей у тісто. Описано технологію удосконалення хлібобулочних виробів 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. У багатьох країнах проблема здорового 
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харчування є пріоритетним напрямом розвитку харчової промисловості. В 

Україні хліб та хлібобулочні вироби – це основні продукти харчування, головне 

джерело отримання енергії та багатьох незамінних компонентів науково 

обґрунтованого раціону. 

За рахунок хлібопродуктів добова потреба людини в їжі задовольняється 

на одну третину, в життєвій енергії – на 30-50% [1]. Серед великої кількості 

українців існує проблема незбалансованості харчового раціону за білками, 

вуглеводами, мінеральними елементами, вітамінами і харчовими волокнами, 

яка є серйозним фактором погіршення здоров'я нації. 

Погіршення екологічної обстановки сучасного суспільства та підвищена 

забрудненість навколишнього середовища призвели до необхідності 

пред'являти жорсткіші вимоги до їжі. Вона має бути не тільки повноцінною та 

смачною, а й здоровою, що передбачає наявність у ній дієтичних та лікувально-

профілактичних властивостей. 

 Наразі перед хлібопекарською промисловістю поставлено завдання 

розширення асортименту хліба підвищеної харчової та зниженої енергетичної 

цінності, що відповідає сучасним вимогам науки про раціональне харчування. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз та виокремлення 

найефективнішого способу підготовки композитних сумішей з метою 

покращення якості хлібобулочних виробів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Термін «Харчові 

волокна» (dietary fiber) вперше ввів у хімію та технологію їжі Хіпслей (Hipslei) 

у 1953 р. при вивченні компонентів стінок рослинних клітин та їх використання 

у лікувально-профілактичних дієтах [3]. Харчові волокна – це комплекс, що 

складається з полісахаридів (целюлози, геміцелюлоз, пектинових речовин), а 

також лігніну та пов'язаних з ними білкових речовин, що формують клітинні 

стінки рослин. 

Проблемі використання композитних сумішей при виробництві 

хлібобулочних виробів  присвячені роботи Дробот В.І., Арсеньєвої Л.Ю., 

Доценка В.Ф., Ільїної О.О., Назар М. І., Сильчук Т.А., Навольської Н. В. 
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Присутність первинних та вторинних гідроксильних груп (целюлоза, 

геміцелюлоза), фенольних (лігнін), карбоксильних (геміцелюлози, пектинові 

речовини) сполук зумовлює фізико-хімічні властивості харчових волокон. До 

них відносяться водоутримуюча здатність, іонообмінні та радіопротекторні 

властивості, сорбція жовчних кислот. Фізико-хімічні властивості харчових 

волокон визначають їх вплив на організм людини, його системи та окремі 

органи, а також їх функції.  

Ільїна О.О. стверджує, що теорія здорового харчування дозволяє науково 

обґрунтувати життєво важливу роль волокнистих речовин у метаболічних 

процесах [2]. За різними даними, в раціоні повинно міститися 25-40 г на добу 

харчових волокон. Стійкий недолік харчових волокон у добовому раціоні 

сучасної людини, харчування рафінованими продуктами призвели до 

зменшення опірності організму негативному впливу навколишнього 

середовища та росту числа таких захворювань як цукровий діабет, 

атеросклероз, ішемічна хвороба серця, захворювання кишечника, ожиріння, 

різні злоякісні утворення та багато інших. 

У Франції незбиране зерно пшениці замочують у воді, до якої додають 

пивні дріжджі. Набрякле зерно розмелюють і далі тісто готують прискореним 

способом. Фірма РНМ (Великобританія) випустила борошно нового виду, 

виготовлене з цільнозернового борошна. У випеченому хлібі до 10,2 % 

харчових волокон [1]. 

Питання збагачення хліба пшеничними та вівсянимм висівками 

приділяється особлива увага. Пшеничні та вівсяні висівки є порівняно 

недорогим джерелом білкових та мінеральних речовин, а також вітамінів. Вони 

відрізняються від борошна нижчою калорійністю та містять значну кількість 

клітковини, яка корисна при дієтичному харчуванні [2]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час виробництва 

хлібобулочних виробів велике значення мають розробки технології 

виробництва виробів із композитними сумішами з нетрадиційних видів 

сировини на основі натуральних природних компонентів. 
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Асортимент хлібопекарської промисловості варто оновлювати за 

наступними напрямками: 

1. Розробка дієтичних хлібобулочних виробів для профілактичного та 

лікувального харчування. 

2. Моделювання раціональної продукції для конкретних регіонів з 

урахуванням їх економічних, демографічних та інших особливостей. 

3. Створення великої та різноманітної групи хлібобулочних виробів для 

профілактичного харчування з метою зниження ризику захворювання: 

 для різних вікових груп: дітей – з кальцієм, вітамінами, вітамінно-

мінеральними препаратами, білковими збагачувачами, пшеничними 

зародковими пластівцями; для людей середнього та похилого віку – з 

харчовими волокнами (з висівками, з цільнозернового борошна); 

 для людей різних професій: шахтарів і металургів – з підвищеним 

вмістом білка і вітамінів, вітамінно-мінеральних препаратів (В1 В2, В6, РР, Са); 

людей, професії яких не пов'язані з великим фізичним навантаженням – 

зниженою енергетичною цінністю; 

 для населення, що проживає в економічно неблагополучних зонах з 

різними видами забруднень (індустріальним, хімічним, радіоактивним та 

іншими) – з використанням радіопротекторних компонентів, детоксикантів – В-

каротину, пектиновмісних продуктів, морепродуктів (порошок морської 

капусти), кальцію, йодовмісних препаратів, натуральних вітаміновмісних 

продуктів. 

Однак використання нетрадиційних видів сировини погіршує 

органолептичні та фізико-хімічні показники тіста та готового виробу. Для 

нейтралізації їх негативного впливу важливо модернізувати технологію 

приготування: попередньою підготовкою збагачувачів, вибором раціонального 

способу приготування тіста, режимів замісу, температури, оптимізацією 

реологічних властивостей напівфабрикату, застосування в хлібопеченні 

електроактивованих водних розчинів (ЕВР), які дозволяють отримати хліб 

хорошої якості без використання покращувачів, хімічних добавок тощо [4]. 
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При цьому необхідно приділяти особливу увагу якості готових виробів, що 

формується у процесі замісу тіста та залежить від якості вихідної сировини. 

За останні роки безперервно зростає кількість вироблених 

низькокалорійних продуктів харчування. Це зумовлено підвищеною 

калорійністю їжі, що використовується, значним вмістом у ній жирів, крохмалю 

і недоліком білка, харчових волокон, вітамінів і мінеральних речовин [4]. 

Таким чином, харчові волокна самостійно або поряд з іншими речовинами 

можуть бути одними з найважливіших компонентів продуктів харчування, 

призначених для функціонального харчування. 

Джерелами харчових волокон є продукти рослинного походження, які в 

достатній кількості містять клітковину, геміцелюлозу, пектин та інші речовини 

вуглеводної природи, що відносяться до харчових волокон. Основне джерело 

харчових волокон – зернові продукти, овочі, фрукти, виноград, горіхи [2]. 

Серед дієтичних хлібобулочних виробів найбільш важливими з медико-

біологічної точки зору є вироби з додаванням харчових волокон у вигляді 

висівок, крупки пшеничної подрібненої, з внесенням біологічно активних 

речовин у вигляді пшеничних зародкових пластівців, цілого зерна пшениці та 

жита, а також з мікрокристалічної целюлози, що мають велику адсорбційну 

здатність. 

Технологами складені різні суміші пшеничного борошна з 

тонкодиспергованими висівками, розроблена технологія виробництва борошна 

з додаванням тонкодиспергованих висівок і технології вироблення хліба з 

такого борошна.  

Розглянемо застосуванням композитної суміші з борошна вівсяного та 

зародкових пластівців пшениці. 

Вівсяне борошно є добрим джерелом розчинної клітковини (10,7 % в 100 г 

борошна) і містить велику кількість слизів – колоїдних полісахаридів, до яких 

належать розчинні у воді вуглеводи, що утворюють надзвичайно в'язкі та 

клейкі розчини. Клітковина подібно до крохмалю є гідрофільною сполукою, 

завдяки величезній відносній молекулярній масі і розмірам молекул [2]. Маючи 
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жорстку капілярно-пористу структуру, вона добре набухає у воді, має високу 

водопоглинальну здатність. Саме ці показники і є основними факторами, що 

визначають високу водопоглинальну здатність вівсяного борошна. 

Еластичність тіста з вівсяного борошна помітно відрізняється від 

еластичності з пшеничного. Це пов'язано з тим, що глютеліни пшеничного 

борошна, що утворюють клейковину, мають лінійну структуру на відміну від 

глютелінів вівсяного борошна, які не здатні її формувати. 

Реологічні властивості клейковини та тіста отримують більш повне 

обґрунтування, якщо прийняти лінійну структуру глютеліну, тоді і в'язкість 

напівфабрикату з пшениці можна пояснити сильним розкручуванням досить 

гнучких ланцюгів та постійним переміщенням їх відносно один одного. 

Властивість еластичності виникає внаслідок тенденції розтягнутих, 

незакручених поліпептидних ланцюгів повернутися до їхньої колишньої 

конформації. Причиною відсутності в'язко-еластичних властивостей 

напівфабрикату з вівсяного борошна є спосіб з'єднання поліпептидних 

ланцюгів, що гілкується та характеризується тривимірною розгалуженою 

структурою [2]. 

Технологічним прийомом, що дозволяє нівелювати негативний вплив 

борошняних композитних сумішей на властивості напівфабрикатів та якість 

пшеничного хліба, є попередня підготовка їх до замісу тіста.  

Для нейтралізації дії суміші, що погіршує якість тіста, необхідно знизити 

реакційну здатність системи. Як екрануючу речовину доцільно 

використовувати електроактивований водний розчин з параметрами, що 

дозволяють забезпечити найбільшу водоутримуючу здатність сумішей. 

Спосіб попередньої підготовки композитних сумішей має дуже значний 

вплив на структурно-механічні властивості напівфабрикатів та якість хліба. 

Композитні борошняні суміші доцільно вводити в тісто такими способами: 

1) змішування в сухому вигляді з борошном пшеничним до однорідної маси;  

2) витримування у питній воді; 3) витримування у водному розчині;  

4) витримування у молочній сироватці, заміс тіста на електроактивованому 

водному розчині. 
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Максимальну стійкість при замісі та пружність, найбільший ступінь 

розрідження має тісто з внесенням сумішей за способом 3, що передбачає 

замочування у водному розчині та за способом 4, тобто витримування в 

молочній сироватці, заміс тіста на електроактивованому водному розчині.  

Застосування електроактивованого водного розчину, що має поверхнево-

активні та лужні властивості, пластичність тіста знижується, а в'язкість 

підвищує. 

Пластична деформація тіста є достатньо високою. Це пояснюється тим, що 

в напівфабрикаті із висівковою композитною сумішшю міститься значно 

більша кількість клітковини. Завдяки високій молекулярній масі та розмірам 

молекул вона не розчинна у воді. Маючи жорстку капілярно-пористу 

структуру, вона добре набухає у воді, набуваючи пластичності. У тісті 

клітковина підвищує вологоємність борошна та пружно-пластичні 

характеристики його структури. 

На основі цього аналізу варто виділити найефективніші способи внесення 

сумішей у тісто: витримування в електроактивованому водному розчині з 

параметрами рН = 9,0 та ОВП = -691 мВ. Витримування у молочній сироватці 

35 хв, заміс тесту на електроактивованому водному розчині при рН = 9,88 та 

ОВП = -757 мВ [1]. 

У процесі бродіння тіста, приготовленого на католітній фракції 

електроактивованого водного розчину, система втрачає свої аномальні 

властивості, але ефект її дії на компоненти борошна залишається і проявляється 

у прискоренні процесів бродіння, поліпшенні реологічних властивостей 

напівфабрикатів та показників якості хліба. Саме така підготовка сумішей 

покращує реологічні характеристики тіста та споживчі властивості 

хлібобулочних виробів.   

Висновки. З усього різноманіття способів введення композитних сумішей 

в тісто, серед яких: змішування суміші в сухому вигляді з борошном 

пшеничним до однорідної маси; витримування в молочній сироватці, заміс тіста 

на електроактивованому водному розчині; витримування у питній воді; 

витримування в електроактивованому водному розчині, було виокремлено 

найефективніший – витримування в електроактивованому водному розчині. 
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Усі проби та показники, а також якісь готового виробу підтверджують 

доцільність застосування католітної фракції електроактивованого водного 

розчину для збагачених виробів борошняними композитними сумішами, а саме: 

композитною сумішшю на основі вівсяного борошна та зародкових пластівців 

пшениці. 
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На кожному етапі розвитку суспільства виробництво продуктів харчування 

було і залишається первинною основою життя, і в цьому розумінні основою 

будь-якого матеріального виробництва [1, 2, 3, 4].  

У нашій країні в якості основних емульгуючих компонентів 

використовуються такі різновиди яєчних продуктів: яєчний порошок, продукт 

яєчний гранульований, яєчний жовток сухий. Зміст яєчних продуктів в майонезі 

залежно від рецептури коливається від 2 до 6%. 

Харчова промисловість є однією з основних галузей нашої держави. На 

сучасному етапі розвитку технологій та обладнання в харчовій промисловості 

однією з важливих галузей є олійно-жирова промисловість. Вона забезпечує 

населення рослинними оліями, а також важливими продуктами їх переробки, як 

маргарин, майонез, гліцерин і жирні кислоти, мила, фосфоліпіди, 

перетерефіковані жири і багато іншої продукції. 

Майонези є одним з перспективних продуктів харчування. Іх 

використовують, як приправу для поліпшення смаку і засвоюваності 

продуктів, як добавку для виготовлення овочевих, рибних та м'ясних страв у 

домашній кулінарії та на підприємствах ресторанного господарства, а також 

для готування бутербродів та десертів [1, 2].  

Майонез є одним із продуктів, що користується високим попитом. 

Практично кожен день він присутній на столах українців. Тому найважливішим 

завданням для виробника майонезів є забезпечення високої якості продукції 

при доступних цінах. 

Обладнання та лінії для виробництва майонезу нині випускають, як 

вітчизняні, так і закордонні фірми. 

Перспективним напрямом олійно-жирової промисловості є утворення та 

широке використання харчових продуктів, які мають знижену жирність та 

калорійність. 

Серед продовольчих товарів, виготовлених в олійно-жировій 

промисловості, особливе місце займає майонез. 

Майонез – одна з найбільш важливих категорій на ринку масложирової 

продукції. 
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В Україні поняття «майонез» трактується дуже широко, хоча наш 

улюблений класичний «Провансаль» в європейських країнах взагалі не змогли 

б назвати майонезом через низьку жирність. В законодавствах цих держав 

існують строгі вимоги, направлені на те, щоб споживач не був введений в 

оману назвою продукту. Залежно від жирності соус може називатися 

майонезом при 80 %-ній жирності, салатним майонезом при 70 - 50 %-ній і 

салатним соусом при 49 - 29 %-ній жирності. 

Також лімітується вміст яєчного жовтку, який приблизно еквівалентний 

його вмісту в класичному вітчизняному майонезі. Основна частка споживання в 

розвинутих країнах доводиться на салатні майонези (близько 95 %), оскільки 

справжні майонези дорогі [7]. 

За способом виробництва майонезу виділяються вітчизняний і 

європейський варіанти. Суть вітчизняного варіанту полягає в тому, що при 

виготовленні майонезу використовуються традиційні складові, які проходять 

декілька етапів підготовки. А другий, європейський варіант, полягає у 

використанні напівфабрикатів, які виготовляються на спеціалізованих 

підприємствах. Виробнику майонезу залишається просто розмішати їх в 

міксері. 

В даний час на вітринах вітчизняних магазинів представлена величезна 

кількість майонезів дуже різного складу і якості, так що не фахівцю стало 

важко розібратися в тому, що ж він дійсно купує. 

Створена нині на державному рівні нормативна документація припускає 

розподіл майонезної продукції на два види - майонези ( жирність від меншої               

35 % до більшої 55 %) і соуси салатні (жирність від 5 до 50 %) [1]. 

Концепція здорового харчування до якого схиляється більшість населення, 

вимагає вдосконалення технологій, внесення змін до рецептур у тому числі і 

майонезу.  

Використання інноваційних інгредієнтів, що збагачують соус корисними 

макро- та мікроелементами, робить його затребуваним серед груп споживачів, 

що мають дефіцит цих елементів в організмі та дотримуються принципів 

здорового харчування. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На одному із приватних 

підприємств, яке спеціалізується на випуску маргаринової та майонезної 

продукції, були проведені дослідження технології виробництва майонезу, що 

направлені на удосконалення технологічного обладнання, збільшення 

асортименту майонезу та покращення його якості [1, 2, 3]. 

Процес виробництва майонезу на підприємстві складається із наступних 

основних технологічних операцій: 

- отримання сировини; 

- підготовка сипучої сировини; 

- запарювання гірчичного порошку; 

- приготування оцто-сольового розчину;  

- приготування яєчної емульсії;  

- приготування молочно-гірчичної емульсії; 

- приготування стабілізуючої суміші; 

- приготування грубої майонезної емульсії; 

- гомогенізація грубої майонезної емульсії; 

- підготовка скляної тари;  

- стерилізація кришок; 

- маркування, фасування, закривання, етикетування, пакування майонезу в  

споживчу тару.  

Виробництво майонезів на основі купажів – А: кунжутної (50 %), 

соняшникової (30 %), оливкової (20 %) та Б: кунжутної (50 %), соєвої (30 %), 

соняшникової (20 %) олії  досліджували вчені  Пешук Л. В. і Радзієвська І. Г. 

Також авторами було досліджено заміну яєчного порошку на соняшникові 

фосфоліпіди, функціональні та технологічні властивості яких полягають у 

виявленні емульгуючих, вологоутримуючих та стабілізуючих властивостей [2]. 

Лазарєва Т. А., Лазарєв М. І. та Гавриляка А. Ю. розробили рецептуру майонезу 

на основі суміші нерафінованої олії волоського горіха, нерафінованої 

гарбузової олії та соняшникової рафінованої олії у співвідношенні 1:1:0,7 

відповідно [5]. Табакаєва О. В., Каленик Т. К. запропонували в якості жирової 

фази суміш нерафінованої лляної (14 %), рафінованої соняшникової, 

кукурудзяної або бавовняної (46 %) та оливкової олії (40 %) [2].  
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Метою роботи було вдосконалення технологічної лінії виробництва 

майонезу та розробка нового обладнання для покращення якості готової 

продукції.  

Виклад основного матеріалу. Існуюча технологічна схема не забезпечувала 

необхідну продуктивність роботи лінії та якість майонезу, що диктується 

вимогами ринку. 

В результаті проведених досліджень було прийнято рішення по 

удосконаленню технологічної лінії і заміні існуючого великого змішувача  на 

розроблений змішувач, який дозволить збільшити продуктивність лінії та 

поліпшити якість майонезу. 

Основним обладнанням цеху виробництва майонезу є:  

- малі ємності-змішувачі, великий змішувач, насос-емульсатор, 

гомогенізатор. 

Допоміжним обладнанням є: бункери для сипучих компонентів, ємності 

для води, ємності для водно-солевого розчину, стрічковий транспортер, 

фасувальний автомат, закаточна машина, етикетирувальна машина, ємність 

готового майонезу та інше. 

Для змішування компонентів майонезу запроектовано одновальний 

змішувач періодичної дії. Вибрали конструкцію змішувача з циліндричним 

корпусом та вертикальним змішувальним органом - лопатевим валом та 

протизмішувальними пластинами. 

Проектний змішувач складається з перемішувального вала, на якому 

розміщені в два ряди лопатки з отворами, в циліндричній частині бункера 1 

встановлений жорстко кронштейн, на якому кріпляться нерухомо 

протизмішувальні лопатки.  

В змішувач подається через трубопровід під тиском від насоса, майонезна 

паста. Через трубопроводи подаються інші компоненти: вода, оцтовий розчин, 

рослинна олія. Всі компоненти подаються згідно рецептурі виготовлення 

майонезу і при обертанні перемішувального вала змішуються, потім насосом 

майонез подається в гомогенізатор, де проходить остання стадія виготовлення 

майонезу. Некондиційний майонез з гомогенізатора подається в зворотньому 

напрямку в змішувач. 
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1. Обгрунтовано проведення удосконалення технологічного обладнання 

цеху по виробництву майонезу. 

2. Представлена розробка ємності для змішування майонезу, проведені 

основні розрахунки проектної машини, наведені відповідні схеми та креслення.  

3. Основною перевагою розробленої ємності над існуючою на 

підприємстві є збільшення продуктивності при зменшеному використанні 

електроенергії (потужність приводу становить 2,2 кВт). 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Хлібобулочні вироби є джерелом вітамінів групи      

В – тіаміну (В1), рибофлавіну (В2), ніацину (РР), але вітамін В2 міститься в 

недостатній кількості, а у виробах з сортового борошна дуже мало вітаміну В1. 

У хлібі недостатня кількість кальцію, тому співвідношення солей кальцію і 

фосфору не оптимальне - 1: (2,5-5,0), при оптимальному 1: (1,5-2,0). Тобто 

склад хлібних виробів потребує збільшення вмісту в ньому найважливіших 

речовин і ступеню їх збалансованості, збагачення його біологічно активними 

речовинами. 

Хліб і хлібобулочні вироби традиційно займають особливе місце в 

структурі вітчизняного споживання, оскільки на ці продукти в Україні припадає 

до 40% загальної калорійності харчового раціону населення. Власне, тому 

виробництво хліба та хлібобулочних виробів можна віднести до стратегічних 

галузей економіки нашої держави, оскільки від ефективності діяльності 

хлібопекарських підприємств багато в чому залежить не тільки продовольча, 

але й національна безпека країни [2]. 

Оскільки хліб є продуктом всенародного повсякденного вживання, з 

допомогою регулювання його хімічного складу можна впливати на харчовий 

раціон і стан здоров'я людини. В умовах екологічного неблагополуччя є 

необхідність використання біологічно активних речовин, що мають 

імуномоделюючу, антиоксидантну і сорбційну дію, для надання хлібу 

функціональних властивостей [1]. 

Функціональні продукти мають певну харчову цінність, смакові якості та 

направлену фізіологічну дію, на відміну від традиційних продуктів, які мають 

лише харчову цінність і смакові якості. Оздоровчої дії продуктам харчування 

надають інгредієнти, які мають певні функціональні властивості, здатні 

справляти направлену дію на фізіологічні процеси в організмі людини. Тому 

варто зазначити, що використання розторопші плямистої у хлібобулочних 

виробах спрямоване на користь та підтримку здоров’я людей. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження хімічного 
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складу та властивостей розторопші плямистої, вивчення можливості додавання 

розторопші плямистої у рецептури хлібобулочних виробів з метою надання їм 

функціональних властивостей. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. В даний час населення 

проявляє підвищений інтерес до хімічного складу, харчової цінності та 

наявності функціональних інгредієнтів у продуктах харчування, і все частіше 

стикається з проблемою незбалансованого харчування за рахунок споживання 

очищених, рафінованих продуктів. Для здорового харчування людині необхідні 

харчові волокна, вітаміни, мікроелементи, мінеральні речовини, ненасичені 

жирні кислоти і ін. [5]. 

Внесення в хлібобулочні вироби фізіологічно функціональних інгредієнтів 

дозволяє не тільки розширити асортимент, а й розробити сорти, спрямовані на 

підтримку та поліпшення стану здоров'я різних груп населення. З огляду на 

хімічний склад і функціональні властивості тих чи інших інгредієнтів, а 

особливо їх природне походження, можна припустити, що це дозволить 

скоротити дефіцит певних компонентів у харчуванні [4]. 

Науковці та технологи-практики розробляють нові продукти з шротом з 

насіння розторопші. В НУХТ розроблено спосіб виробництва сироваткового 

напою підвищеної харчової цінності. Як наповнювач в цьому продукті 

використовують харчові волокна та шрот розторопші плямистої в кількості 2,0-

3,0 % від загальної маси сироватки, який перед внесенням піддають набуханню 

у пастеризованій сироватці [6]. 

В Донецькому національному університеті економіки і торгівлі розроблена 

технологія виробів з пісочного тіста з доданням здрібненого насіння 

розторопші плямистої. Нова продукція характеризується підвищеною харчовою 

й біологічною цінністю [3]. 

Під керівництвом проф. Пащенко В.Л. проведені ґрунтовні дослідження 

щодо можливості використання шроту розторопші у виробництві пшенично-

житніх сортів хліба [5]. 

Зважаючи на вищезазначене, застосування шроту розторопші у 



 

166 

виробництві хлібобулочних виробів дозволить збагатити хімічний склад хліба 

білком, поліненасиченими жирними кислотами, харчовими волокнами, 

вітамінами і мінеральними речовинами. Крім того, новий продукт матиме 

радіозахисні властивості і сприятиме виведенню радіонуклідів з організму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У зв'язку з несприятливою 

екологічною обстановкою, що створилася, і вступом з їжею із довкілля 

речовин, що володіють токсичною і канцерогенною дією, великої актуальності 

набуває впровадження в хлібопекарську промисловість речовин, що володіють 

екопротекторним ефектом. До таких речовин за своєю функціональною 

властивістю, біологічною цінністю і хімічному складу відноситься шрот 

розторопші плямистої. Тому розробка технологій виробництва хлібобулочних 

виробів з використанням розторопші плямистої має перспективне значення. 

У Європі розторопша (Silybum marianum (L.) Gaertn.) традиційно 

культивується в Болгарії, Угорщині, Німеччині, Іспанії, Польщі, Румунії. Її 

плоди (сім’янки) є медичною сировиною і закуповуються фармацевтичними 

компаніями для виготовлення лікарських препаратів і БАДів. Вона включена у 

фармакопеї багатьох країн світу, у тому числі і України. Проте сировинна база 

цієї культури і технологія її обробки в наший країні потребують розширення і 

вдосконалення. 

Наразі культура в Україні найбільш поширена в південних областях 

(Херсонській, Миколаївській і Одеській, АР Крим, де зареєстровані її посівні 

площі) [1]. 

Серед інших країн досить активно вивчають і наразі вирощують 

розторопшу в Молдові, виявляють цікавість до її культивування у Казахстані, 

як цінна лікарська культура вона набуває все більшу популярність і 

розповсюдження. 

Латинська родова назва рослини Silybum походить від грецького слова, яке 

переводиться як «пензлик». Видова ж назва дана на честь Діви Марії. 
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Рисунок 1 – Розторопша плямиста 

 

Ім’я Богоматері згадується у назві цієї рослини на багатьох європейських 

мовах. Болгари, наприклад, називають розторопшу «подарунком Діви Марії». 

Мабуть, жодна рослина на Землі не удостоїлася такого високого звання (рис. 1). 

Розторопша плямиста – це однорічна рослина родини складноцвітих. 

Стебло прямостояче, масивне, борозенчасте, голе або опушене волосками, 

нерозгалужене або малорозгалужене, заввишки до 150 см. Прикореневі листки 

великі, сильно зморщені, перисті, довжиною до 100 см, голі на черешках, 

стеблові листки чергові, сидячі, з білими сітчастими жилками і жовтувато-

білими колючками. Квітки зібрані у суцвіття – кошики, які розміщені 

поодиноко на розгалужених стеблах, великі до 4 см у діаметрі. Квітки трубчасті 

пурпурово-червоні. Цвіте у травні-серпні. Плід – сім’янка чорна з сірими 

краплинками і чубчиком із волосків на кінці, завдовжки до 20 мм, блискуча. 

Насіння розторопші – темно-коричневого кольору, блискуче. На вигляд 

розторопша дуже нагадує будяк, має такі ж колючки, але листя її інше – 

плямисте, з білими розводами [1]. 

Розторопша плямиста – культура раннього посіву. Оптимальний термін 

співпадає із сівбою пізніх ярових культур і це забезпечує дружні сходи на 8-10-

й день за середньодобової температури +10 °C. Для її вирощування найкраще 

придатні пухкі, слабокислі (рH= 5,5–6,0) супіщані ґрунти. 
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Рисунок 2 – Хімічний склад розторопші плямистої 

 

Отже, з діаграми видно, що найбільше у хімічному складі селену та бору. 

Крім того, розторопша містить до 27% білка, який має 18 амінокислот. Серед 

них такі важливі, як треонін, лізин, гістидин, аргінін, валін, метіонін, ізолейцин, 

лейцин, фенілаланін, триптофан. За кількісним вмістом превалюють аргінін, 

валін, лейцин, лізин і фенілаланін. Із замінних амінокислот максимальна 

кількість припадає на глутамінову кислоту. Крім цього, вони багаті 

клітковиною (26%), водорозчинними (В1, В2, ВЗ, В4, В5, В6, В12), 

необхідними для регуляції жирового обміну, живлення серцевого м’яза, 

нервової системи, шкіри, органів зору і жиророзчинними (А, D, Е) вітамінами 

[2]. 

За складом ненасичених жирних кислот олія розторопші близька до 

оливкової, кунжутової, соєвої і кукурудзяної, що свідчить про її високу 

біологічну цінність. 

Ліпідний комплекс представлений токоферолами, фосфоліпідами, 

ацилгліцеринами. Силібін відноситься до групи гепатопротекторів. 

Перешкоджає руйнуванню клітинних мембран, що обумовлено здатністю 

інгібірувати перекисне окислення ліпідів у пошкоджених гепатоцитах, 

внаслідок чого відбувається стабілізація клітинних мембран, запобігає втраті 

компонентів клітини. Перешкоджає проникненню у клітину деяких 

гепатотоксичних речовин, зокрема, отрути гриба блідої поганки [1]. 

Основной Основной Основной Основной

Бор 
Йод
Селен 
Хром
Цинк
Мідь
Марганець
Залізо
Магній 
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Розторопшу можна використовувати і як овочеву рослину, оскільки 

молоде листя має харчову цінність. 

Окрім цього, її рекламують як цінний літній медонос, здатний забезпечити 

медопродуктивність на рівні 50-70 кг меду з одного гектара. 

Останнім часом починає набувати поширення як кормовий засіб шрот 

розторопші. Він є побічним продуктом фармацевтичної промисловості, що 

відноситься до високобілкових кормів із вмістом до 24% сирого протеїну і 6,6% 

жиру. За амінокислотним складом його білок слід віднести до білка високої 

біологічної цінності, що не поступається білку бобових і олійних культур, а за 

вмістом лізину – соєвому. 

Шрот розторопші містить цілий комплекс БАР (біологічно активні 

речовини) - флаволігнан силімарин, що має гепатопротекторний і 

антиоксидантний ефект, вітаміни В1, В2 і Е, каратиноїди, а також Zn, Fe, Mg, 

Са і Р. Амінокислотний склад білків розторопші дозволяє говорити про його 

високу біологічну цінність. Перевагою олії розторопші є досить високий вміст 

жирних кислот родини ω-6 (60,8 ± 9,2 %) і ω-3 (1,32 ± 0,38 %), токоферолів (52 

мг) і каротину (5 мг) [4]. 

Встановлено, що найбільш оптимальним є використання в якості добавки 2 

% шроту розторопші та 6 % олії розторопші до маси борошна. Використання 

шроту прискорює процес бродіння і покращує підйомну силу дріжджів, що 

позитивно позначається на фізико-хімічних показниках якості готових виробів. 

Хліб з додаванням продуктів переробки розторопші плямистої має кращі 

органолептичні та фізико-хімічні властивості в порівнянні з контрольною 

пробою. 

Дослідження, проведені єгипетськими дослідниками, вказали на 

можливість використання в хлібопеченні добавок розторопші з метою 

профілактики захворювань печінки [6]. 

Багаторічна рослина з колючками та пурпуровими квітами з білими 

прожилками містить силімарин – унікальні рослинні сполуки, які мають цілий 

спектр корисних властивостей. 
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Жмих, або борошно розторопші, залишається після віджимання масла 

(застосовується метод холодного віджиму). В макусі залишається багато 

рослинних волокон, тому її структура досить груба. 

Застосування розторопші в хлібопеченні можливо також в якості 

натурального ароматизатора для хлібобулочних виробів. З цією метою 

запропонована ферментація насіння розторопші з допомогою бактерій з родів 

Lactobacillus і Pediococcus [5]. 

Переваги використання шроту розторопші розглянуті на прикладі житньо-

пшеничного хліба: показана доцільність застосування 12 % шроту розторопші 

спільно з комплексним поліпшувачем «Бротмайстер» в дозуванні 1 % до маси 

борошна при приготуванні хліба опарним способом, при цьому збільшується 

вміст білків і ессенціальних жирних кислот [6]. 

Встановлено, що використання борошна насіння розторопші сприяє 

підвищенню активності бродильної мікрофлори тіста, в результаті чого 

збільшується пористість готових булочних виробів та їх об’єм [4]. 

З'ясовано, що раціональним значенням кількості екструдату суміші зерна 

пшениці і насіння розторопші, що використовується в якості добавки до 

житньо-пшеничного борошна, слід вважати 5-7 %. При цьому дозуванні 

екструдата хлібобулочні вироби заварних сортів у порівнянні з контрольними 

зразками мають покращений фізико-хімічний склад і більш високі показники 

органолептичної оцінки [6]. 

Шрот плодів розторопші за деякими фізико-хімічними властивостями 

(кислотність, вологість) близький до борошна. Завдяки високій здатності шроту 

поглинати і утримувати воду можна прогнозувати збільшення виходу 

борошняних виробів при його додаванні. 

Висновки. Застосування продуктів переробки розторопші у виробництві 

хлібобулочних виробів з метою підвищення якості, харчової цінності та 

надання їм оздоровчих властивостей є доцільним, що обґрунтовано науково та 

експериментально підтверджено. Встановлено, що найбільш оптимальним є 
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використання в якості добавки 2 % шроту розторопші та 6 % олії розторопші до 

маси борошна. Використання шроту прискорює процес бродіння і покращує 

підйомну силу дріжджів, що позитивно позначається на фізико-хімічних 

показниках якості готових виробів. Хліб з додаванням продуктів переробки 

розторопші плямистої має кращі органолептичні та фізико-хімічні властивості в 

порівнянні з контрольною пробою. 

Список використаних джерел: 

1. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agro /ekspertna-

dumka/item/8201-roztoropsha-pliamysta-podarunok-divy-marii.html                             

(дата звернення: 20.12.2022). 

2. Буяльська Н.П., Гуменюк О.Л., Денисова Н.М., Челябієва В.М. 

Підвищення харчової цінності хлібобулочних і борошняних кондитерських 

виробів: монографія. Чернігів, 2020. 122 с. 

3. Костецька Н.І. Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і 

перспективи розвитку. Галицький економічний вісник. ТНТУ, 2015. Том 48. № 1. 

С. 26 – 31. 

4. Патент № 95374 Україна; МПК А 23 С 21/00. Спосіб виробництва 

сироваткового напою. НУХТ. № U 2014 06519; заявл. 11.06.2014; опубл. 

25.12.2014, Бюл. № 24. 

5. Shahat Mohamed S. Preparation of  Bread Supplemented with Milk Thistle 

Flour and its Effect on Acute Hepatic Damage Caused by Carbon Tetrachloride in 

Rats. Middle East Journal of Applied Sciences. 2016. Vol. 6. Issue 3. P. 531–540. 

6. G. Juodeikiene. Solid-State Fermentation of Silybum marianum L. Seeds 

Used as Additive to Increase the Nutritional Value of Wheat Bread. Food Technology 

and Biotechnology. 2013. Vol. 51. № 4. P. 528-538. 

 

 

 

 



 

172 

УДК 664.144:664.849 

Дудар Назарій Анатолійович 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПАСТИЛИ  

У статті розглянуто особливості виробництва пастили різних видів  та 

сучасні напрямки її удосконалення. Обґрунтовано доцільність використання 

гарбуза для виробництва пастили підвищеної харчової цінності. 

Ключові слова: пастила, натуральні збагачувачі, клейова пастила, заварна 

пастила, нетрадиційна сировина. 

Постановка проблеми. Зважаючи на підвищений інтерес до здорового 

харчування, виникає необхідність розроблення технологій, які забезпечать 

одержання виробів підвищеної харчової цінності, збагачених біологічно 

активними компонентами та відмінними органолептичними показниками. 

Досягнути такого ефекту можна за рахунок використання в технології 

виробництва нетрадиційної рослинної сировини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в цій галузі 

займались такі вчені, як проф. В.Н. Корзун, проф. М.І. Пересічний, проф.              

Л.Ю. Арсеньєва, проф. М.Ф. Кравченко, проф. Г.Б. Рудавська, та інші. 

Метою даної статті є обґрунтування доцільність додавання  нетрадиційної 

рослинної сировини при виготовлені  пастили  

Виклад основного матеріалу дослідження. Продукт, який почали 

виготовляти ще за часів Київської Русі, а в наш час набув надзвичайної 

популярності – є пастила.  

Першу пастилу виготовляли з кислих сортів яблук. До яблучного пюре 

додавали мед, пізніше у XIX ст. почали додавати цукор. Щоб надати пастилі 

білий колір, до маси стали з ХУ ст. додавати яєчний білок. Отриману масу 

розстиляли на дерев’яних рамках і висушували у печі. 

Поява пастили ще у 14 ст., пов’язана з намаганням певним чином 

зберегти врожай фруктів, а сама назва характеризувала процес виготовлення - 

постила-постелити, розстелити. Активне відродження  виготовлення пастили  в 
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наші дні, пов’язане з із підвищенням інтересу до здорового харчування та більш 

свідомого  ставлення громадян  до свого здоров’я. Споживачами пастили – є як 

доросле населення, так і діти. 

Пастила, має широкий спектр використання не тільки як солодощі, але як 

начинка до тортів та тістечок та як декор. 

Популярність серед прихильників здорового харчування пастила 

отримала через її  хімічний склад. Так до складу пастили входять: вітаміни РР 

та В2; аскорбінова кислота; білки та вуглеводи; складні волокна клітковини; 

цинк, залізо, кальцій, фосфор, магній та інші мінеральні речовини. Як показали 

дослідження вчених у 100 г продукту більше 320 ккал. 

Користь і шкода пастили залежить від складу, і навіть способу 

приготування. Корисні властивості пастили рис. 1. 

На сьогоднішній день виготовляється кілька видів пастил, що 

відрізняються за технологією приготування та складом інгредієнтів, зовнішнім 

виглядом. 

Для приготування пастили використовують наступну сировину: яблучне 

пюре (або інше фруктове пюре, ягідне пюре), мед або цукор, яєчний білок. При 

виробництві клейової пастили – використовують агаро-цукро-патоковий сироп 

("клей"). Для «заварної» пастили – мармеладну масу. Основними вимогами до 

сировини при виготовленні пастили є: здатність до драгле утворення; вміст 

сухих речовин не менше 12-14 %; достатня кількість пектинових речовин.  

 
Рисунок 1 –  Корисні властивості пастили 
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Заварну пастилу готують із спеціальної «заварки» на основі яблучного 

пюре та цукру. Клейову пастилу готують із пектинового сиропу, патоки та 

агару. Безклеєва пастила приготовлена із збитих із цукром білків та яблучного 

пюре. Пастила клейова,  готується тільки  з натуральних інгредієнтів і містить 

найменше калорій. 

Формування виробів відбувається з піноподібних мас, в яких 

дисперсійним середовищем є цукрово-фруктово-білковий, цукрово-пектинові-

білковий або цукрово-агар-білковий, здатний за певних умов переходити в гель 

або холодець, а дисперсною фазою - бульбашки повітря [7]. 

Цукрово-фруктово-білкова маса, насичена повітрям до щільності 600 кг / 

м3, називається пастильною, а до 400 кг / м3 – зефірною. Класифікація пастили 

зображена на рис. 2. 

За фізико-хімічними показниками пастильні вироби повинні відповідати 

вимогам ДСТУ ГОСТ 6441-2003 «Вироби кондитерські пастильні. Загальні 

технічні умови». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Класифікація пастили 

 

Приготування пастили складається з певних стадій, а саме: підготовки 

сировини (фруктового пюре, замочування агару); приготування агаро-

цукрового сиропу; приготування фруктово-цукрової суміші; приготування 

пастильної маси; розливання пастильної маси; вистоювання; підсушування 

пастильного пласта; нарізка пастильного пласта; сушка і охолодження пастили; 

обсипка цукровою пудрою; викладання та пакування. 
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Разом з великою кількістю корисних властивостей, більшість пастил, які 

представленні на ринку мають ряд недоліків - високий вміст цукру, незначну 

кількість біологічно активних речовин. Тому активно ведеться робота по 

удосконаленню технології та складу сировини для приготування пастили 

функціонального призначення.  

Для отримання продукту оздоровчого призначення вносяться зміни до 

рецептури приготування пастили. В якості сировини, що надає пастилі 

оздоровчого призначення використовується поєднання різноманітних фруктів,  

ягід, трав у тому числі дикорослих, плодово-ягідних купажів, а також 

використання біологічно активних добавок із метою збагачення продуктів 

вітамінами та мінералами.  

Так відомі технології виробництва з додаванням бджолиного маточного 

молочка, з метою підвищення харчової та біологічної цінності. Запропоновано 

використання пряно-ароматичних рослин, зокрема настоїв аїру, м’яти перцевої, 

кропиви. 

Дослідженнями доведено, що оздоровчим ефектом володіє  наприклад, 

пастила виготовлена поєднанням ягід смородини і калини; інжиру та аґрусу; 

журавлини та  глоду; лимону і імбиру; яблук і авокадо; обліпихи і імбир. 

За своїм біохімічним складом, наприклад обліпиха має цілющі 

властивості, які впливають на здатність зміцнювати стінки кровоносних судин і 

робити їх менш проникними, поліпшувати тканинний обмін речовин, здійснює  

антиоксидантну дію. 

В свою чергу, в коренях імбиру виявлено численні біологічно активні 

речовини: ефірна олія, вміст якої становить 1-4,3 % лінолева, олеїнова, 

нікотинова кислоти, сесквітерпенові сполуки, флавоноїди, вітаміни С, Е, групи 

В, солі магнію, фосфору, калію. Крім того, імбир містить у собі всі незамінні 

амінокислоти [1]. 

Поєднання обліпихи та імбиру дає можливість отримати новий 

функціональний продукт. 

Для зниження кількості легкозасвоюваних вуглеводів запропоновано 

використовувати  замість цукру водний екстракт стевії, мед натуральний, а для  

збагачення біологічно активними речовинами та харчовими волокнами 
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додавати пшеничні висівки, які є джерелом біологічно активних речовин та 

харчових волокон: природних вітамінів групи В, токоферолів, незамінних 

амінокислот, мінеральних, баластних речовин [6]. 

Заміна цукру медом в рецептурі надає можливість підвищити біологічну 

цінність продукту за рахунок мікроелементів і вітамінів, що міститься в ньому. 

Ефективною добавкою, яку пропонується вводити у склад рецептури 

пастили функціонального призначення є еламін,  як носій органічного йоду та 

інших мінеральних речовин. Він сприяє виведенню з організму солей важких 

металів та радіонуклідів. Крім того, введення еламіну покращує структуру 

виробів за рахунок підвищення пінотвірної  здатності та піностійкості. 

Аналіз проведених досліджень щодо розширення асортименту та 

підвищення харчової цінності пастил, показав доцільність заміни в рецептурах 

яблучного пюре частково на пюре хеномелеса, що дає можливість разом з 

високим вмістом пектинових речовин (1-3 %), збагатити продукт аскорбіновою 

кислотою, дефіцитними харчовими кислотами (4-5 %), Р-активними 

речовинами, клітковиною (2-4 %), знизити вміст цукрів та отримати продукцію, 

яка є не тільки низькокалорійною, але має радіопротекторну та 

антиканцерогенну дію та приємний аромат. 

А введення в рецептуру класичної пастили порошку топінамбура та 

порошку цикорію дозволяє отримати  безпечний продукт для хворих на 

цукровий діабет 2 типу та розширює асортимент дієтично-діабетичних виробів 

з підвищеною харчовою та біологічною цінністю.  

Враховуючи проаналізовані напрямки удосконалення технології 

виробництва пастили, та різновиди сировини для її приготування, 

запропоновано  приготування пастили з використанням  пюре гарбуза. 

Гарбуз має цілий комплекс вітамінів та мінералів, що робить його і 

дієтичним і лікарським засобом. Середня калорійність гарбуза 1,4 кКал. Плоди 

гарбуза містять від 2,5 до 16 % крохмалю, який під час зберігання переходить в 

розчинні цукри. Клітковини у гарбузі 1,2 %, пектинів – 0,7-1,2 %, органічних 

кислот – 0,1 %. Також у достатній кількості в гарбузі міститься кальцій, калій, 

фосфор, залізо, мідь, фтор і цинк. У гарбузовому м’якуші дуже багато каротину 

та вітамінів групи В, С, Е, D, РР, а також рідкісний вітамін Т [6].  
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Рідкісний вітамін Т необхідний людям з анемією і гемофілією. Карнітин 

бере активну участь в транспортуванні жирних кислот, зберігаючи в клітинах 

глікоген, і цим захищаючи від атеросклерозу, а також корисний для зору. 

Велика кількість клітковини позитивно впливає на роботу шлунково-

кишкового тракту і травлення в цілому. Незаперечна користь гарбуза для 

гіпертоніків: його антиоксидантні властивості, здатність чистити організм від 

холестерину і токсинів сприяють нормалізації кров’яного тиску. 

Експериментальним шляхом було визначено співвідношення інгредієнтів, 

які забезпечують одержання пастили високої якості. Встановлено, що  

поєднання в пастилі  яблучного пюре  з пюре гарбуза у співвідношенні 1:1,5 

дозволяє отримати пастилу не тільки з покращеним хімічним складом, який 

забезпечує оздоровчий ефект, а й відмінними смаковими показниками та 

зовнішнім виглядом.  

Враховуючи, що яблука та гарбуз мають низьку вартість, то їх 

використання дає ще можливість отримання високоякісного, але недорогого 

продукту, що також є важливим у наш час. 

Висновки. Отже, до основних напрямків підвищення якості та 

розширення асортименту пастильних виробів можна віднести: розширення 

видів натуральних добавок та начинок; урізноманітнення органолептичних 

показників; підвищення харчової цінності; виробництво виробів 

функціонального призначення. Наведені тенденції оновлення асортименту 

пастильних виробів показують широкі можливості створення нових видів. 

Проте, основним напрямом все ж таки є розробка продукції підвищеної 

харчової цінності, з дієтичними та оздоровчими властивостями при збереженні 

її традиційного вигляду та натуральності.  
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Проблеми здорового і якісного харчування турбує 
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людство ще здавна, але особливої актуальності вона набула сьогодні. Особливої 

уваги заслуговує технологія виготовлення шоколадних десертів, якість яких 

формується головним чином за рахунок якості бельгійського шоколаду. 

Шоколад допомагає серцю краще працювати, зміцнює кістки, допомагає 

швидше гоїтися ранам, покращує стан нігтів і волосся, уповільнює процеси 

старіння. Шоколад сприяє поліпшенню зору, нормалізує мікроциркуляцію 

крові, допомагає впоратися з депресією і стресом. До складу шоколаду входять 

особливі компоненти, які допомагають поліпшити настрій і позбавитися від 

хронічної втоми. Але не варто зловживати цим продуктом. Краще вживати його 

регулярно, але помалу або готувати смачні і корисні десерти. Надмірна 

кількість шоколаду може привести до проблем з серцем або нирками. 

Тому сьогодні існує перспектива вдосконалення або розробки рецептур 

різних груп десертів із використанням натурального шоколаду. Особливо це 

стосується кондитерських виробів, що є популярними серед різних груп 

населення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження технологічних 

особливостей виготовлення шоколаду, визначення особливостей окремих 

технологічних етапів приготування шоколадних десертів у ресторані «Naomi», 

аналіз специфіки використанням бельгійського шоколаду у шоколадних 

десертах. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Створенню науково-

практичних основ виробництва шоколадних десертів присвячені праці 

зарубіжних та вітчизняних вчених: E. Gallagher,E.K.  Arendt, J.L. Casper,                

W.A. Atwell, E.J. Hoffenberg, J. Haas, М.М. Mor, J.T. Schober, E. K. Hаttner,                 

В.І. Дробот, А.М. Дорохович, О.М. Шаніної, О.В. Бабіч, Федорової Д.В. та ін.  

В своїх працях вчені приділяють особливу увагу кондитерській продукції, яка є 

найбільш повсякденно вживаною.  

Основні результати досліджень останніх років дозволили суттєво 

розширити асортимент борошняних кондитерських виробів з використанням 

шоколадної сировини. В цю групу входять торти, вафлі, кекси, мафіни, 

бісквіти, печиво, в рецептурі яких використовують аглютенове гречане, рисове, 

кукурудзяне борошно [13]. 
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Вживання виробів, приготованих з використанням шоколадної сировини, 

забезпечує не тільки підтримку здорових людей на належному працездатному 

рівні, але і профілактику деяких аліментарно-залежних захворювань. Тому 

розробка і впровадження на вітчизняному ринку десертів з використанням 

шоколаду є актуальним і своєчасним завданням. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія бельгійського 

шоколаду дуже давня. У дні іспанських Нідерландів у порт Антверпен вже 

поставляється какао з іспанської імперії. Європейські купці прибували в 

Амстердам наприкінці XVI-го століття і розвивали мережу доставки з 

невеликого карибського острова Кюрасао. Перші сліди какао в Бельгії були 

знайдені в Генті  в 1635 в Боделло, де воно було предметом подарунка, 

поданого ченцями. У той час какао цінувалося лише як розкішний напій для 

королівської сім’ї та аристократів. 

У 1679 році мер Цюріха Андрі Ешер із захопленням скуштував свою 

першу чашу гарячого шоколаду у Брюсселі та вирішив експортувати рецепт до 

Швейцарії, яка сьогодні стала головним конкурентом бельгійського шоколаду. 

У наступному столітті споживання відвару та твердого шоколаду стало 

більш демократичним. До кінця XVIII-го століття він також використовується 

для виготовлення десертів на кухні. У 1857 році Жан Нейгауз відкрив аптеку в 

Брюсселі. У нього є ідея обернути свої ліки шаром шоколаду, щоб приховати 

гіркий смак. По всій країні з'явилося кілька центрів виробництва шоколаду: 

Адольф Мерісс в 1831 виробляв шоколад в Антверпені, Антуан Жак був 

першим, хто почав продавати шоколадні палички в 1831 році. Компанія 

Berwaerts створила першу плитку шоколаду у 1840 році. 

Праліне – це один із найвідоміших бельгійських смаколиків. Це шоколадні 

шматочки з начинкою, винайдені в 1912 Жаном Нойхаусом Жуніором. В його 

основі – карамелізований цукор, вкритий білим, темним або молочним 

шоколадом. Майстри виготовляли праліне в основному вручну, особливо щодо 

прикрас, кожна з яких отримує індивідуальний підхід, що надає йому 

неповторного смаку. 
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 Бельгія – найбільший виробник і експортер шоколаду в світі. Її по праву 

можна вважати справжньою шоколадною країною. Бельгійські майстри на 

початку 20-го століття першими поклали начинку всередину шоколаду і 

зробили шоколадні цукерки. А сьогодні бельгійський шоколад є не тільки 

візитною карткою країни, це еталон якості і смаку. Не дарма кондитери в усьому 

світі роблять свої шедеври на основі саме цього продукту. Він надає десерту 

неймовірно насичений смак і ідеально підходить для випічки шоколадних 

тортів, мафінів, створення шоколадних цукерок, мусів, кремів. 

Основною сировиною для виробництва шоколаду і какао, якє надає 

продуктам специфічних смакових і ароматичних властивостей, є какао-боби. 

Під час технологічних операцій із какао-бобів одержують основні 

напівфабрикати: какао терте, олію какао і какао-макуху. Перші два 

напівфабрикати – какао терте і олія какао разом із цукровою пудрою 

використовують для виготовлення шоколаду, а із какао-макухи отримують 

какао-порошок. 

Шоколад без добавок виготовляють із какао тертого, цукрової пудри і олії 

какао. Такий шоколад має виражені специфічні властивості, притаманні какао-

бобам.  

Рисунок 1 – Хімічний склад ядра какао-бобів 
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Змінюючи співвідношення цукру і какао тертого, можна змінити смакові 

особливості шоколаду – від гіркого до солодкого. представлено на рисунку 1. 

Що більше в шоколаді какао тертого, то гіркіший смак та яскравіший 

аромат. Хімічний склад какао-бобів. 

Приготування шоколадної маси. Шоколадна маса в розігрітому стані – 

це гомогенна однорідна маса з певною в’язкістю, яка складається із суміші 

дрібних частинок ядер какао-бобів, цукру та інших добавок, рівномірно 

розподілених у какао-олії. Розігріта шоколадна маса є основним 

напівфабрикатом, яку відливають у форми, охолоджують і отримують шоколад. 

Також його можна використовувати для глазурування цукерок, карамелі, 

мармеладу, тортів та інших виробів. 

Основними компонентами шоколадної маси є какао терте, какао-олія та 

цукрова пудра. Крім цих основних компонентів, у шоколадну масу входять 

різні добавки, передбачені рецептурами для урізноманітнення смакових і 

поживних властивостей шоколаду: сухе молоко, горіхи, кава. 

Темперування, формування. Шоколад одержують відливанням маси в різні 

форми з подальшим охолодженням, в результаті чого шоколад у готовому 

вигляді має тверду, ламку, специфічну структуру, що характерна тільки для 

шоколаду. Така структура утворюється через кристалізацію какао-масла, яка 

при кімнатній температурі має певну твердість. Водночас какао-масло має 

температуру плавлення 33-34°С. Какао-масло чутлива до найменших змін 

температури, тому процес підготовки шоколадної маси до формування, а також 

процес формування і охолодження має здійснюватись у визначених 

температурних режимах. 

Шоколадна маса, що має температуру 40-45°С, подається на темперування. 

Цей процес полягає в охолодженні шоколадної маси до температури 29-31°С за 

безперервного перемішування. Доведення температури шоколадної маси до              

29-30°С не повинно проводитись дуже різко при низьких температурах 

охолодження, оскільки кристалізація какао-олії має відбуватися з утворенням 

кристалів стабільної форми. Технологічна схема виробництва шоколаду 

представлена на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Технологічна схема виробництва шоколаду 

 

Темперування шоколадної маси здійснюється в автоматичних шнекових 

машинах безперервної дії. До одержання необхідної температури машина 

працює за замкненим циклом. Після досягнення потрібної температури 

шоколадна маса подається на формування.  

Шоколадні фабрики в Бельгії пред'являють до своєї продукції дуже строгі 

вимоги, завдяки чому на виході виходить продукт найвищої якості. Тому 

елітний бельгійський шоколад має таку високу ціну. Це пов'язано з особливою 

технологією його виробництва: 

- для шоколаду вибираються тільки добре дозрілі какао-боби, зібрані в 

певну пору року і натуральне какао-масло; 

- структура бельгійського шоколаду дуже тонка, розмір часток какао-

бобів в ньому не більше 18 мікрон, а замість цукру використовується цукрова 

пудра. 

Шоколад з Бельгії – це відмінний інструмент для кондитера. Він ідеальний 

для створення власних шоколадних шедеврів, особливо популярний він в 

кондитерських з власним цукерковим виробництвом. 

Бельгійський шоколад Сallebaut показано на рисунку 3.                                                   
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Рисунок 3 – Натуральний бельгійський  шоколад Сallebaut 

 

Бельгійський шоколад має таку класифікацію: 

- класичний з вмістом какао 31-33%; 

- молочний як варіант класичного з додаванням плівкового молока; 

- білий з високим вмістом цукру і какао-масла, без какао-бобів; 

- гіркий де відсоток какао не нижче 73%. 

Найбільша фабрика з щорічним виробництвом близько 270 тонн продукції 

знаходиться в місті Візе і носить назву Barry Callebaut. 

Шоколад цієї фірми-виробника представлений у вигляді блоків, плиток, 

батонів, медалей, гранул, вермішелі, пластівців й інших форм, з малюнками на 

поверхні чи без них, у вигляді різних фігурок, зокрема пустотілих. 

Класифікацію шоколаду наведено на рисунку 4. 

Найпоширеніший десерт у ресторані «Naomi» - це торт «Три шоколади».   

Історія свідчить, що рецепт створення шоколадного мусу належить 

художнику Тулуз Лотрека з Франції. Одного разу, здійснюючи прогулянку по 

Монмартру, він загорівся творчим натхненням. Однак, на цей раз 

інструментами для створення шедевра в його руках стали кухонне приладдя і 

доступні продукти. Він збив яєчні жовтки з розтопленим шоколадом до 

утворення пористої однорідної маси. 
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Рисунок 4 – Класифікація видів шоколаду 

 

Так з'явився перший мус, який згодом став основою багатьох французьких 

десертів. Кондитери донині не втомлюються імпровізувати, додаючи все нові 

інгредієнти. Десерт «Три шоколади» - результат таких експериментів. 

Приготування цього частування не вимагає великих зусиль, витрат часу. Однак, 

підійти до вибору інгредієнтів, кухонного інвентарю та обладнання потрібно 

відповідально, у відповідності до санітарних норм. Рецептуру десерту 

представлено у таблиці 1. 

Технологічний процес приготування десерту полягає в наступному. Для 

випікання шоколадного бісквіта відокремити яєчні білки від жовтків. 

Поступово збити вершкове масло з цукровим піском, поступово додаючи в 

суміш розплавлену шоколадну масу, сіль. В ємність з інгредієнтами необхідно 

вливати жовтки яєць, продовжуючи змішування. Білки збиваються в окремому 

посуді разом з цукровим піском, поки не з'являються стійкі піки. Попередньо 

просіяне борошно необхідно змішати з розпушувачем, в окремій ємкості  

додати борошно і збиті білки до отриманої шоколадній масі, поступово 

помішуючи.  

Форму потрібно змастити тонким шаром вершкового масла, після 

помістити в неї підготовлену суміш. Випікати 30 хв.  при tº 160 °С. Після того, 

як готовий бісквіт буде вийнятий з форми, його необхідно розрізати на два 

коржі. 
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У молоці (100 мл) замочити 21 г желатину, залишити його набухати на пів 

години. Одне ціле яйце змішати з крохмалем, цукром (20 г) обережно розігріти 

отриману суміш. Молоко (250 мл) закип'ятити і поступово додати до яєчної 

суміші, не припиняючи її розмішувати. Отриманий заварний крем потрібно 

тримати на невеликому вогні, поки він не стане густим. Після цього додати в 

суміш попередньо розпущений желатин. Періодично крем потрібно 

помішувати. Вершки збити  до появи м'яких піків,  залишити  у холодильнику.

Таблиця 1 – Рецептура десерту «Три шоколади» 

Найменування сировини Маса брутто (г) Маса нетто (г) 

Яйця  

Масло вершкове

Борошно

Розпушувач

Сіль

Цукор

Вершки

Шоколад гіркий

Шоколад молочний  

Шоколад білий

Желатин

Молоко

Вихід:

Приготування шоколадного мусу.  Шоколад темперують. В глибоку 

тарілку потрібно влити 1/3 частину охолодженого заварного крему, 

розтоплений шоколад, 1/3 частину збитих вершків. Далі отриману масу 

необхідно поступово покласти на корж, а після помістити його в морозильну 

камеру. Таким чином, окремо готується мус з чорного, білого, молочного 

шоколаду.
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Рисунок 5 – Торт «Три шоколади» 

Готовий мусовий торт «Три шоколади» добре охолодити в холодильнику. 

Після можна приступити до його декорування: глазур, свіжі ягоди, фрукти, 

листочки м'яти, шоколадну стружку, як показано на рисунку 5.

Висновки. Отже, у статті проаналізовано технологічні особливості 

виготовлення шоколаду та шоколадних десертів у  ресторані «Naomi», 

визначено особливості окремих технологічних етапів їх приготування. 

Проаналізовано специфіку використанням бельгійського шоколаду у 

шоколадних десертах. Приготування десертів із Бельгійського шоколаду у 

ресторані Naomi є досить трудомісткі операцією, яка виконується вручну. 

Оскільки кондитерські вироби із використанням натурального шоколаду є 

популярними серед різних груп населення, то існує перспектива вдосконалення 

або розробки їх рецептур та технології.  
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У статті розглянуто особливості виробництва борошняних виробів з 

використанням амарантового борошна. Обґрунтовано доцільність внесення 

амарантового борошна для приготування бісквітного напівфабрикату, що 

дозволяє отримати кінцевий продукт із більш рівномірним, тонкостінним, 

еластичним м’якушем  підвищеної харчової цінності. 
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композитні суміші, біологічна і поживна цінність. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день у щоденному раціоні 

населення спостерігається істотний дефіцит білкових речовин, вітамінів, 

мінеральних речовин та харчових волокон, що призводить до зниження 

резистентності організму до захворювань та несприятливих екологічних 

факторів довкілля [1]. Одними з таких захворювань, що вимагають корекції 

харчування є целіакія [2]. 

Проблема целіакії має велике медико-соціальне значення для здоров'я усієї 

нації, тому її вирішення неможливе без відповідного харчування. Безглютенова 

дієта є основним аспектом лікування та назначається хворому протягом усього 

життя та базується на виключенні всіх продуктів з пшениці, жита і ячменю.  

Пшеничне борошно вищого сорту, яке найбільше використовується в 

кондитерській промисловості має високий вміст вуглеводів незначний вміст 

корисних речовин. Тому, піднята тема заміни звичайного пшеничного борошна 

композитними сумішами безглютенових, більш повноцінних з фізіологічної 

точки зору, видів борошна [3].  

Вироби з бісквітного тіста є хорошим об'єктом для збагачення їх 

необхідними поживними речовинами Одним із способів вирішення цього 

завдання може бути використання добавок нетрадиційної сировини, зокрема 

амарантового борошна [4].  
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Комплексність біологічноного та хімічного складу, можливість з його 

допомогою здійснювати збагачення борошняних кондитерських виробів 

одночасно вітамінами, білками та мінеральними речовинами є його важливою 

перевагою. 

Метою даної статті є обґрунтувати технологічні аспекти виробництва 

біологічно цінних бісквітних напівфабрикатів, збагачених амарантовим 

борошном. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Насіння амаранту, яке 

вирощується в Україні має бгато перспектив для використання широкого 

спектру фізико-хімічних властивостей.  

Специфіка хімічного складу насіння амаранту визначається такими 

аспектами:  

- значним вмістом білкових речовин (від 11,7% до 20%) в порівнянні з 

його вмістом в інших зернових культурах;  

- дуже великоюкількість незамінних амінокислот: лізину, триптофану і 

сульфамінокислот;  

- найбільш повноцінним амінокислотним складом, у порівнянні із такими 

зерновими культурами як рис, кукурудза, пшениця, сорго та інші;  

- наявністю крохмалю у вигляді багатокутної дрібнокристалічної 

структури, гранули за діаметром 1-3,5 мікрон;  

- вміст жирів досить високий (від 5,5 до 9,8%), 80% припадає на 

ненасичені жирні кислоти;  

- приутніть у складі амаранту сквалену; 

 - високим рівнем харчових волокон й наявністю ізомера вітаміну Е, який 

має інгібуючу дію на холестероловий біосинтез [4]. 

Одна з найбільших переваг амаранту це високий віст білку, харчова 

цінність якого, по сумі незамінних амінокислот у порівнюючи з ідеальним 

білком ФАО, складає 97%. Наявніть лізину та метіоніну (незамінних кислот), у 

складі білку амаранту значно вищий від традиційних зернових культур табл.1.  

Білок амаранту оцінюється в 76,0 балів, виходячи із загальноприйнятої 

шкали якості.  



 

190 

Таблиця 1 – Вміст та амінокислотний склад білків зернобобових та 

насінних культур [4] 

  

Показник 

Вид культури 

амарант рис кукурудза пшениця 

Білок, % 15,5-23 7,6 7,70 13,00 

Амінокислоти, мг/100 г 

Лізин 8,00 3,80 2,90 2,20 

Гістидин 2,50 2,10 2,60 2,20 

Аргінін  10,0 6,90 4,20 3,80 

Треоніні  3,60 3,80 3,80 2,90 

Валін  4,30 6,10 4,60 4,50 

Метіонін  4,20 2,20 1,40 1,60 

Ізолейцин  3,70 4,10 4,10 3,90 

Лейцин  5,70 8,20 12,5 7,70 

Фенілаланін  7,70 5,00 4,70 5,20 

 

Унікальність хімічного складу полягає в тому, що воно вміщує одразу 

такі вітаміни як рибофлавін, ніацин, токоферол та аскорбінову кислоту. Також в 

амаранті міститься фосфор, залізо, магній та кальцій. Кальцію міститься в 

одиному грамі насіння амаранту майже 50% від добової потреби для людини. 

60% мінеральних речовин амаранту знаходиться в оболонці насіння і зародках 

зернової культури. Мідь та залізо, знаходяться в зародковій частині культури, в 

той час як а марганець, натрій та кальцій сконцентровані більшою мірою в 

оболонках насіння. 

5,7 – 9,0% в насінні амаранту припадає на ліпіди, це значно вищий вміст 

ліпідів ніж інших зернових. На чатку ненасичених жирних кислот припадає                 

15 – 76%, з яких переважають ліноленова, олеїнова та пальмітинова. 

Простежується певна подібність ліпідного складу амаранту з кукурудзяним 

проте, в амаранті міститься значно більше токоферолу. Токофероли володіють 

дією антиоксиданту, а його токотриєнольна форма є найактивнішою. Ліпідна 

частина амаранту вміщує до 8% сквалену ациклічного тритерпену що належить 

до групи каротиноїдів, який займає проміжну ланку в біосинтезі холестерину. 
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Сквален зменшує імовірність онкологічних захворювань та підвищує імунітет 

організму.  

Амарант вміщує і такі мінорні компоненти як інгібітор хімотрипсину 

(3000-4000 од/г), інгібітор трипсину (300-5150 од/г), поліфеноли (2,2-4,0 мг/г), 

сапоніни (1,6-1,8 мг/г), фітинову кислоту (0,34-0,62%), щавлеву кислоту                 

(2-17 мг/100 г), які по різному впливають на життєдіяльність людей. Саме 

високий вміт поліфенолів амаранту сприяє його протизапальній, противірусній, 

антиоксидантній та антибактеріальній дії. Дрібнозернистого крохмалю у 

насінні амаранту майже 48% його зерена в тричі менші, ніж у таких крохмалів 

як кукурудзяний та картопляний. Крохмаль амаранту має значну перевагу під 

час виготовлення виробів, що будуть проходити стадію заморожування і 

подальший дефрост. В амаранті міститься велика кількість легкозасвоюваних 

харчових волокон. Харчові волокна, пектин та клітковина зменшють 

калорійності раціону, пришвидшують обмінні процеси у людей, які вживають 

велику кількість жирів і вуглеводів, допомагають пришвидшити метаболізм, а 

саме здатні регулювати моторну функцію кишечнику. 

Сьогодні у всьому світі продукти переробки насіння амаранту знаходять 

широке застосування.  

Необхідність створення виробництв з переробки насіння амаранту в 

Україні обумовлена проблемою скорочення та ліквідації білкового, вітамінного 

та мінерального дефіциту в харчуванні населення, створення виробництва 

високоякісних продуктів харчування та відмова від закупівель аналогічних 

харчових добавок за кордоном.  

Все більше уваги останнім часом приділяється не тільки корисності 

продуктів, а й подовженню терміну придатності. Антиоксиданти здатні 

подовжити термін зберігання продуктів, за рахунок інгібуючої дії на окислення. 

Саме тому у дослідах використовувались токофероли, які не тільки 

пригнічують дію окислення жирів а й не псують смакові властивості. 

Доцільність внесення амарантового борошна для приготування 

бісквітного напівфабрикату, що дозволяє отримати кінцевий продукт із більш 
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рівномірним, тонкостінним, еластичним м’якушем. Проте, значний відсоток 

добавки призводить до нерівномірної пористості, заминання м’якушки і появи 

стороннього запаху [5]. 

Середній вміст білка у насінні амаранту 13,0-19,0%, крохмалю 57-61%, 

жиру 5,7-9,8%, харчових волокон 13,7-16,6%. Білок насіння амаранту 

переважно складається із водо- і солерозчинних фракцій, їх частка складає до 

75% від усієї суми білків. Амінокислоти лізину у білоку амаранту в 2 рази вище 

ніж у білоку пшениці. Всі амінокислоти білку амаранту містять багато лізину, 

тирозину, фенілаланіну, ізолейцину. Баланс між усіма незамінними 

амінокислотами характеризує біологічну цінність білку амаранту та робить її 

значно вищою, ніж у пшеничного білка на 15-18%. Ненасичені жирні кислоти є 

основою ліпідної частини амаранту. Ліпідна частина амаранту містить до 8% 

сквалена - ненасиченого вуглеводню, для якого характерні антиоксидантні та 

антиканцерогенні властивості [5].  

Висновки. Обґрунтовано актуальність використання композитних 

сумішей борошна, амарантового у їх складі. У своєму складі борошно містить 

важливі мікронутрієнти - незамінні амінокислоти, мінеральні речовини, 

вітаміни. У такому готовому бісквітному продукті суттєво збільшиться 

кількість незамінних амінокислот, вітамінів групи В, ненасичених жирних 

кислот у порівнянні з бісквітом основним із пшеничного борошна.  

Для сучасних кондитерських виробів особливо важливо збільшити 

біологічну цінність, урізноманітнити рецептуру функціональними 

суперфудами, поповнити дефіцит білка.  

Регулярне вживання в їжу амарантового борошна ефективно очищає 

організм людини від токсинів, шлаків, радіонуклідів і солей важких металів та 

може принести відчутну користь для профілактики та в складі комплексного 

лікування. Можливість застосування борошна, що не містить глютен в 

рецептурах борошняних кулінарних виробів перспективна. Встановлено, що 

біологічна цінність білка амарантового борошна на 18% вище, ніж пшеничного, 

завдяки високому вмісту лізину, тирозину, фенілаланіну, ізолейцину, що 

потенційно підвищує біологічну цінність борошняних кулінарних виробів. 
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В олійно-жировій промисловості України науково-технічний прогрес, що є 
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ведучою силою підвищення техніко-економічних показників якості і 

конкурентоспроможності продукції, здійснюється завдяки вдосконаленню 

діючих технологій та обладнання, впровадження нових методів виробництва, 

використання сучасних форм організації праці. Основний фактор, який 

визначає доцільність впровадження нової технології і техніки – це значне 

поліпшення якісних показників, підвищення обсягу виробництва і прибутків. 

Виробництво високоякісних олій і жирів є однією із головних завдань 

олійно-жирової галузі України. Головна ціль – отримати продукт, який має 

попит, високу якість і який виготовлений самим економічним способом. 

Для виготовлення високоякісної рафінованої дезодорованої олії необхідне 

проведення цілого комплексу очищення олії від супутніх домішок. Рафінація є 

складним комплексом різних фізичних і хімічних процесів, застосування яких 

дозволяє вибірково діяти на супутні речовини, послаблювати їх зв’язки 

тригліцеридами і виводити із олій. Характер і послідовність цих процесів 

визначаються з однієї сторони природою олії і їх якістю, з іншої – глибиною 

очищення. 

На сьогоднішній день однією із важливих проблем в харчовій та 

переробній промисловості залишається процес виведення фосфоліпідів із олій. 

Актуальність роботи полягає в розробці обладнання для формування 

гідратаційного осаду з метою максимального виведення фосфоровмісних 

сполук і покращення якості олії. 

Метою роботи було детальне вивчення процесу гідратації фосфоліпідів, 

удосконалення апаратурно-технологічної схеми і розробка обладнання для 

коагуляції та формування гідратаційного осаду. 

Проведення досліджень. Для рослинних олій основними супутніми 

речовинами є фосфоровмісні сполуки, які видаляються на стадії гідратації. 

Фосфоровмісні сполуки складають найбільш значну групу речовин, які є 

супутниками тригліцеридів як по кількісному вмісту, так і по складності складу 

і різноманітності властивостей. 

Оскільки фосфоліпіди є фізіологічно цінними речовинами і підвищують 

харчову цінність продуктів, то їх наявність в рослинних оліях дуже бажана. 

Однак внаслідок їх агрегативної нестійкості навіть при короткочасному 
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зберіганні сирої олії вони здібні втрачати розчинність в ній і давати об’ємний 

осад, що призводить до зниження товарної якості олії. Крім того, наявність 

фосфоліпідів погіршує і технологічні властивості олій, викликає серйозні 

утруднення при послідуючих процесах переробки. Фосфоліпідний комплекс 

рослинних олій складний. Різноманітність форм фосфоліпідів обумовлює і 

значну різницю їх властивостей. Найбільший інтерес і велике практичне 

значення являє собою відношення фосфоліпідів до води. Ця властивість 

фосфоліпідів і лежить в основі метода вилучення їх із рослинних олій. 

Гідратація олії – це процес видалення фосфатидів із сирої соняшникової і 

інших рослинних олій. В теперішній час у практиці для видалення з олії і жирів 

супутніх речовин найбільшого розповсюдження, внаслідок своєї економічності, 

отримала технологія лужної рафінації з попереднім видаленням 

фосфоровмісних сполук на стадії водної гідратації. 
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Постановка проблеми. Поширення концепції здорового харчування 

ставить відповідні вимоги до створення безалкогольних напоїв, які б не тільки 

виконували свої основні функції, але й підвищували захисні сили організму 

людини, збагачували організм необхідними мікро- та макроелементами, 

вітамінами [1, 2].  

Пряна зелень є джерелом природніх біологічно активних речовин, які 

найбільше адаптовані до фізіологічних функцій організму людини. Зважаючи 

на це, питання використання пряної зеленні у виробництві безалкогольних 

напоїв є надзвичайно актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку та проблематиці ринку 

безалкогольних напоїв приділяють увагу багато вчених, серед яких М.В. Чорна, 

Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов, О.А. Кузьменко, Є.О. Старушик, Тюх І.В., 

Савчук І.В. та багато інших. Дослідженню питань фізіологічно функціональних 

напоїв (ФФН) присвячено праці вітчизняних науковців: Г.Б. Рудавської,                

Б.О. Голуба (синбіотичні молочні напої), Л.О. Павліш (безалкогольні напої 

оздоровчого призначення), М.В. Рудавської (молочні прохолоджуючі напої, 

зокрема коктейлі), Т.В. Божко (десертні емульсійні креми-лікери),                

Д.П. Антюшка (сухі розчинні продукти для ентерального харчування). 

Метою даної статті є обґрунтування доцільності використання пряної 

зелені у технології  безалкогольних напоїв  

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з діючим в Україні 

стандартом [3], безалкогольні напої в залежності від сировини, технології 

виробництва і призначення поділяють на групи: напої з вмістом соків; напої на 

зерновій сировині; на пряно-ароматичній рослинній сировині; на 

ароматизаторах (есенціях і ароматних спиртах); напої бродіння; напої 

спеціального призначення; штучно мінералізовані води [4]. 

Основними функціями безалкогольних напоїв – є тамування спраги 

тонізуюча, освіжаюча, прохолоджуюча, лікувальна.  

Функції, які виконують безалкогольні напої представлені на рис. 1. 
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 Рисунок 1 –  Функції безалкогольних  напоїв 

 

Щороку згідно до статистичних даних спостерігається ріст споживання 

безалкогольних напоїв, але тенденції до певного асортименту змінюються. 

Найбільше безалкогольних напоїв споживають в Аргентині, США та Чилі, а 

виробляється в США де їх асортимент налічує більше 500 видів. Лідерами 

ринку безалкогольних напоїв є компанії Coca-Cola, PepsiCo та IDS Group. 

На ринок безалкогольних напоїв впливає велика кількість факторів. До 

основних факторів відносять:  

– купівельну спроможність населення, від якої залежить можливість або 

неможливість купувати продукт не першої необхідності (солодка газована вода, 

соки, квас, енергетики);  

–сезон ( у літній сезон збільшується реалізація); 

– ціну реалізації напою;  

–харчову цінність та функціональність напою;  

– погодні умови та врожайність сировини з якої виготовляють напої;  

– можливість здійснення експортно-імпортних операцій.  

Узагальнену структуру ринку безалкогольних напоїв представлено на рис. 2.

  

Рисунок 2 – Структура ринку безалкогольних напоїв в Україні 
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Харчову цінність безалкогольним напоям додають цукристі речовини; 

біологічну - вітаміни, мінеральні речовини; освіжаючу дію - вуглекислота і 

органічні кислоти, що додаються або утворюються в процесі приготування 

напоїв [5].  

Споживчі властивості безалкогольних напоїв значною мірою залежать від 

якості використовуваної води, фруктово-ягідних соків, овочевих соків, цукрів 

та цукрозамінників, барвників, ароматизаторів, консервантів та інших 

компонентів. Основну частину в рецептурі та технології безалкогольних напоїв 

займає вода [6]. 

За останні роки актуальним у всьому світі стало виробництво wellness 

drinks (оздоровчі напої; напої, які забезпечують добре самопочуття) та vital 

drinks (тонізуючі напої), представників яких можна віднести до великої групи 

«функціональної води» (enhanced water). 

Ріст споживання функціональних напоїв, пов’язано з їх властивістю за 

рахунок функціональних нутрієнтів запобігати виникненню певних 

захворювань та сприяти покращенню самопочуття.  

На сьогоднішній день до складу функціональних напоїв включають: гінко 

білоба (позитивно впливає на процеси запам’ятовування), м’ята (охолоджуючу 

та освіжаюча дію на організм), женьшень (посилює імунітет та опірність 

організму до стресів), ромашка (зменшує запальні процеси та діє заспокійливо).  

Ідучи у ногу з часом, компанія Coca-Cola розробила низькокалорійну 

версію напоїв: FUZE Tea ( поєднання чаю та фруктів) та категорію напоїв — 

«рослинне молоко» AdeZ, де використовується аналог молока на основі сої, 

рису, вівса, мигдалю чи кокосу. Особливістю таких напоїв є ще й відсутність 

цукру, а солодкий смак надає натуральний цукор із фруктів, горіхів, злаків та 

стевії - рослинного підсолоджувача без калорій.   

Широка популярність безалкогольних напоїв серед функціональних 

продуктів, пов’язана з простотою технології їх виробництва, відсутністю 
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термічної обробки, що дозволяє максимально зберігати в продукті вітаміни та 

інші корисні речовини. Функціональні напої можна класифікувати на 

загального та спеціального значення.  

Класифікація безалкогольних напоїв з функціональними компонентами 

наведена рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Класифікація безалкогольних напоїв з функціональними 

компонентами 

 

Особливе місце у розширенні асортименту безалкогольних напоїв 

функціонального призначення відіграє пряна зелень, яка широко 

використовувалась і використовується в українській кухні. 

До пряної зелені відносять рослини у листях якої містяться ароматичні або 

гостро смакові речовини. Широко пряні трави як у свіжому так і сушеному 

вигляді використовуються як смакові добавки. 
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Таблиця 1 – Харчова цінність пряної зелені та її лікувальні властивості 

Назва пряної 
зелені 

Харчова цінність пряної зелені та її лікувальні властивості 

1 2 
Базилік Джерело дубильних і мінеральних речовин, ефірних олій, сапонінів, 

глікозидів, вітаміни А, Р, В2, С, рутин, фітонциди, каротин, прості цукри. 
Загальнозміцнювальна дія, сприяння підвищенню опірність до стресів, 
інфекцій, зміцнення нервової системи, покращення ендокринної і імунної 
системи, також як пом’якшувальний і відхаркувальний засіб – при 
захворюванні верхніх дихальних шляхів і бронхів, для пом’якшення 
симптомів ангіни.  
Є стимулятором травної діяльність: поліпшує діяльність шлунка, знімає 
спазми і підсилює перистальтику кишечника. 

Петрушка 

 

Вітаміни А, В1, В2, фолієву кислоту, солі калію, кальцію і заліза, інулін, 
білки, ефірні олії.  
За вмістом вітаміну С петрушка випереджає лимон, а за кількістю 
каротину майже не поступається моркві. 
Загальнозміцнювальна, потогінна, сечогінна, каменерозчинна, тонізуюча і 
болезаспокійлива дія. 

Материнка 
(орегано) 

 

Ефірна олія (до 1,2 %), флавоноїди, дубильні речовини, аскорбінова 
кислота.  
Чинить антибактеріальну дію через вміст карвакролу, що володіє 
сильними антигрибковими й антибактеріальними властивостями. 
Здатність позитивно впливати на травну систему, покращувати обмін 
речовин і стимулювати апетит.  
Використовують при лікуванні бронхіту, пневмонії, бронхіальної астми, 
рекомендують при лікуванні неврозів і безсоння, для покращення 
настрою, при високому кров’яному тиску й атеросклерозі 

Чебрець 
(тим’ян) 

Флавоноїди, дубильні речовини, мінеральні солі й органічні кислоти, 
ефірну олію. 
Чинить потогінну, спазмолітичну, відхаркувальну і протизапальну дію. 
Служить протикашльовим, ранозагоювальним, дезінфекційним, 
антиревматичним засобом. Заспокійливо впливає на нервову систему, 
пригнічує кокову мікрофлору і патогенні гриби. 

Перцева 
м’ята 

 

Вітамін С, кальцій, вітаміни групи В і калій, які допомагають зміцнити 
імунну систему.  
Засіб від лихоманки, має заспокійливу дію. Регулює артеріальний тиск та  
протидіє процесам бродіння в кишечнику. 

 

Цінність пряної зелені, як нетрадиційної рослинної сировини  для 

приготування безалкогольних, визначається комплексом біологічно активних 

речовин, зокрема їхнім якісним і кількісним складом, синергізмом та 

антагонізмом дії та високим ступенем засвоєння людським організмом 
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Більшість пряних трав є цінними лікарськими й профілактичними 

засобами, які з давніх давен використовувалось у народній медицині. Харчова 

цінність  місцевої пряної зелені та її лікувальні властивості табл. 1. 

Висновки. Застосування у технології приготування безалкогольних напоїв 

пряної зелені надає можливість отримання напоїв функціонального 

призначення, які разом із забезпеченням корисних для здоров’я властивостей, 

мають високі органолептичні показники і здатні задовольняти потребу 

споживачів у смакових якостях. 
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КОНЦЕНТРАТУ У ВИРОБНИЦТВІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

У статті розглянуто особливості використання сухого білкового 

сироваткового концентрату у приготуванні кондитерських виробів. Метою 

дослідження стало обґрунтування та використання білкового сироваткового 

концентрату з метою створення харчових продуктів спеціального 

призначення. 

Ключові слова: білково сироватковий концентрат, продукти спеціального 

призначення, ультрафільтрація. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Надмірне споживання насичених жирів, цукру, 

дефіцит у харчуванні поліненасичених жирних кислот, повноцінних білків, 

вітамінів та інших біологічно активних речовин є проблемою сучасного 

суспільства. Саме тому дедалі більше зростає попит споживачів на харчові 

продукти, що містять виключно натуральну сировину та інгредієнти, і/або 

мають функціональне призначення. Тому, розширення асортименту харчових 

продуктів має проводитись комплексно і враховувати, як мінімум, два напрями: 

досягнення збалансованості компонентного складу і забезпечення високих 

показників сенсорного сприйняття.  

Крім того, з боку промисловості зростає роль технологій орієнтованих на 

зменшення ступеню ризиків, пов’язаних з безпечністю харчової продукції, 

використання або переробку вторинної сировини, вирішення екологічних 

проблем, підвищення за рахунок цього економічних показників основного 

виробництва.  

Вдалим поєднанням для вирішення вище зазначених проблем є 

використання при виробництві харчових продуктів сироваткових білків, які 
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вважаються найбільш цінним білком молока та за біологічною цінністю 

перевищують білок курячого яйця: для покриття добової потреби людини у 

незамінних амінокислотах необхідно 28,4 г загального білку коров'ячого 

молока, 17,4 г яєчного та 14,5 г сироваткового білка.  

Однією з найбільш ефективних на сьогоднішній день технологій їх 

виробництва визнана технологія отримання концентратів сироваткових білків 

методом ультрафільтрації, за рахунок чого збільшується вміст амінокислот, 

зокрема таких незамінних як лізин, ізолейцин, треонін. Наприклад, кількість 

незамінних амінокислот становить до 42 %, що є важливим у дієтичному 

харчуванні.  

Більш високий вміст метіонінуу порівнянні зі стандартом ФАО має 

біологічне значення, оскільки він належить до біотропних речовин, необхідних 

для нормального функціонування печінки та перешкоджає утворенню зайвого 

жиру в організмі. Концентрат легко диспергується та швидко гідратується у 

холодній воді протягом (3-5) хв без спеціального обладнання та технологій. 

При термічній обробці білок ущільнюється і зменшується у об'ємі, зменшується 

вологоутримуюча здатність. Застосування КСБ (концентрату сироваткових 

білків) дозволяє: створювати харчові продукти спеціального призначення 

(збільшення вмісту білку, практично всіх амінокислот, кальцію, 

нітрозопігментів); використовувати функціонально-технологічні властивості 

КСБ (піноутворююча здатність, емульгування, зв’язує вологу); нормалізувати 

харчові продукти за білком; здійснювати заміну основної сировини або 

зменшувати її витрати.  

Формування цілей статті. Метою дослідження стало обґрунтування та 

дослідження використання сухого білкового сироваткового концентрату у 

виробництві кондитерських виробів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Суттєвий внесок у 

дослідження проблем підвищення конкурентоспроможності підприємств, у т. ч. 

хлібопекарської галузі, зробили вітчизняні науковці: А. Андрійчук, І. Бланк,              

5 Л. Балабанова, Т. Гончарук, В. Губенко, І. Драган, Г. Крамаренко,                
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Л. Лігоненко, А. Мазаракі, М. Малік, Л. Масловська, С. Науменкова,                

О. Николюк, В. Павлова, О. Пересада, П. Саблук, Ю. Самойлик,                

С. Скибінський, І. Соловйов, В. Ткачук, Н. Ушакова, О. Шпичак та ін.  

Незважаючи на значну кількість напрацювань дослідників і сучасних 

наукових розробок для теорії і практики підвищення конкурентоспроможності 

підприємств хлібопекарської галузі, слід зазначити, що окремі аспекти 

досліджуваної проблеми потребують подальших досліджень.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Функціонально-технологічні 

та поживні властивості білків в повній мірі використовуються під час 

виробництва солодких страв та харчових продуктів зі збивною структурою, які 

охоплюють значний сектор споживчого ринку та мають попит як серед 

виробників, так і серед споживачів «солодкого».  

Піни надають характерні споживчі властивості багатьом видам харчових 

продуктів зі збивною структурою: від кремів, збитих вершків, пастили та 

кондитерських мас до зефірів та солодких страв традиційного асортименту 

закладів ресторанного господарства [1]. Водночас харчові продукти зі збивною 

структурою є складними системами, які не є стійкими і потребують з огляду на 

тренди та тенденції розвитку харчової галузі щодо створення натуральних, 

дієтичних харчових продуктів постійного вдосконалення технології та 

модифікації рецептурного складу. 

У якості піноутворювачів при виробництві солодких страв зі збивною 

структурою як правило застосовують білки [1, 2]. Найбільше поширення при 

цьому у традиційних рецептурах має білок курячих яєць, який проявляє у 

харчових системах піноутворюючі та емульгуючи властивості завдяки вмісту 

овальбуміну (близько 50 %), овомуцину, кональбумину, овомукоїду, 

овоглобуліну та забезпечує створення стійкої емульсійно-пінної структури у 

харчових продуктах.  

У виробництві застосовують яєчний білок у свіжому, замороженому або 

висушеному вигляді. У збивні кондитерські маси для цукерок додають від 1 до 

5% (0,15-0,8% сухих речовин білку) залежно від рецептури.  
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Піноутворююча здатність яєчних білків становить близько 900 % та може 

змінюватись залежно від складу інгредієнтів харчового продукту. Наприклад, 

якщо до білків додаються жири або інші поверхнево-актині речовини.  

Яєчний білок також виробляється у вигляді сухого порошку, при цьому, з 

метою підвищення піноутворюючої здатності він попередньо піддається 

гідролізу. Але така технологія має, з огляду на безпечність (наявність 

мікробіологічних факторів) та відмінності технологічної обробки, умови 

зберігання харчових продуктів та сировини ряд недоліків.  

Зокрема для продуктів, виготовлених з яєць властивою є низька термічна 

стійкість при зберіганні сировини, готових страв та технологічній обробці. 

Вартість робіт, крім технологічної обробки, складається також з витрат, 

пов’язаних з санітарною обробкою та сушкою. З огляду на наявність у 

технології приготування необроблених харчових продуктів підприємства 

характеризуються високим ступенем ризику та, відповідно, з більшою 

періодичністю підпадають під перевірки державних органів. Крім того основне 

виробництво яєчних продуктів спричиняє значний негативний вплив на 

навколишнє середовище. Саме тому розробляються замінники яєць та 

альтернативні види піноутворювачів на основі молочних білків, які б дозволи 

вдосконалити виробництво солодких страв, зробити його більш безпечним та 

технологічним, забезпечивши при цьому високі споживчі характеристики 

готового продукту.  

Існують приклади застосування у якості піноутворювачів молочних білків, 

отриманих з гідролізатів молока, в окремих випадках з додаванням глютеніну, 

карбоксиметилцелюлози тощо. Піноутворювачі на основі молочних білків 

мають добрі функціональнотехнологічні властивості у нейтральних та 

слабококислих середовищах, тому застосовуються у харчовій промисловості 

під час виробництва деяких видів кондитерських виробів (збивні кондитерські 

маси для виробництва цукерок, непідкислюванізбивні маси для желейного 

мармеладу, при виробництві кондитерських мас).  

Показники якості збивних страв характеризуються об’ємною 
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концентрацією дисперсної фази, структурно-механічними властивостями пін, 

стійкістю піноподібної структури. При цьому об’ємна концентрація дисперсної 

фази та дисперсність є характерними для конкретного виду збивних страв або 

харчових продуктів та значною мірою залежать від концентрації 

піноутворювача, його виду та рецептурного складу (наявність, вид та 

функціонально- технологічні властивості інших інгредієнтів, зокрема на 

піноутворюючу здатність яєчних білків мають вплив наступні компоненти: 

цукор, яблучне пюре, патока, агар тощо) [3].  

При збільшенні концентрації піноутворювача зменшується текучість 

дисперсної маси, збільшується граничне критичне напруження зсуву, 

збільшується дисперсність. Зі збільшенням концентрації розчину та 

зменшенням в’язкості розчину покращується піноутворення та зменшується 

густина піноподібної маси.  

Додавання цукру збільшує в’язкість та спричиняє стабілізуючу дію, 

збільшує стійкість, проте надмірна в’язкість може спричинити піноутворення.  

В цілому вміст цукру визначається видом солодких страв та 

функціонально технологічними властивостями інгредієнтів страви. З огляду на 

створення продуктів натуральних, дієтичних продуктів, продуктів спеціального 

призначення застосовується заміна цукру білого на фруктозу або інші 

натуральні замінники цукру. Зокрема заміна цукру на фруктозу забезпечує 

виробництво харчових продуктів зі зниженим глікемічним індексом.  

Додавання до рецептурного складу солодких страв яблучного пюре 

завдяки желюючій здатності позитивно впливає на збільшення в’язкості, 

стійкість та процеси утворення та майже не впливає на дисперсність. Пектинові 

речовини адсорбуються на плівках повітряних бульбашок піно подібної маси та 

сприяють збільшенню міцності піні. Патока застосовується у деяких сортах 

збивних кондитерських виробів у якості антикристалізатору. Збільшення 

кількості патоки до 20 % маси наближає системи до монодисперсних та 

збільшує в’язкість у 1,5 рази.  

Харчову цінність білків визначають за амінокислотним складом, 
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порівнюючи його з амінокислотним складом. Біологічна цінність білків 

визначається не лише близькістю амінокислотного складу білків організму та 

наявністю ессенціальних амінокислот, а й засвоюваністю, яка залежить від 

ефективності їх розпаду під дією ферментів, зокрема під дією ферментів з 

тваринних білків засвоюється понад 90% амінокислот, на той час, як з 

рослинних – від 60 до 80 %.Повноцінними є всі білки тваринного походження, 

серед яких — білки яєць, молока, м’яса та риби. За ступенем засвоюваності 

білкових продуктів перше місце займають яйця (99-100% засвоєння), за ними 

йдуть молочні продукти (83%), м’ясо (70%), риба (66%), картопля, зернові та 

бобові.  

Цікавими, з огляду на можливість та напрямки застосування під час 

виробництва харчових продуктів, є також функціонально-технологічні 

властивості білків: розчинність, піноутворення та стабілізація піни, створення 

та стабілізація консистенції [4]. Емульгуючі та піноутворюючі властивості 

білків ґрунтуються на наявності в них гідрофільних та гідрофобних груп. 

Завдяки орієнтації на межі розділу фаз термодинамічно найбільш вигідним 

способом білки утворюють міцний адсорбційний шар, який знижує 

поверхневий натяг у дисперсних системах. Завдяки цьому піни та інші 

дисперсні системи набувають необхідну стійкість та в’язкість. Крім того, 

функціонально-технологічні властивості білків можуть бути змінені за рахунок 

застосування харчових добавок, наприклад пектинів або лецитинів. Зазвичай 

білки з високою розчинністю утворюють стабільні емульсії, піни, хоча 

надмірна розчинність в свою чергу може негативно впливати на еластичність, 

стійкість та в’язкість продукту.  

Саме з огляду на високу харчову цінність та функціонально-технологічні 

властивості поширюється використання білкових інгредієнтів харчових 

продуктів та харчових добавок на основі білків, отриманих при виробництві 

молочних продуктів, зокрема концентратів сироваткових білків [4].  

Для забезпечення необідних функціонально-технологічних властивостей, 

залежно від галузі застосування, використовуються різноманітні технології 
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виробництва сироваткових білків. Концентрати сироваткових білків (КСБ) 

виробляють зі свіжої підсирної сироватки ультрафільтрацією (УФ) або 

діафільтрацією (ДФ). За рахунок чого збільшується вміст амінокислот, зокрема 

таких незамінних як лізин, ізолейцин, треонін.  

У процесі ультрафільтрації сироватка розділяється на ультраконцентрат, 

збагачений сироватковими білками, і ультрафільтрат (пермеат), який 

складається з води та низькомолекулярних речовин сироватки. При діальтрації 

ультраконцентрат розводять водою та повторно проводять ультрафільтрацію. 

Ультраконцентрат згущують за допомогою зворотного осмосу та вакуум-

випарювання, висушують у розпилювальних сушарках. Сухі КСБ, які 

класифікують за концентрацією білків, зазвичай містять від 25% до 80% білків. 

Титрована кислотність КСБ - не більше ніж 28 °Т. З метою зниження вмісту 

жиру та регулювання функціональнотехнологічних властивостей підсирну 

сироватку піддають попередній обробці регулювання рН, додавання кальцію, 

відстоювання, центрифугуванню або мікрофільтрації.  

Сироваткові білки, концентрація яких в молоці становить від 4 до 8,7 г/дм3 

при загальному вмісті білку від 30 до 35,8 г/дм3 містять ессенціальні 

амінокислоти (лізин, треонін, триптофан, метіонін та цистеїн), фракції 

глобулярних білків, які виконують важливі біологічні функції та 15 % від 

загального вмісту азоту в молоці. 

Нативні сироваткові білки розчинні в усьому діапазоні рН, який 

зустрічається у харчовій промисловості, їх розчинність знижується при високій 

концентрації солей. Денатуровані білки у сироваткових продуктах мають гіршу 

розчинність. Рівень гідратації нативних сироваткових білків – від 0,32 до 0,60 г 

води/ г білку та залежить від умов обробки харчової системи, може 

змінюватись, покращуючи текстуру та реологію харчового продукту.  

Застосування концентратів сироваткових дозволяє: створювати 

функціональні харчові продукти (збільшення вмісту білка, практично всіх 

амінокислот, кальцію, нітрозопігментів); використовувати 

функціональнотехнологічні властивості КСБ-УФ (спінювання, емульгування, 

зв’язує вологу); нормалізувати харчові продукти за білком; здійснювати заміну 

основної сировини, зменшення витрат сировини. 



 

209 

КСБ можуть використовуватись як заміна сухого молока під час 

виробництва м’ясних продуктів, продуктів швидкого приготування, плавлених 

сирів, молочних продуктів. На сьогоднішній день відомі зокрема: технологія 

білково-вуглеводного напівфабрикату з вираженими поверхнево-активними 

властивостями на основі знежиреного молока та ягідного пюре; технологія 

використання сироваткових концентратів у замінниках жиру, яєць; для 

отримання білкових паст для дитячого харчування (підготовлену основу 

змішують зі сквашеними молочно-рослинними вершками), у виробництві 

м'ясних виробів, спредів, глазурі, кремів. Високобілкові КСБ застосовують у 

спортивномута дієтичному харчуванні, під час виробництва продуктів 

харчування, збагачених білками. 

Розширення традиційного асортименту солодких страв зі збивною 

структурою у поєднанні з раціональним використанням вторинних та 

рослинних білків, зниження ступеню ризиків є актуальним та своєчасним. 

Важливим у цьому сенсі є попит держави та споживчого ринку на забезпечення 

повноцінним, натуральним харчуванням та підтримання здорового способу 

життя та виховання. 

Висновки. Отже, подальші дослідження будуть спрямовані на розробку 

технології приготування кондитерських виробів діабетичного призначення з 

використанням сухого білкового сироваткового концентрату. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 

ВЕРШКОВОГО МАСЛА ПЕРЕТВОРЕННЯМ ВИСОКОЖИРНИХ 

ВЕРШКІВ  

В статті проаналізовано технологічний процес одержання вершкового масла 

за матеріалами ТОВ «Деражнянський молочний завод» та шляхи його 

удосконалення. Описано склад, характеристики та властивості вершкового 

масла та вимоги до сировини Висвітлено ключові аспекти технології 

виробництва масла перетворенням високожирних вершків. 

Ключові слова: молочні продукти, високожирні вершки, масло вершкове, 

продукти харчування функціонального призначення, БАР, кріопорошок, 

скорцонера, технологічний процес. 

З огляду на потреби людини в білках та якісних легкозасвоюваних жирах 

молочна промисловість є однією з найважливіших серед переробних галузей. 

Тому чимало зусиль направлено на осучаснення та удосконалення технології 

переробки молока і, зокрема, вершкового масла. При цьому беззаперечним 

пріоритетом залишається якість і безпечність молочної сировини, оскільки це 

запорука виробництва високоякісної молочної продукції [2]. 

Основою підвищення ефективності переробки молочної сировини і 

виробництва молочних продуктів є впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, нових технологій і ефективної техніки. Крім того, 

удосконалення рецептур, їх модернізація відповідно до потреб споживача та 

викликів часу. Маслоробство, як частина галузі переробки молока, також 
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потребує ефективних рішень. Масло вершкове в Україні виробляють двома 

способами: сколочуванням вершків в масловиготовлювачах безперервної і 

періодичної дії та перетворенням високожирних вершків [3]. На нашу думку, 

розвиватись будуть два способи виробництва вершкового масла на великих 

заводах, а саме: 

– сколочування з використанням ліній, укомплектованих безперервно 

діючими масловиготовлювачами. 

– перетворення високожирних вершків (ВЖВ) з використанням 

циліндричних і пластинчастих маслоутворювачів, які дозволяють виробляти 

вершкове масло з наповнювачами [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Несприятлива екологічна 

ситуація в Україні, шо пов'язана з повномасштабним вторгненням РФ і, як 

наслідок, посиленням техногенного забруднення довкілля, вимагає створення 

якісно нових харчових продуктів, функціональні властивості яких спрямовані на 

запобігання захворювань та доповнення раціону ессенціальним та 

вітаміноподібними речовинами. Однією із найбільш актуальних соціальних задач 

нашого часу є розроблення нових вітчизняних технологій харчових продуктів 

функціонального призначення, оздоровчої, радіозахисної та імуномоделюючої 

дії, які запобігають захворюванням і корегують патогенні зміни, що виникають в 

організмі людини, тобто направлені на захист та збереження здоров'я населення 

України. До складу таких продуктів обов'язково повинні входити біологічно 

активні добавки (БАД) [9].  

Сучасні тенденції в технології виготовлення вершкового масла, описані в 

літературних джерелах [5,6] направленні на створення асортименту вершкового 

масла функціонального призначення. Розроблення функціональних видів 

вершкового масла базуються на положеннях загальної концепції щодо 

функціональних молочних продуктів. Вітчизняними науковими групами 

розроблено технології та технологічну схему виробництва функціональних видів 

вершкового масла з полісахаридами: «Пектинове» - з пектином, «Імунне» - з 

інуліном [6] та види масла з кріопорошками рослинними харчовими: із буряка 

червоного - «Рожеве» [7 ], із бруньок смородини чорної - «Весняне» [8 ], із 

моркви - «Сонечко», із топінамбуру - «Літнє» [10 ]. 
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Метою статті є вивчення особливостей технології виробництва вершкового 

масла шляхом перетворення високожирних вершків та аналіз шляхів її 

удосконалення в умовах ТОВ «Деражнянський молочний завод». 

Вершкове масло – жировий молочний продукт, виготовлений із 

коров’ячого молока, з рівномірно розподіленими в жировій фазі вологою та 

сухими знежиреними речовинами. Воно характеризується високими 

органолептичними властивостями: смаком, ароматом, консистенцією, 

кольором.  

Масло широко застосовують у кулінарії, хлібопекарській і кондитерській 

галузях промисловості, для приготування бутербродів тощо. Деякі види масла 

мають дієтичне і лікувальне значення. 

Крім того, вершкове масло – це цінний харчовий продукт, у якому 

сконцентрований молочний жир. Крім жиру в масло частково переходять усі 

складові частини вершків – вода, фосфатиди, білки, молочний цукор. Масло 

має високу калорійність (близько 7800 ккал/кг), гарну засвоюваність (97%), 

містить жиророзчинні А та Е і водорозчинні В1, В2 і С вітаміни [3]. 

Вершкове масло у щоденному споживанні сприймається як натуральний 

продукт підвищеної біологічної цінності, але довгий час навколо цього продукту 

відбувалися суперечки через високий вміст триацилгліцеролів насичених 

жирних кислот. Тривалу дискусію відносно шкідливої дії вершкового масла на 

організм людини, особливо хворих на атеросклероз, яку зазвичай мотивують 

високим вмістом у продукті холестерину та низьким вмістом моно- та 

поліненасичених жирних кислот, німецькі вчені спростували за результатами 

проведених ними клінічних досліджень. Окрім того, дослідження останніх років, 

які активно проводяться у наукових центрах провідних країн світу, виявили, що 

молочний жир містить компоненти, які гальмують виникнення та розвиток низки 

захворювань, у тому числі пухлин [5]. 

На формування асортименту вершкового масла впливають такі фактори: 

вид вершків (солодкі, кислі); термічна обробка вершків; масова частка жиру в 

маслі; наповнювачі; призначення; вид термічної обробки і якість масла. 
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Асортимент і хімічний склад деяких видів вершкового масла подано в 

таблиці 1 [3]. Цінні властивості вершкового масла можуть бути суттєво 

підвищені цілеспрямованим збагаченням його БАР [9]. 

Таблиця 1 – Хімічний склад вершкового масла 

Вид масла (несоленого) Хімічний склад, % 
Жир вода сухий знежирений 

залишок молока 
Солодко- і кисловершкове 
Любительське солодко-і 

кисловершкове 
Селянське солодко-і 

кисловершкове 
Бутербродне солодко-і 

кисловершкове 
Шоколадне 
Медове 
Фруктово-ягідне 

82,5 
78,0 
72,5 
61,5 
62 
52 
52 

16 
20 
25 
35 
16 
18 
25 

1,5 
2,0 
2,5 
3,5 
- 
- 
- 

 

На нашу думку, цікавим та перспективним способом досягнення вказаних 

цілей є введення у склад продуктів харчування, і вершкового масла зокрема, 

компонентів рослинної сировини як джерела природніх БАР [4].  

Найпоширенішими є 2 методи виробництва вершкового масла. Перший 

метод - це метод збивання досить жирних (30-35%) вершків. Другий метод 

полягає в перетворенні високожирних вершків. У даний час метод 

перетворення високожирних вершків застосовується в 90% випадків. 

З точки зору вибору способу виробництва вершкового масла 

функціонального призначення найбільше підходить шлях перетворення 

високожирних вершків, оскільки необхідну добавку можна вводити у 

високожирні вершки, а це не передбачає ускладнення чи збільшення вартості 

технології. Виготовлення масла шляхом перетворення високожирних вершків 

відбувається безперервним (потоковим) способом. Процес включає наступні 

технологічні операції: якісна оцінка молока, приймання молока, нормалізацію 

та охолодження вершків, сепарування (40–45С) та пастеризацію (85С і вище), 

дезодорацію за потреби, повторне сепарування, подачу вершків у  

масловиготовлювач, розлив масла в ящики, охолодження [5]. 
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Схема технологічного процесу виробництва масла перетворенням 

високожирних вершків представлена на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Схема виготовлення вершково масла перетворенням 

високожирних вершків 

 

Технологія виробництва вершкового масла шляхом перетворення 

високожирних вершків з точки зору організації процесу якнайкраще підходить 

для введення функціональних добавок, оскільки кількість додаткових операцій 

несуттєва, а отже це не призведе до значних капіталовкладень. 

Вибір рослинних харчових добавок ґрунтується на функціональних 

властивостях обраного матеріалу і його здатності поєднуватись з компонентами 

вершкового масла. Під функціональними властивостями розуміють оздоровчі, 
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лікувально-профілактичні, тонізуючі та радіопротекторні властивості відомості 

про які можна отримати із аналізу літературних джерел. Сумісність добавок зі 

складовими вершкового масла потрібно визначати експериментально, 

опираючись на фізико-хімічні та органолептичні показники досліджуваних 

зразків вершкового масла. 

До інгредієнтів, які надають продуктам функціональних властивостей, 

відносять: природні сорбенти (розчинні та нерозчинні), вітаміни (А, Е, група В), 

макро- та мікроелементи (калій, кальцій, магній, йод, селен тощо), 

антиоксиданти та адаптогени для забезпечення потреби організму людини [9].  

Аналіз джерел інформації показав доцільність використання кріопорошків 

рослинних харчових, які є різновидом вітамінних консервованих фітодобавок. 

Кріопорошок – це продукт, отриманий за кріогенною технологією, тобто з 

використанням глибокої заморозки (-1800 С) на одній або кількох стадіях 

процесу виробництва. При цьому вдається досягти найвищого ступеня 

концентрації біологічно активних речовин і, що найбільш важливо для 

отримання клінічного ефекту, їх найвищого ступеня біологічної доступності 

[1]. 

На основі опрацювання досягнень провідних вчених у галузі технології 

функціональних молочних продуктів зроблено висновок, що зі складовими 

вершкового масла добре поєднуються кріопорошки із традиційної рослинної 

сировини – буряка червоного столового, моркви, топінамбура, та нетрадиційної – 

бруньок смородини чорної [5]. На нашу думку перспективним та доцільним є 

створення удосконаленої технології вершкового масла шляхом перетворення 

високожирних вершків з додавання кріопорошку моркви чорної або 

скорцонери. Скорцонера малокалорійна – в 100 г міститься 17 ккал. Хімічний 

склад моркви чорної вражає. Недарма її називають «аптекою в одній рослині»: 

вітаміни (В1, В2, В6, З, РР, Е); сахариди (20% від маси кореня); пектини (2%); 

мікро- та макроелементи (фосфор, мідь, залізо, кальцій, марганець, калій, 

кальцій, цинк тощо); інулін (10%); аспарагін; левулін [4]. Саме три останні 

компоненти, які містить скорцонера, у поєднанні з мінералами та вітамінами 

мають той самий лікувальний ефект, через який цю рослину порівнюють із 

женьшенем [4]. 
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Модифікація традиційної технології виробництва вершкового масла шляхом 

перетворення високожирних вершків при внесенні фітокомпоненти незначна. 

Кріопорошок у ВЖВ вносять у вигляді суспензії. Для її приготування 

використовують пастеризовану маслянку, яку охолоджують до температури 

приготування суспензії, що не повинна перевищувати 45°С. Кріопорошок 

змішують з 3 - 6 частками пастеризованих сколотин і ретельно перемішують. 

Готову суспензію вносять у ВЖВ, температура яких не перевищує 45°С, 

перемішують і витримують при цій температурі протягом 12 - 18 хв. невисока 

температура підготовки суспензії кріопорошків передбачається для того, щоб 

забезпечити збереження БАР. 

Приготовлену суміш ВЖВ з кріопорошком подають у маслоутворювач. 

Перетворення суміші виконують у відповідності з діючими технологічними 

інструкціями з виробництва вершкового масла методом перетворення ВЖВ з 

використанням режимів роботи, які рекомендовані для маслоутворювачів різних 

конструкцій. На підприємстві ТОВ «Деражнянський молочний завод» 

застосовують маслоутворювачі трьохциліндрові Т1-ОМ-2Т, тому 

випробовування запропонованих удосконалень здійснювали опираючись на 

наявне технічне обладнання, з урахуванням особливостей його роботи. 

Отже, у результаті проведеного аналізу оцінено особливості технології 

виробництва вершково масла шляхом перетворення висожирних вершків в 

цілому та на підприємстві ТОВ «Деражнянський молочний завод» зокрема. 

Розглянуто тенденції інновацій в царині виготовлення вершкового масла 

функціонального призначення. Запропоновано введення до складу вершкового 

масла кріопорошку скорцонери, як джерела унікального поєднання БАР та 

проаналізовано зміни в технології вершкового масла  шляхом перетворення 

високожирних вершків при внесенні харчової добавки.  
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В статті розглянуто два способи обробки м’яса з подальшим приготуванням 

м’ясних страв використовуючи новітні технології формування та 

використання нетрадиційних способів теплової обробки. Окремо наголошено 

на формуванні  м’ясних страв на підприємствах де можуть використовувати 

спеціальні формувальні машини.   
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Для приготування котлет з фаршу, биточків, відбивних, смажених 

основним способом, готують фарш з пропущеного через м’ясорубку м’яса, 

додаючи пасеровані цибулю, моркву, замочений у молоці чи воді хліб, 

приправи, спеції, додаючи за необхідністю начинку(якщо цього вимагає 

рецептура). У котлетну масу не рекомендується додавати яєчний білок, так як 

при обсмажуванні він швидко скручується, що спричиняє виділення великої 

кількості м’ясного соку і вироби виходять сухими [1]. 

Потім формують котлети, надаючи їм різної форми (форму листка з одним 

загостреним кінцем, овалу, кулястої форми, прямокутна для биточків тощо).  

На підприємствах напівфабрикати можуть формуватися у спеціальних 

формувальних машинах. Якщо вироби з котлетної маси погано формуються 

(розвалюються або маса надто густа), потрібно її інтенсивно перемішати, а 

потім збити, щоб маса стала пухкою і однорідною. 

Панірують вироби з котлетної маси у льєзоні, борошні, сухарях. 

Паніровані страви набувають приємного смаку, якщо до сухарів додати тертий 

сир. Тефтелі панірують у борошні безпосередньо перед смаженням, тому що 

борошно швидко намокає. 

Підсмажують (відбивні, котлети, биточки) у гарячому жирі. У недостатньо 

нагрітому жирі не утворюється хрустка скоринка, вироби вийдуть не смачні. 

Однак, жир не можна і перегрівати, тому що вироби можуть підгоріти, а в 

середині залишитися сирими [2]. 

Під час смаження не варто часто перевертати вироби, тому що виділиться 

значно більша кількість м’ясного соку, який заважає утворенню хрусткої 

скоринки. 

Смажать м’ясо безпосередньо перед подачею на стіл: навіть недовге 

зберігання погіршує його смак. 

Великими шматками смажать вирізку, товстий і тонкий краї (яловичина). З 

туш дрібної худоби – окіст, корейку, лопатку і грудинку. Смажать м'ясо 

великими шматками двома способами: традиційним і з попереднім посолом . 
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Перший спосіб: великі шматки м'яса масою від 1,5 до 2 кг зачищають, 

натирають сіллю, перцем і укладають на дека або сковороди з добре розігрітим 

жиром (160°С) на відстані 4-5 см. Спочатку м'ясо обсмажують на плиті до 

утворення рум'яної скоринки, після цього досмажують в духовці при 

температурі 175-180°С. У процесі смаження кожні 10-15 хв. м'ясо поливають 

жиром. Готовність перевіряють по пружності м'яса і за кольором соку , що 

витікає при проколі кухарський голкою (при повному прожарюванні сік 

прозорий). Час обсмажування залежить від розмірів шматків і виду м'яса. 

Другий спосіб (з попереднім посолом): м'ясо солять заздалегідь                

(за 6-8 год), укладають у два шари в лотки і залишають в холодильній камері. В 

один шар укладають окосту. Лопатки й грудинки для рівномірного засолу 

формують у вигляді рулетів і перев'язують шпагатом. При цьому способі 

смаження отримують смачне і соковите м'ясо, так як втрати поживних речовин 

на 1-2% нижче, ніж у першому випадку [3, 4]. Перед смаженням 

напівфабрикатів з яловичини дека добре змащують жиром і укладають 

приблизно однакові за величиною шматки на відстані не більше 0,5 см. Дека з 

м'ясом поміщають в духовку з температурою 260-275°С на 20 хв. За цей час на 

поверхні м'яса утворюється рум'яна кірочка, після чого нагрівання зменшують 

до температури 160-175°С і м'ясо доводять до готовності. 

Порційним шматками в залежності від виду виробів надають певну форму 

і вирівнюють товщину шляхом легкого відбивання; порційні шматки, нарізані з 

тазостегнової частини яловичини сильно відбивають або рихлять на 

спеціальній машині і перерізають сухожилля ножем. 

Порційні шматки м'яса смажать в натуральному або панірованому вигляді. 

Існують наступні способи панірування порційних напівфабрикатів з м'яса і 

субпродуктів: панірування в борошні; змочування в л’єзон і потім панірування 

в сухарях; панірування в борошні з наступним змочуванням в льєзон і потім 

панірування в сухарях. 

Непаніровані порційні шматки м'яса посипають сіллю і перцем, кладуть на 

сковороду або лист з жиром, смажать на плиті або в конвектоматі до утворення 

підсмаженої скоринки з обох сторін. 
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Виділений при смаженні жир і м'ясний сік використовують для 

приготування та відпуску м'ясних страв. Для цього на деко або сковороду 

відразу після закінчення смаження наливають невелику кількість води або 

бульйону і дають закипіти. Отриману рідину зливають у посуд і уварюють з 

додаванням підсмажених коріння і лука, знімаючи зайвий жир. М'ясний сік у 

кількості 25 г на порцію використовують для поливання м'яса, смаженого в 

натуральному вигляді [5]. 

Замість м'ясного соку натуральне м'ясо, смажене великим або порційним 

шматком, можна поливати жиром або подавати до нього соус. 

Паніровані порційні шматки смажать на сковороді (4-5 хв.), а потім 

ставлять у духовку (конвектомат) на 4-5 хв. Перед паніруванням їх посипають 

сіллю і перцем. Паніровані смажені вироби перед відпусканням поливають 

маслом. Ці вироби не можна поливати зверху соусом або соком, так як 

розмокає підсмажена кірочка. 

До порційних напівфабрикатів належать: біфштекс, філе, лангет, антрекот, 

котлети натуральні, ескалоп, баранина, смажена з томатами, шашлик по-

карськи, шніцель тощо. 

М'ясні страви, смажені великими кусками, зберігають близько 3 годин у 

гарячому стані, для більш тривалого зберігання їх охолоджують і зберігають у 

холодильній шафі протягом 48 год. 

Натуральні порціонні малі кусочки м'яса, паніровані порціонні вироби і 

страви з котлетної маси слід смажити перед подаванням; допускається 

зберігати їх не більш як 30 хв. Запечені страви зберігають не більше ніж 2 год. 

Температурні умови зберігання готової їжі регламентовані санітарними 

правилами, згідно з якими температура м'ясних, рибних, овочевих та інших 

гарячих страв – 65°С. Цієї температури слід дотримуватися при зберіганні 

готових страв. А найбільш сприятлива для розвитку мікробіологічних процесів 

у готовій їжі температура 25-50°С. 

Висновок, отже для зберігання готової їжі застосовують спеціалізоване 

технологічне обладнання. Гарячі страви, гарніри й соуси зберігають на водяних 

і повітряних мармітах. 
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Нереалізовану їжу швидко охолоджують і зберігають за температури 2-4°С 

не більше 18 год. Перед реалізацією охолоджену їжу дегустують, а потім знову 

піддають тепловій обробці (кип'ятінню, просмажуванню в жаровій шафі, 

прогріванню в мікрохвильових печах тощо). Термін реалізації їжі після 

вторинної теплової обробки не повинен перевищувати 1 год. 
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Одним із перспективних напрямів розвитку харчової промисловості є 

розширення асортименту і підвищення якості продуктів харчування. При цьому 

особливу увагу приділяють безпечності і якості сировини. Насіння соняшника – 

повноцінна сировина для отримання низки харчових і кормових продуктів.  

Сушіння є однією з найбільш поширених технологічних операцій в різних 

галузях переробних і харчових виробництв, зокрема при консервуванні 

сировини. Перспективи розвитку сушильних технологій передбачають 

зниження енергетичних витрат на процес вилучення вологи; підвищення якості 

сушеної продукції; розробку високоефективної універсальної техніки; 

забезпечення екологічної безпеки сушильних підприємств.  

Однією з найважливіших операцій технології обробітку олієвмісного 

насіння є післяжнивна обробка. Обумовлена нерівномірністю дозрівання, 

різноякісного насіння олієвмісних культур, що має початкову вологість 

15…25%, тоді як кондиційна вологість складає 7...8%. Внаслідок високої 

вологості і олійності насіння схильне до окислювальних змін і 

мікробіологічного псування. Тому для збереження високих посівних і 

технологічних якостей олієвмісного насіння, необхідно проводити своєчасне 

сушіння. 

У зв'язку з цим, дослідження процесу сушіння насіння соняшнику 

спрямоване на вирішення проблеми збереження якості продукту і підвищення 

ефективності процесу сушіння, є актуальним і важливим науково-технічним 

завданням. Одним із перспективних способів сушіння олійного насіння є 

застосування інфрачервоного випромінювання. Техніка зневоднення продуктів 

і матеріалів значно випереджає теоретичні положення сушіння. Не тільки 

класична література з проблем сушіння, але і спеціальна не дають конкретних 

рекомендацій з проєктування установок з електромагнітним підведенням 

енергії. Разом з тим, саме такі установки активно прогресують і 

характеризуються серйозними проблемами в моделюванні, тому поки що 

єдиним надійним шляхом їх дослідження є експеримент. 

У системі технологічних операцій післязбиральної обробки соняшнику 
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найважливіше місце належить сушінню. Якісне сушіння не тільки забезпечує 

зберігання зібраного урожаю, запобігає його втратам, але у деяких випадках і 

підвищує якість готового продукту [1, 2, 3]. 

Широке впровадження в аграрний комплекс країни інтенсивних 

технологій, які створюють найкращі умови для вирощування і зберігання 

сільськогосподарських культур — важливий резерв приросту їх валових зборів. 

Різноякісність насіння – явище, широко поширене в рослинництві. Воно 

виражається в тому, що насіння однієї рослини нерівнозначне за своїми 

морфологічними і фізіолого-біохімічними показниками. Дослідженням цього 

питання займалися багато учених, і всі однозначно прийшли до висновку, що 

саме біологічно цінне насіння формується в середній частині колоса, качана і т. 

д. Таке насіння володіє високою енергією проростання, схожістю і, природно, 

дає максимальний урожай.  

Повноцінність насіння характеризують не стільки величина насіння, 

скільки їх питома вага, яка пов'язана із стиглістю і натурою насіння.  

Тільки зерна з максимальною питомою вагою формуються в середній 

частині колоса. Але після обмолоту колоса зерна знеособлюються, унаслідок 

чого вже неможливо дати висновок про їх біологічну цінність.  

Для якісного зберігання зерна необхідно провести його очищення від 

домішок. Для цих цілей якраз і існують сепаратори, механізми, що проводять 

сортування насіння.  

У основу більшості пропонованих сепаруючих установок переважно 

покладений принцип розділення зерна по розмірах, стану поверхні і так далі, 

але щоб виділити найповноцінніші зерна, з максимальною питомою вагою, що 

володіють високим потенціалом врожайності, необхідна машина, яка сепарує 

зерно по питомій вазі з точністю + 5%.  

Відокремивши найкраще зерно для насіння його необхідо якісно зберегти 

до посіву.  

Для збереження врожаю існують різні методи та способи зберігання. 

На даний час в сільськогосподарських підприємствах зберігання зернових 
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культур знаходиться на задовільному рівні, при відсутності відповідних машин 

для зберігання втрачається від 2 до 15% врожаю, в залежності від погодніх 

умов та способу зберігання. 

Насіння високоолійного соняшнику надійно зберігається, якщо вологість 

їх не перевищує 7 %, а температура знижена до 10 °С і нижче. При вологості 

вище критичної та температурі 20...25 °С, в насипі насіння починається 

бурхливий розвиток мікроорганізмів, інтенсивно відбуваються гідролітичні і 

окисні процеси. Такі процеси призводять до швидкого погіршення якості 

насіння соняшнику як олійної сировини. Навіть кілька годин зберігання щойно 

зібраного насіння високоолійного соняшнику вологістю вище критичної 

призводить до масового самозігрівання і псування, що робить неможливим 

отримання високоякісної олії [1]. 

Пошук ресурсозберігаючих та екологічночистих технологій і технічних 

рішень при виробництві харчової продукції повинен відбуватися через 

розробку і розвиток нових аналітичних методів та конструктивних заходів, що 

призведе до прогресу у даній галузі не тільки у нашій державі, але й за її 

межами. Ефективне використання потужностей переробного виробництва 

завжди характеризувалося його високим рівнем механізації. Крім того, 

проведення глибоких економічних реформ та перехід до різних форм власності 

також вимагає якісно нового забезпечення виробників продукції ефективними 

засобами механізації [4].  

Сушіння є однією з найбільш поширених технологічних операцій в різних 

галузях переробних і харчових виробництв, зокрема при консервуванні 

сировини. Перспективи розвитку сушильних технологій передбачають 

зниження енергетичних витрат на процес вилучення вологи; підвищення якості 

сушеної продукції; розробку високоефективної універсальної техніки; 

забезпечення екологічної безпеки сушильних підприємств.  

Наукові праці вчених є підґрунтям для створення нових засобів 

механізації, забезпечення процесу сушіння неоднорідних рослинних матеріалів, 

а також у визначенні їх функціональних, експлуатаційних, конструктивних та 

технологічних параметрів.   
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Незважаючи на значні успіхи, досягнуті в розробці високоефективних 

апаратів, техніка сушіння залишається проблемною галуззю, що у більшості 

випадків пояснюється низькою інтенсивністю процесу. Особливо актуальна ця 

проблема при сушінні високовологих зернистих матеріалів з розміром часток 

1…10 мм, що складають значну питому вагу в загальному балансі об’єктів 

сушіння у харчових виробництвах. Особливе значення має ця проблема для 

термолабільних матеріалів, зокрема, зерна соняшника, при забезпеченні 

підвищення якості готового продукту та інтенсифікації процесу, що 

вирішується за рахунок створення нових конструкцій сушарок. Аналіз 

існуючих конструкцій різних типів сушарок для обробки зернистих матеріалів 

показав, що вони не дозволяють досягти оптимальних якісних та техніко-

економічних показників.  

Одним з перспективних способів сушіння сипучих матеріалів є спосіб 

зневоднення у віброкиплячому шарі, який може бути досягнутий на 

вібраційних сушарках різного типу.  

Сушіння олійного насіння при підготовці їх до технологічної переробки 

проходить в основному на шахтних і барабанних сушильних установках різних 

модифікацій.  

Способи сушіння і конструкції сушарок, вживані за кордоном для сушіння 

олійного насіння, мало відрізняються від прийнятих в нашій країні. Останніми 

роками набули також поширення шахтні зерносушарки з попереднім 

підігріванням зерна і з киплячим шаром. В основному ж використовується 

конвективний спосіб сушіння в щільному малорухливому шарі і засновані на 

нім шахтні, жалюзійні і стрічкові сушарки. 

В даний час для сушіння насіння зернових і олійних культур можуть 

знайти застосування такі сушильні установки. 

Сушарка зернова колонкова СЗК-8-1 [2] призначена для сушіння зерна і 

насіння зернових колосових, зернобобових, круп'яних, ріпаку, олійних і 

кукурудзи. Складається з двох колонкових шахт, розділених на камери нагріву, 

сушки і охолоджування зерна, надсушильного бункера, шиберних випускних 
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пристроїв, завантажувальної і розвантажувальної норій, одного топкового 

агрегату, системи повітропроводів з пиловими вентиляторами, 

електроустаткування і засобів автоматичної роботи сушарки. Сушарка має 

продуктивність до 12 т/год, теплову потужність 700 кВт, встановлену 

потужність електроприводу 43,2 кВт. Витрата рідкого палива до 80 кг/год. 

Питомі витрати: палива 5,40 кг/т; електроенергії 3,93 кВт-год/т; нерівномірність 

сушіння + 2,7...– 2,6%. 

Шахтна сушарка безперервної дії NDT [2] призначена для сушіння всіх 

сипких продуктів сільського господарства. Наприклад: пшениця, ріпак, 

кукурудза, горох, соняшник, рис, боби, ячмінь. Сушарка побудована за 

принципом повторного використання тепла для процесу сушіння. При цьому 

ненасичене повітря з охолоджувача сипкого матеріалу повторно підмішується 

до теплого повітря. 

Для просування повітря через сушарку передбачені аксіальні і радіальні 

вентилятори. До приєднаного повітряного каналу може підключатися у разі 

потреби шумоглушник. Як правило, випуск використаного газу здійснюється 

через верхню частину сушарки. Вироблення теплого повітря в сушарці може 

здійснюватися з використанням різних джерел енергії (газ, нафтопродукти, 

електроенергія). Сушильна установка виготовляється в Німеччині. 

Сушарки карусельні універсальні призначені для сушіння зернових, 

соняшнику, ріпаку, рису, бобових культур і насіння трав. Сушарки працюють 

потоково, безперервно.  
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У статті досліджено характеристику сировини та представлено розробку 

плодово-ягідного десерту  функціонального призначення «Груша, фарширована 

сухофруктами з вино-медовим соусом та червоною смородиною» з метою 

профілактики аліментарно-залежних захворювань, зміцнення захисних функцій 

організму, зниження впливу шкідливих речовин на організм людини. 

Ключові слова: десерт, технологія, сировина, груша, смородина, технологічна 

карта, харчова цінність, напівфабрикат.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Населення високорозвинених індустріальних країн 

особливо відкрито до всього, що робить людей здоровими. На цій хвилі харчова 

індустрія починає переорієнтовуватися на виробництво харчових продуктів з 

новими якостями, що поліпшують здоров’я і знижують ризик виникнення 

хвороб. Такі продукти називають оздоровчими або функціональними. Найбільш 

доцільним, швидким, економічно вигідним і технологічно доступним шляхом 

виробництва оздоровчих продуктів є збагачення традиційних харчових 

середовищ біологічно активними речовинами вітамінами, мінералами, 

поліненасиченими жирними кислотами, харчовими волокнами тощо [4].  

Перспективним джерелом для створення функціональних інгредієнтів та 

продуктів може бути природна сировина рослинного походження, яка містить 

комплекс біологічно активних речовин і може проявляти поліфункціональні 

властивості. Такою сировиною можуть бути ягоди смородини червоноплідної, 

груші, яблука, мед, горіхи, цілющі властивості яких відомі ще з давнини.Тому 

тема розробки технології виробництва плодовоягідного десерту є актуальною 

та потребує наукового обґрунтування і подальших досліджень. 
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка плодово-

ягідного десерту функціонального призначення і оцінка його споживчих 

властивостей. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням 

можливостей використання плодово-ягідної сировини та створенням рецептур 

десертів функціонального призначення займалося ряд вчених та практикуючих 

технологів. Застосування плодоовочевої сировини у салатах, підвищення їх 

харчової цінності та надання функціональних властивостей знайшли 

відображення у дослідженнях М.І. Пересічного, С.М. Пересічної, М.Ф. 

Кравченко, Г.О. Сімахіної, В.С. Доцяк та інших вітчизняних і зарубіжних 

науковців. 

Однак, незважаючи на достатню кількість досліджень, ця проблема у 

нових соціальних реаліях потребує подальших ґрунтовних досліджень, спробу 

яких представлено у даній статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальним і перспективним 

напрямком на сьогоднішній день є використання плодово-ягідних десертів та 

використання в них спецій, приправ природного походження. Ці цінні 

компоненти для профілактичних десертів володіють не тільки активуючою 

дією процесів в організмі, але й імуностимулюючою дією, що важливо для 

здоров’я людини.  

Високий вміст у плодах і ягодах води та легкозасвоюваних розчинних у 

клітинному соку сполук, що мають велику харчову та біологічну цінність, 

роблять їх добрим субстратом для інтенсивного розвитку мікрофлори при 

пошкодженні з появою крапель клітинного соку [3].  

Рослинна сировина, а також продукти її перероблення, містять 

різноманітні легкозасвоювані цукри, органічні кислоти, мінеральні солі, 

вітаміни та інші біологічно активні речовини. Більшість із них знаходиться у 

розчиненому вигляді, крім клітковини, крохмалю, ліпідів, протопектину, 

геміцелюлози, жиророзчинних вітамінів та деяких мінеральних речовин. 

Хімічний склад плодів та овочів змінюється у процесі їх росту та дозрівання і 

залежить також від виду, сорту, строків збору, оброблення, умов зберігання та 

інших чинників. 
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Плоди значною мірою забезпечують організм людини мінеральними 

елементами – солями калію, кальцію, магнію, фосфору, заліза. Але якщо щодо 

одних мінеральних елементів (калію, заліза) плоди – основне джерело, то щодо 

інших солей (кальцію, фосфору, магнію) вони доповнюють продукти, багаті на 

ці солі. Ряд мінеральних елементів (натрій, хлор) плоди містять у незначних 

кількостях, що відіграє важливу роль у лікувальному харчуванні осіб, схильних 

до гіпертензії. При введенні мінеральних сполук із їжею важливо зважати не 

лише на їхню абсолютну якість, а й на співвідношення між собою, а також 

кількісні пропорції щодо білків, жирів і вуглеводів – часто це кардинально 

впливає на всмоктування та засвоєння мінеральних речовин. Плоди й ягоди, які 

містять значну кількість пектинових речовин, справляють детоксикаційну дію 

(груші, яблука, смородина). Пектинові речовини здатні адсорбувати різні 

сполуки, в тому числі екзогенні токсини, важкі метали) та ендогенні, які 

утворюються в організмі [4].  

Викладені відомості показують, наскільки важливо технологічний процес 

приготування кулінарних виробів із плодово-ягідної сировини вести таким 

чином, щоб отримані з нього напівфабрикати та готові продукти зберегли 

практично всі цінні речовини вихідного матеріалу, закладені в ньому 

природою. 

Популярною в кулінарії груша стала завдяки своїм високим смаковим 

якостям, які зберігаються як у свіжому, та і у переробленому вигляді. Та не слід 

забувати те, що плоди груші – джерело вітамінів, макро- та мікроелементів. За 

наявністю корисних елементів груші обігнали яблука. 

Груша містить цукор, органічні кислоти, ферменти, клітковину, дубильні, 

азотні та пектинові речовини, вітаміни С, В1, Р, РР, каротин (провітамін А), 

флавоноїди та фітонциди. 

Від інших фруктів груша відрізняється поживністю, що у поєднанні з 

низькою калорійністю робить її одним з найбільш бажаних та корисних 

фруктів. 

Вміст вітаміну С у груші невисокий. За вмістом фолієвої кислоти, груша 
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обганяє навіть чорну смородину. Здебільшого, груші на смак солодші від яблук, 

хоча вміст цукру у них менший. Багато сортів груш багаті на йод. В грушах 

багато фолієвої кислоти, яка корисна для дітей, вагітних жінок та тих, кого 

турбують проблеми кровотворення [3]. 

Груші корисні для серця загалом та при порушеннях серцевого ритму 

зокрема. Це пов'язано з тим, що вона містить багато калію, що позитивно 

впливає на роботу серця. На відміну від яблук, груша корисна для роботи 

легенів. 

Корисним буде вживання груші для травної системи. Спілі, соковиті та 

солодкі груші покращують метаболізм, володіють скріплюючими 

властивостями, тому корисні під час розладів кишківника. Мякоть груш краще 

перетравлюється ніж мякоть яблук. 

При захворюваннях печінки, холециститі, гастриті груші позбавлять від 

болю та печії, ліквідують дискомфорт у кишківнику. Грушевий сік та відвари з 

плодів груші володіють антибактеріальними властивостями – завдяки вмісту 

антибіотика – арбутину. 

Груші радять вживати для зміцнення стінок кровоносних судин. Доведено, 

що корисні елементи груші допомагають боротися з депресивним станом. 

Ефірні масла, які містяться в грушах, покращують настрій та повертають 

бадьорість [4]. 

Груші, в сирому вигляді, шкідливо вживати при виразках шлунка. В інших 

випадках груші можна вживати всім, але, звичайно, потрібно вживати їх в міру: 

1-2 груші в день – цілком достатньо для організму. 

 Головний біокомпонент яблук – антиоксиданти. Ці речовини захищають 

організм людини від різних хвороб цивілізації – інфарктів, інсультів, багатьох 

видів раку. На відміну від вітамінів, антиоксиданти поліфенольної природи не 

руйнуються при зберіганні. Особливо багато цих речовин у шкірці плодів. 

Наприклад, флавоноїдів у шкірці яблука в 2…5 рази більше, ніж у м’якоті, 

а фенольних кислот більше в 2…8 разів. Нещодавно американські дослідники з 

Корнуельського університету (Нью-Йорк) виявили у шкірці яблук ще одну 
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групу речовин – тритерпеноїди, які мають сильну протипухлинну дію та 

блокують розмноження злоякісних клітин. Яблука з низькою цукристістю й 

високим вмістом вітаміну С корисні при діабеті. Установлено, що пектин яблук 

затримує розвиток вірусу грипу А.  

У США проведено цікаві досліди з використання яблук для профілактики 

застудних захворювань, найчастіше грипу та бронхітів. Включення до раціону 

2…5 яблук щоденно знизило кількість застудних захворювань утричі, а 

кількість випадків гіпертонічних кризів – у 8 разів. Яблучні пектини здатні 

адсорбувати й виводити з організму радіонукліди, токсичні сполуки, важкі 

метали. Яблучний сік зміцнює серцево-судинну систему, імунітет, допомагає 

підтримувати постійний рівень цукру в крові [1]. 

Червона смородина – популярний компонент у приготуванні різних 

кулінарних страв. Самі по собі ягоди кислуваті, зате з них виходять чудові 

джеми, компоти, настоянки і начинка для десертів. Але багато хто з нас не 

замислюються, що ягоди і сік роблять блюдо не тільки смачним, але й 

корисним для здоров’я. 

З давніх часів цю рослину називають джерелом корисних речовин. У ній 

містяться органічні кислоти, цукри, набір вітамінів, антиоксиданти, клітковина, 

пектини, мінеральні елементи, каротин. Завдяки такому складу плоди, сік і 

листя рослини знайшли застосування в народній медицині. Смородина 

покращує роботу кишечника, має жарознижуючу властивістю, повертає апетит, 

допомагає у профілактиці атеросклерозу, використовується як сечогінний і 

бактерицидний засіб. У червоній смородині міститься менше вуглеводів і 

цукрів, ніж в чорній. Відповідно, калорійність її нижче (у середньому, 56 ккал 

на 100 г). У цій ягоді більше органічних кислот (лимонна, яблучна, саліцилова, 

бурштинова). Вона поступається чорній смородині за вмістом вітаміну С, але 

багата вітамінами А, групи В (особливо В5 і В12). Важливо вміст у ній 

пектинових речовин, антоціанів, кумаринів. 

Вітамін С відповідає за еластичність судин і тканин. Вітамін А необхідний 

для зору і гарного стану шкіри. Вітаміни групи В важливі для роботи всіх 

систем організму [2]. 
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Янтарна і яблучна кислоти відносяться до сильних сполук, які дають 

енергію, тому допомагають підтримувати тонус і відновитися після фізичних 

навантажень. Пектини позитивно впливають на процеси травлення і очищають 

організм зсередини. Антоціани – найпотужніші антиоксиданти, які сприяють 

виведенню холестерину, тобто, важливі для профілактики атеросклерозу. 

Кумарини знижують згортання крові, тим самим, сприяють попередженню 

інфаркту. 

Крім того, в цій ягоді містяться фолієва кислота (вітамін В9), вітаміни Е і 

К, мікро-і макроелементи: калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, 

марганець, мідь, селен, цинк. волоські горіхи є цінним продуктом, що містить 

стероїди, вітамін С, дубильні речовини, алкалоїди та інші цінні елементи. 

Горіхи, поряд з овочами, фруктами, медом і зеленню вважаються 

найкориснішими продуктами харчування. Кожен з їх різновидів є кладезем 

корисних для здоров'я мікроелементів і вітамінів. У них містяться ненасичені 

жири, без яких функціональність нашого організму буде порушена. Особливо 

корисні горіхи вегетаріанцям і сироїдам. Для прихильників цих систем 

живлення горіхи є одним з головних джерел білка [4]. 

Вітаміни та мінерали, що містяться в горіхах, здатні поліпшити стан 

нервової системи і роботу головного мозку. Завдяки цим продуктам 

поліпшується пам 'ять і увага. Горіхи багаті на вітамін E, який виводить зайвий 

холестерин з організму і захищає судини від холестеринових бляшок. Дуже 

корисний цей вітамін для людей похилого віку. Він допомагає запобігти 

розвитку старечого недоумства. 

Для людей, які стежать за своєю фігурою, буде корисно знати про те, що за 

допомогою горіхів можна вгамувати голод. Регулярно вживати горіхи потрібно 

і для профілактики раку молочної залози. До складу цих продуктів входять 

омега-3 жирні кислоти. Які є відмінним антиоксидантом і здатні боротися з 

раковими клітинами. 

Завдяки невеликій кількості вуглеводів горіхи є низькокалорійними 

продуктами. Їх можна вживати в їжу навіть людям страждаючим цукровим 

діабетом. Горіхи впливають на статеву систему [2].  
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Не менш важливим лікувальним продуктом, використовуваним в 

медицині, є мед. Він унікальний за своїми лікувальними і смаковими 

властивостями, має незаперечні достоїнства в лікуванні цілого ряду 

захворювань. У поєднанні з волоськими горіхами мед корисний від цілого ряду 

захворювань, таких, як атеросклероз, серцево-судинні захворювання, хвороби 

шлунково-кишкового тракту, нирок, легенів. Користь меду з волоськими 

горіхами відома в медицині давно. Часто для приготування лікувальної суміші 

використовують інші лікувальні рослини, наприклад, інжир, курагу, родзинки, 

червоною, чорнослив. Така суміш добре допомагає при простудних 

захворюваннях, підвищуючи імунітет і поліпшуючи загальний стан організму. 

Є продукти в такому поєднанні корисно і необхідно людям в будь-якому віці. 

Найціннішим видом меду є квітковий або зібраний з акації мед [3].  

Отже, мед з волоськими горіхами – це панацея від цілого ряду важких 

захворювань. Ці ліки успішно бореться із захворюваннями серцевої та судинної 

системи, шлунково-кишкового тракту, нирок, імпотенцією, легеневої та 

бронхіальної системи. 

Крім усього іншого, мед з горіхами успішно використовують у кулінарії, 

для приготування чудових солодощів. У поєднанні один з одним, ці продукти 

справжній кондитерський шедевр. Але людям з підвищеною вагою такими 

продуктами краще не захоплюватися, вони володіють високою калорійністю. 

Включені до складу фаршу сухофрукти у вигляді кураги та родзинок 

посилюють функціональні властивості продукту унікальним набором корисних 

цукрів, мінералів та вітамінів. Імбир, що володіє сильними антимікробними 

властивостями, доповнює нутрієнтну композицію десерту. 

Крім того, з метою підвищення вмісту білка та жиру, що є передумовою 

зростання харчової цінності, до складу десерту включено основний бісквіт. Що 

відіграє роль основи десерту. 

Десерт «Груша, фарширована сухофруктами з вино-медовим соусом та 

червоною смородиною» пропонується виробляти за наступною технологією, 

представленою у технологічній карті (таблиця 1).  
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Технологія приготування 

Мілко нарізати горіхи і курагу. Родзинки попередньо замочити в коньяку 

на 20 хв. Далі зробити сироп із цукру та 1л води, довести до кипіння з 

прянощами. Опустити очищені від шкірки груші і проварити 20 хв. Груші 

повинні залишитися щільними. 

Яблука очистити, нарізати маленьким кубиком. Мед вилити в сотейник і 

карамелізувати до темно-янтарного кольору. Додати яблука з сухофруктами і 

горіхами, тушкувати на маленькому вогні, помішуючи. Вийняти груші, дати 

остигнути. Зрізати кришечку, вийняти м'якоть, фарширувати яблучно-

горіховою сумішшю. 

Таблиця 1 – Технологічна карта десерту «Груша, фарширована 

сухофруктами з вино-медовим соусом та червоною смородиною» 

№ Найменування сировини 

Витрати сировини 
(г на 1 порцію) Технологічні вимоги до 

якості сировини Маса 
брутто 

Маса 
нетто 

1 Груша 200 180 Вся сировина відповідає 
вимогам НТД 

 
2 Яблука 80 75 

 

3 Цукор 50 50 
4 Мед 50 50 
5 Грецький горіх 20 19 
6 Родзинки 20 20 
7 Курага 20 20 
8 Імбир свіжий 10 8 
9 Коньяк 50 50 
10 Прянощі 5 5 
11 Червона смородина 100 80 
12 Мед 50 50 
13 Вино червоне сухе 100 100 
14 Апельсинова цедра 10 10 
15 Духмяний перець 1 1 
16 Шоколад 25 25 
17 Борошно 51 50 
18 Яйця 1 1 

Вихід 1 порції 300 
 

Яйця збити, додати цукор та збивати до пишної маси. Додати поступово 

просіяне борошно і перемішати. У змащену форму вилити тісто і поставити в 

жарову шафу при температурі 180 °С на 15 хв. 
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Червону смородину залити вином, додати смужки апельсинової цедри, 

довести до кипіння і варити на середньому вогні, помішуючи, поки всі ягоди не 

полопаються, додати мед. Процідити суміш, подрібнити ягоди блендером і 

протерти пюре через сито. 

Викласти на тарілку бісквіт, зверху – грушу, полити сиропом від яблук та 

соусом, прикрасити шоколадом. 

Характеристика готового десерту 

Зовнішній вигляд – груша зберегла  форму, без деформування. 

Колір – властивий сировині. 

Смак та запах – приємний, ароматний з присмаком та запахом продуктів, які 

входять до рецептури. 

Консистенція – м’яка, соковита. 

Висновки. Отже, плодово-ягідні десерти функціонального призначення на 

сьогоднішній день є перспективним напрямком виробництва кулінарних 

виробів. Розроблений десерт «Груша, фарширована сухофруктами з вино-

медовим соусом та червоною смородиною» функціонального призначення має 

на меті профілактику різних захворювань, зміцнення захисних функцій 

організму, зниження впливу шкідливих речовин і може бути рекомендований 

до впровадження у закладах ресторанного господарства для різних 

контингентів споживачів. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА 

ІЗ ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА  

Розглянуто закономірності технології виробництва хліба з житньо-

пшеничного борошна, проаналізовано новітні тенденції, які направлені на 

покращення харчової цінності хліба та поліпшення його характеристик. 

Підібрано компоненти, які характеризуються багатим нутрієнтним складом, 

добре поєднуються з смаковими показниками житньо-пшеничного хліба.  

Ключові слова: амарант, екстракт коріандру, закваска, вологість, 

кислотність, тісто, якість хліба.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасне виробництво хліба активно розвивається в 

напрямку застосування прискорених технологій виробництва житньо-

пшеничного хліба на заквасках, оскільки традиційна технологія виробництва є 

досить трудомісткою, багатоступеневою та довготривалою. В то й же час 

досить актуальним є гарантування безпеки та надання високої біологічної 

цінності виробам [2, с. 33-42].  

З іншого боку, поширення ресурсозберігаючих пришвидшених технологій 

зумовлює зниження якості хлібобулочних виробів, призводить до необхідності 

застосування поліпшувачів і консервантів, що звичайно погано сприймається 

споживачем. Особливої уваги для вирішення зазначеної проблеми прискорення 

технологічного процесу та підвищення харчової цінності хлібобулочних 

виробів слід надати рослинній сировині з високим вмістом біологічно активних 

речовин.  
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Хлібобулочні вироби 

на основі житнього борошна характеризуються вищою харчовою та 

біологічною цінністю, завдяки більшому вмісту незамінних амінокислот 

(лізину, аргініну, валіну, треоніну), вітамінів групи В та, порівняно з виробами 

з білого борошна, на 30 % більше заліза та в два рази – магнію і калію. Вироби 

на основі житнього борошна рекомендують при таких захворюваннях як 

цукровий діабет, ожиріння, порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту, 

печінки, нирок, а також при атеросклерозі [1, с. 117-123]. Житньо-пшеничний 

хліб має ряд технологічних особливостей, які ускладнюють його виробництво, 

тому традиційна технологія житньо-пшеничного хліба передбачає 

використання густих і рідких житніх заквасок, які ускладнюють його 

виробництво.  

Сучасні підходи до вдосконалення технології житньо-пшеничного хліба 

передбачають використання підкислювачів і поліпшувачів, направлених на 

забезпечення високої кислотності тіста. Оскільки значна частина поліпшувачів 

є синтетичними добавками, то факт широкого їх використання в хлібопеченні 

насторожує значну частину споживачів. Багато хлібопекарських поліпшувачів 

(йодати, персульфати, бромати калію і кальцію, азодикарбонамід, 

дикрахмалгліцерін) заборонено до використання, однак дозволені препарати 

також здатні чинити негативний вплив на організм людини [3, с. 25-28].  

Альтернативним замінником вважається саме рослинна сировина. На цей 

час накопичено досить великий досвід використання рослинної сировини при 

виробництві хлібобулочних виробів. Введення в рецептуру хлібобулочних 

виробів рослинних компонентів, з високим вмістом біологічно активних 

речовин підвищує харчову цінність готової продукції та поліпшує технологічні 

показники хліба.  

На даний час досліджено використання обліпихи та її пектинових 

екстрактів як біологічно активної добавки при виробництві функціональних, 

вітамінізованих хлібобулочних виробів [4, с. 34-39].  

Збагачення хлібобулочних виробів поліпшувачами на основі лікарських 
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рослин – глоду, шавлії, меліси, кропиви й валеріани збагачує їхній хімічний 

склад і збільшує енергетичну та харчову цінність хліба. Фізіологічні 

властивості виробів з екстрактом глоду досліджені на основі взаємодії 

пектинових речовин з іонами важких металів. Під час експериментів зроблено 

висновки про покращення в’язкісних характеристик та реологічних 

властивостей тіста [9, с. 202-205].  

Екстракт стевії при додаванні до рецептури булочних виробів надає їм 

високих органолептичних властивостей у порівнянні з контрольними зразками, 

збільшує їхню харчову цінність та покращує споживчі властивості                 

[2, с. 128- 133]. 

Досліджено можливості використання водних та спиртових екстрактів 

женьшеню, радіоли рожевої, для створення хлібопекарських виробів з 

адаптогенними властивостями [2, с. 43-48].  

Технологи розробили технологію хлібопекарських виробів з додаванням 

БАД на основі бурої водорості Fucus evanescens. Унаслідок цього 

покращуються органолептичні властивості виробів, їх питомий об’єм, 

формостійкість та пористість [3, с. 53-61].  

Підвищення харчової цінності хліба можливе за рахунок внесення соєвого 

борошна, насіння сочевиці, які мають високий вміст білків, мінеральних 

речовин та незамінних амінокислот [11].  

Експерименти проведені з використанням екстрактів кардамону, бетелю, 

куркуми, кориці тощо, показали їх ефективність у пригніченні розвитку 

плісеневих грибів роду Aspergillus і Penicillium [10, с. 203-214].  

Вважаємо, що перспективи для удосконалення технології житньо-

пшеничного хліба величезні, зокрема в напрямку збільшення харчової цінності, 

наприклад, за рахунок використання насіння амаранту та екстракту коріандру, 

використання яких у хлібопеченні є перспективним з погляду покращення 

споживчих властивостей і конкурентоспроможності продукції.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз технології 

виробництва хліба із житньо-пшеничного борошна та її удосконалення в 

умовах ТОВ ТД «Хмельницькхліб». 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Хліб житньо-пшеничний є 

продуктом повсякденного харчування, тому надання йому функціональних 

властивостей має велике соціальне значення. Це досягається використанням 

функціональних інгредієнтів, які підсилюють фізіологічні функції організму, 

зміцнюють його імунну систему. 

Технологія приготування житнього і житньо-пшеничного хліба передбачає 

приготування тіста на заквасках. Мікрофлора житніх заквасок представлена 

мезофільними гомо- і гетероферментативними молочнокислими бактеріями і 

кислотостійкими дріжджами. Розведення та підтримання на хлібопекарських 

підприємствах житніх заквасок є досить трудомістким безперервним процесом, 

якиий вимагає спеціальних умов, обладнання, виробничих приміщень для його 

здіийснення. І наийголовніше – використання чистих культур молочнокислих 

бактеріий та дріжджів як стартових культур для приготування заквасок. Саме 

правильниий підбір мікроорганізмів або стартових культур для приготування 

заквасок дозволяє отримати приємний насичений молочнокислий аромат та 

смак житнього хліба [5, с. 205-209]. 

Хліб з житньо-пшеничного борошна – це виріб, у якому переважає житнє 

борошно. За рецептурою він поділяється на простий і покращений. 

Найпоширенішим простим житньо-пшеничним хлібом є хліб з оббивного 

борошна. Для його приготування використовують борошно житнє оббивне і 

пшеничне оббивне у співвідношенні 60:40. Відомо, що структурно-механічні 

властивості тіста залежать від властивостей його основних компонентів. 

Технологічні властивості борошна як основного компоненту, у свою чергу, 

визначаються станом його білковопротеїназного й вуглеводно-амілазного 

комплексів. Відомо [6, с. 183-191], що введення в тісто екстрактів пряно-

ароматичної сировини зменшує вихід сирої клейковини, розтяжність, але 

сприяє її зміцненню. Причому зі збільшенням кількості добавки ступінь 

зміцнення клейковини зростає. Зміцнення структури клейковини і тіста 

відбувається внаслідок утворення білково-полісахаридних комплексів між 

білками борошна й компонентами екстракту. Мінеральні речовини разом з 
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органічними кислотами, речовинами клітинних стінок укріплюють клейковину. 

Можливо, що і фенольні речовини надають зміцнюючої дії на клейковинний 

комплекс борошна.  

Результати отримані в роботі [6, с. 183-191] показують значну перевагу за 

дослідженими показниками харчової цінності житньо-пшеничного хліба з 

добавкою екстракту пряно-ароматичної сировини порівняно з контрольним 

зразком. Введення в тісто екстракту в кількості 0,5% сприяє збільшенню виходу 

виробів, вологості м’якушки, пористості, кислотності й формоутримуючої 

здатності, зниженню упікання й усихання виробів. Таким чином вважаємо за 

доцільне використати екстракти пряно-ароматичної сировини у вказаній 

концентрації для удосконалення технології виробництва хліба з житньо-

пшеничного борошна. 

Традиційно вироби з вмістом житнього борошна добре поєднуються зі 

смаком плодів коріандру. Добре відомий хліб «Бородинський» присипаний 

ними. У складі коріандру чимала кількість цінних і корисних для людського 

організму речовин. Це і вітаміни, мікро-, макроелементи, важливі для людини 

органічні сполуки і кислоти, ефірні масла і харчові волокна, а також пектин, 

стерини, крохмаль, дубильні речовини, фруктоза, сахароза і глюкоза. Не можна 

не відзначити і комплекс різних вітамінів, що входять до складу плодів 

коріандру: вітаміни A і C, B (рибофлавін) і PP (в тому числі, ніациновий 

еквівалент цього вітаміну). Крім цього, прянощі містять фолієву і пантотенову 

кислоти, холін, філохінон, піридоксин і токоферол. Для того, щоб максимально 

задіяти позитивні властивості водорозчинних сполук, які входять до складу 

плодів коріандру, вважаємо, що варто застосовувати водний екстракт цих 

плодів в якості поліпшувача в технології виробництва хліба з житньо-

пшеничного борошна. 

Складнішою проблемою у виробництві хліба виявилося поліпшення вмісту 

білка та індексу якості білка (повноцінність білкової компоненти). Так, 

включення в рецептуру сировини, багатої на білок: молочно-рибних 

концентратів; сухих білкових препаратів, приготованих з м'ясних продуктів; 
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рослинних білкових препаратів, отриманих з бавовнику, сої, пшеничного 

борошна, шроту соняшнику та інших продуктів, вже досліджених в 

хлібопеченні, істотно збільшувало загальний вміст білка, але не дозволило 

поліпшити якісний показник білка.  

Нашу увагу привернула інформація про хімічний склад амаранту. 

Вивчення амінокислотного складу сортового різноманіття амаранту показало, що 

насіння цієї рослини містить білок, збалансований за амінокислотним складом і 

близький до ідеального білка. Вміст лізину – найважливішої серед незамінних 

амінокислот, вкрай дефіцитної в рослинних білках, становить 6,0-6,7 г на 100 г 

білка. Білок насіння амаранту збалансований майже за всіма незамінними 

амінокислотами, спостерігається тільки незначний дефіцит сульфуровмісних 

амінокислот [7, с. 110-116]. 

Фракційний склад білків насіння амаранту характеризується високим вмістом 

водорозчинних білків – 42,5-51,6% від загального вмісту і майже повною 

відсутністю спирторозчинних білків [7, с. 110-116]. 

В насінні амаранту загальна кількість ліпідів коливається від 2 до 17% в 

перерахунку на суху речовину. Насіння забарвлене у світлий колір 

характеризується більш високим вмістом жирів ніж забарвлене в темний.  

Тригліцероли насіння амаранту володіють наступним складом вільних 

жирних кислот: насичених (міристинова) – 0,2%, (пальмітинова) – 16,9-19,7%, 

(стеаринова) – 19,5-21,6%, мононенасичені (олеїнова) – 19,5-21,6%, поліненасичені 

(лінолева) – 42-43,7% [7, с. 110-116]. 

Серією попередніх досліджень встановлено, що для отримання виробів з 

високими органолептичними та фізико-хімічними показниками якості варто 

використовувати прискорений спосіб виробництва житнього хліба з 

використанням 5,0% сухої закваски [5, с. 124-136] та раціональним дозуванням 

добавок: 0,5% водного екстракту коріандру та 15,0% подрібненого насіння 

амаранту багряного від маси борошна. Оцінка харчової цінності хліба 

розрахунковим методом показала, що порівняно з хлібом без добавок у новому 

виробі міститиметься більше білків на 76,4%, жирів – на 151,0%, вуглеводів – 

на 14,6%, харчових волокон – на 1,8%.  
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Висновки. У результаті проведеного аналізу технології виробництва хліба 

із житньо-пшеничного борошна зроблено висновок про можливість її 

удосконалення шляхом введення до складу виробу насіння амаранту для 

підвищення вмісту білків та збільшення концентрації мікронутрієнтів і 

екстракту плодів коріандру.  

Перспективу подальшого вивчення обраної тематики вбачаємо у 

дослідженні фізико-хімічних і органолептичних показників тіста та готового 

виробу із житньо-пшеничного борошна, збагаченого подрібненим насінням 

амаранту та екстрактом плодів коріандру. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВИХ 

БОРОШНЯНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ВИПІКАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ 

ВИРОБІВ 

В статті розглянуто та наведено технологію виготовлення хліба. Досліджено 

основні тенденції, що характерні для сучасного етапу розвитку харчової 

промисловості.  

Ключові слова: хліб, якість, безпека, методи, технологія, схема, проект. 

На сьогоднішній день, завдяки зміні технологічних властивостей зерна 

пшениці відбувається зміна стандартів і технічних вимог у бік зниження 

показників якості сортового борошна, що свідомо знижує його хлібопекарські 

властивості, харчову цінність і зумовлює зниження біологічної цінності 

кінцевого продукту – хліба. При цьому вимоги населення до якості хліба і його 

харчової цінності залишаються незмінними. 

Останнім часом в харчовій промисловості і громадському харчуванні 

знаходять широке застосування харчові добавки різного принципу дії, 

необхідність застосування яких обумовлена нестабільною якістю борошна, 

різноманітністю функціональних властивостей сировини, розширенням 

асортименту продукції і поліпшенням хімічного складу. Поліпшення хімічного 

складу виробів з метою підвищення їх харчової цінності – це шлях створення 

хлібобулочних виробів нового покоління. Досягається це за рахунок 
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використання для хлібопечення різних видів традиційної і нетрадиційної 

сировини, яка дозволяє цілеспрямовано змінювати хімічний склад борошна для 

кожного конкретного виду виробів. Тому виробництво композиційних сумішей 

борошна з різних зернових культур є актуальним питанням, рішення якого 

необхідне. 

На кожному етапі розвитку суспільства виробництво продуктів харчування 

було і залишається первинною основою життя, і в цьому розумінні основою 

будь-якого матеріального виробництва [1, 2, 3].  

Харчова галузь є однією із найвагоміших та необхідних галузей 

господарства. Забезпечення якісними продуктами харчування – основна мета 

переробних підприємств. Договірні умови між виробниками сировини та 

безпосередньо переробними підприємствами, дають можливість розвивати, як 

сільське господарство так і харчову промисловість України. 

Дослідження стану здоров'я населення в більшості країн світу виявили, що 

в раціоні харчування людей відсутні або містяться в недостатній кількості 

необхідні для людини вітаміни, харчові волокна, макро- та мікроелементи, 

мінеральні речовини, незамінні амінокислоти. 

До зниження якості та безпеки сировини та як наслідок харчових продуктів 

призводить погіршення екологічної обстановки, порушення технологічних 

процесів виробництва, використання синтетичних збагачувачів та консервантів 

[2]. 

Хліб та хлібобулочні вироби є одними з основних продуктів харчування, 

проте їх якість не завжди відповідає вимогам сучасної науки про харчування. 

Одним із напрямків вирішення даної проблеми є створення нових 

безпечних сортів хлібобулочних виробів функціонального призначення для 

корекції харчування населення. 

Вирішити цю проблему можна було б за рахунок використання продуктів 

переробки нетрадиційної рослинної сировини, зважаючи на наявність у ній 

низки корисних речовин: харчових волокон, пектину, вітамінів, органічних 

кислот, поліфенолів, макро- та мікроелементів.  
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В якості перспективних інгредієнтів для створення функціональних 

харчових продуктів практичну цінність становлять продукти переробки 

нетрадиційної рослинної сировини – продукти переробки розторопші 

плямистої. 

Споживчі властивості пшеничного борошна залежать від хімічного складу 

борошна, його енергетичної цінності та використання. 

Хімічний склад борошна близький до хімічного складу зерна, з якого воно 

виготовлене. Зокрема у нижчих сортів він близький до складу цілого зерна. 

Проте порівняно із зерном у борошні міститься більше крохмалю і менше жиру, 

цукру, клітковини, мінеральних речовин та вітамінів. 

У пшеничному борошні із сухих речовин переважають вуглеводи, 

насамперед крохмаль (60-70%). Вміст крохмалю знижується з пониженням 

сорту борошна.  

У вищих сортах борошна загальна кількість білків менша, а гліадину та 

глютеліну більша.  

Гліадин та глютелін – найбільш важливі білки пшеничного борошна. 

Гліадин та глютелін здагні утворювати клейковину, яка відіграє велику роль у 

виробництві хлібобулочних виробів.  

Вміст жиру у пшеничному борошні становить 1,1—2,2%.  

Вміст цукрів становить відповідно 0,2—1,0%.  

Вміст клітковини становить 0,1—1,0%.  

Зольність  –від 0,5 до 1,5%.  

Енергетична цінність борошна залежно від виду та сорту складає від                

300 до 330 ккал/100 г. 

Організація правильного харчування базується на кількісних розрахунках 

корисних елементів харчових продуктів, які повинен отримувати організм 

людини для повноцінної роботи.  

Якість харчування населення України не відповідає у повній мірі 

принципам раціонального збалансованого харчування. Повноцінне харчування 

у багатьох людей дуже порушене, це має відображення у дефіциті в раціоні 

повноцінних білків, вітамінів та мінеральних речовини [2, 3]. 
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Зменшення у продуктах харчування біологічно активних компонентів 

зумовлює зниження захисних сил організму людини, розумової, фізичної та 

працездатності.  

Відповідно, постає завдання виробництва та споживання якісних 

збалансованих біологічноцінних продуктів харчування [3]. 

Вживання повноцінних харчових продуктів є одним з найкращих засобів 

уникнення захворювань, що пов’язані із захворюванням шлунково-кишкового 

тракту, серцево-судинної системи, порушенням правильного обміну речовин.   

Оздоровчі та збалансовані продукти харчування повинні відрізнятися за 

біологічною цінністю, хімічним складом, вмістом окремих складників від 

продуктів загального призначення, тому створення нових продуктів із 

збалансованим складом поживних речовин наразі є актуальним завданням. 

У зв'язку з несприятливим екологічним станом і надходженням з їжею і з 

навколишнього середовища речовин, що мають токсичну і канцерогенну дію, 

більшої актуальності набуває впровадження в хлібопекарську промисловість 

інгредієнтів, що мають гепатопротекторний ефект.  

Для приготування пшеничного тіста застосовують два способи: 

безопарний та опарний. 

Безопарний спосіб виробництва тіста. При безопарному способі 

виробництва усі компоненти, що входять до складу рецептури тіста, у повному 

обсязі вносять одночасно. В результаті замісу отримують тісто густої 

консистенції. Розвиток дріжджів у ньому утруднений, тому норма введення 

дріжджів становить понад 1,5 % до маси борошна. Тривалість процесу бродіння 

тіста 3 – 3,5 год. Якість хліба нижча, ніж в опарному способі. 

Опарний спосіб виробництва тіста. Підготовка сировини складається з 

наступних стадій: просіювання борошна, виготовлення дріжджової суспензії і 

приготування розчину солі.  

Заміс опари проводять 4 - 6 хв. до утворення однорідної маси. Заміс тіста 

триває 5-8 хв. Під час замісу опари і тіста починається процес бродіння. 

Дріжджі зброджують моно- і дисахариди, що є у борошні, і дисахарид 
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мальтозу, що утворюється при гідролізі крохмалю. Мета бродіння – 

накопичення в опарі та тісті смакових і ароматичних речовин, а також 

приведення тіста за такими показниками, як  газоутримуюча здатність і фізичні 

властивості, у стан, що найбільш підходить до проведення розподілу тіста і 

випічки. 

Спосіб приготування тіста на густій опарі універсальний. Цим способом 

можна готувати усі види хлібних виробів: хліб, булочні, здобні, бубличні 

вироби, сухарі.  

Він забезпечує хорошу якість продукції, високий об’єм, формостійкість, 

еластичність м’якушки, виражений смак і аромат. Порівняно з безопарним і 

прискореним способами передбачає менші витрати дріжджів на приготуванні 

тіста ( 0,7-1,5 проти 3-5% ) при однофазних способах. 

Способи приготування тіста на великих густих опарах з інтенсивного 

обробного тіста порівняно з традиційним передбачає зародження в опарі 

більшої частини борошна ( 60-70 проти 45-50% ), що обумовлює накопичення в 

опарі та тісті більшої кількості продуктів бродіння, підвищення її кислотності, 

покращуються смак і аромат виробів, подовжується термін зберігання свіжості.  

Збільшення кількості збродженого борошна в опарі,  інтенсивне 

оброблення тіста при замішуванні обумовлюють скорочення тривалості його 

дозрівання, знижується загальна тривалість технологічного процесу. Цей спосіб 

не потребує громіздкого обладнання для бродіння тіста при його 

безперервному приготуванні та дозволяє скоротити кількість діж при 

порційному приготуванні. 

В хліб та в хлібобулочні вироби додають різні поліпшувачі, 

цукрозамінники, добавки для покращення якості виробів. 

Проведений аналіз літературних джерел показує, що в якості 

функціональних добавок рослинної сировини може служити женьшень та 

обліпиха [2, 3].  

Вивчено хімічний склад і біохімічні властивості борошна різних культур. 

Встановлено, що зміст білкових речовин в досліджуваних зразках коливається в 
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межах 7,60-14,70 %. Найменший вміст білка в рисовому борошні, найбільший - 

в гречаному і вівсяному. Білки пшеничного борошна представлені в основному 

проламінами і глютелінами (більше 80 %), кукурудзяного – проламінами і 

глютелінами (близько 60 % всіх білків), альбуміни і глобуліни складають 

найменшу частку білків кукурудзяного борошна – 9,58 %. У рисовому борошні 

найбільша кількість глютелінів – 54,60 % і практично відсутні проламіни –               

4,31 %. У трити- калевому і ячмінному, в порівнянні з рештою видів борошна, 

спостерігається найбільший вміст водо- і солерозчинних фракцій. У вівсяному 

борошні переважаючою фракцією білка є глютеліни - 49,28 %. Для гречаного 

борошна характерна майже повна відсутність проламінів – 1,14 %, 

переважаючими фракціями є глобуліни і альбуміни – 39,85 %. Технологія 

виробництва гречаного і вівсяного борошна передбачає пропарювання, тому в 

даних зразках високий вміст нерозчинного остатку – частково денатурованого 

білка. Ступінь засвоєння білка даних культур підвищується, оскільки внаслідок 

порушення нативної конформації білкової молекули полегшується дія 

протеолітичних ферментів. 

Лімітуючими амінокислотами в борошні різних зернових культур є лізин, 

метіонін ітр иптофан. Найбільш збалансованим за лізином є борошно вівсяне і 

гречане, вміст лізину в даних зразках в 2,0-3,0 рази вище в порівнянні з 

борошном пшеничним вищого сорту. Вміст лізину в тритикалевому і ячмінному 

борошні на 20-30 % перевищує контрольний зразок. 
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В статті розглянуто особливості притаманні функціональним продуктам. 

Проаналізовано сучасні тенденції у виробництві напоїв функціонального 

спрямування. Спроєктовано технологію приготування функціонального 

соковмісного напою оздоровчого призначення на основі соку аронії (горобини 

чорноплідної) з використанням сухої маслянки та природного замінника цукру. 

Ключові слова: соковмісні напої, аронія, сироп плодів шипшини, екстракт 

стевії, маслянка, суха маслянка. 

Харчування є основним фактором в забезпеченні оптимального росту та 

розвитку організму, адаптації до впливу різних агентів довкілля, якості та 

тривалості життя. Здійснення всіх функцій їжі в організмі залежить від 

правильно організованого харчування [4, с. 25 – 31]. Здорове харчування 

можливе лише завдяки використанню здорових харчових продуктів, які 

повинні містити різні інгредієнти в достатній та збалансованій кількості. Значна 

частина сучасних харчових продуктів внаслідок рафінування, дистиляції, 

перекристалізації, консервування та інших технологічних процесів позбавлена 

багатьох біологічно активних речовин. 

Таким чином в рамках концепції оптимального харчування сформувалось 

нове направлення нутріціології – концепція функціонального харчування. Вона 

включає розробку теоретичних основ виробництва, реалізації та споживання 

функціональних продуктів. Більшість дослідників та практиків, які працюють в 

харчовій галузі, під функціональними розуміють такі харчові продукти, які при 

систематичному щоденному споживанні в складі звичайних харчових раціонів 

в традиційних кількостях володіють здатністю підтримувати та регулювати 

конкретні фізіологічні функції [7, с. 15 - 16]. Вони здатні покращувати фізичне і 

психічне здоров'я та зменшувати ризик виникнення захворювань. 
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Функціональні напої сприяють профілактиці негативного впливу факторів 

оточуючого середовища на організм людини, приймають участь в регулюванні 

захисних біологічних механізмів, попереджують захворювання, підвищують 

витривалість, нормалізують травлення, зменшують алергічні реакції, 

покращують емоційні стани, уповільнюють процеси старіння. Саме тому 

нагальним питанням розвитку харчової галузі є всебічне та раціональне 

використання природних ресурсів. 

Напій – це оптимальна форма харчового продукту, збалансований склад 

якого здатний надавати позитивний ефект на організм. Розширення 

асортименту напоїв розкриває можливості управління процесом надходження 

біологічно активних речовин в організм людини. Насичення ринку напоями з 

функціональними складовими – це доступний спосіб оздоровлення споживачів 

будь-яких вікових груп. З технологічної точки зору напої – найбільш зручна 

модель для створення нових продуктів, у тому числі і з використанням 

натуральної рослинної сировини [2, с. 219 - 226.]. 

На сучасному етапі розвитку харчової науки і технології можна виділити 

такі основні категорії функціональних інгредієнтів харчових продуктів: 

вітаміни; мінеральні речовини; глікозиди та ізопреноїди; поліненасичені жирні 

кислоти; харчові волокна; олігосахариди, що не засвоюються; стійкі крохмалі; 

амінокислоти та пептиди; ферменти; антиоксиданти; пробіотичні бактерії                

[4, с. 32 - 35]. Значне місце серед функціональних продуктів займають напої. У 

закордонній практиці функціональні напої умовно поділяють на чотири основні 

групи [7, с. 119 - 122.]: спортивні, енергетичні, здорові та нутрицевтики.  

Здорові напої призначені для масового споживання та є найбільш 

популярними з функціональних. Ці напої збагачені вітамінами, мінералами, 

ненасиченими жирними кислотами та харчовими волокнами, які сприяють 

попередженню серцево-судинних, шлунково-кишкових та онкологічних 

захворювань. Основним компонентом цих напоїв є вода, частіш за все 

мінеральна; фруктові та овочеві соки, їх суміші; молочна основа; стимулюючі 

речовини. До цієї групи відносять напої серії «АСЕ», напої на молочній основі 

та стимуляторовмісні напої.  
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Напої-нутрицевтики мають підвищену харчову цінність або володіють 

значною біологічною активністю за рахунок збагачення їх додатковими 

харчовими речовинами: вітамінами, мікроелементами, фосфоліпідами, 

незамінними жирними кислотами тощо. Прикладом таких напоїв можуть бути 

збагачені вітамінами фруктові та овочеві соки.  

Для спортивних напоїв висунуті наступні вимоги: вони повинні постачати 

енергію до м’язів; підтримувати та поліпшувати працездатність організму; 

компенсувати витрати рідини при фізичних навантаженнях; до їх основного 

компонентного складу повинні входити, крім води, легкозасвоювані вуглеводи 

та мінеральні речовини (іноді амінокислоти, кофеїн). У групі спортивних 

виділяють три категорії напоїв: ізотонічні, гіпертонічні та гіпотонічні                

[8, с. 33 – 37]. 

Енергетичні напої орієнтовані переважно на молодь. Для цих напоїв 

характерним є вміст вуглеводів (джерела енергії), вітамінів, кофеїну, таурину та 

інших інгредієнтів. Американська асоціація контролю безалкогольних напоїв 

зробила висновок, що через комбінацію з алкоголем, забороненими 

речовинами, ліками енергетики потенційно можуть негативно вплинути на 

здоров’я. 

Метою статті є проєктування технології виробництва тонізуючого 

соковмісного напою. 

Виклад основного матеріалу. До функціональних продуктів (ФП) відносять 

продукти, які позитивно впливають на здоров`я людини, при регулярному 

вживанні в ефективних дозах. Крім постачання харчових речовин, які мають 

позитивне біологічне значення для організму людини, вони допомагають 

адаптуватися до впливу зовнішнього середовища, попередити виникнення 

захворювань та запобігти несвоєчасному старінню. ФП розглядають не тільки 

як джерело пластичних речовин та енергії, але й як складний медикаментозний 

комплекс, який дозволяє отримати достовірний лікувально-профілактичний 

ефект. Місце ФП визначають як проміжне між продуктами загального 

харчування, тобто тими, які входять до раціону основних груп населення, та 
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продуктами лікувального харчування [7, с. 15 - 19]. Функціональні властивості 

харчових продуктів визначаються біологічними та фармакологічними 

властивостями функціональних інгредієнтів, що входять до їх складу. Такі 

інгредієнти повинні відповідати наступним вимогам [4, с. 24 - 27]:  

– мати природне походження; 

– вживатися перорально, як звичайна їжа;  

– не знижувати позитивних цінностей харчових продуктів;  

– бути безпечними з точки зору збалансованого харчування; 

– бути корисними для здоров`я (корисні якості повинні бути науково 

підтверджені, а добові дози ухвалені фахівцями);  

– мати точно визначені фізико-хімічні показники, методи дослідження 

яких відомі та доступні.  

В зв'язку з цим одним з пріоритетних напрямів є розроблення рецептур 

нових функціональних оздоровчих напоїв з використанням натуральної 

сировини та рослинних екстрактів. Напої, виготовлені на основі натуральних 

екстрактів, відварів і настоїв трав служать джерелом вітамінів, мікроелементів, 

амінокислот і інших корисних речовин для людського організму [3, с. 15 - 18]. 

Використання того або іншого екстракту дозволяє створити 

функціональний напій цільового призначення – тонізуючий, профілактичний, 

ароматний або спеціального призначення. Метою даної роботи є вдосконалення 

технології виробництва соковмісного напою лікувально-профілактичного 

призначення, збагаченого маслянкою, сиропом з плодів шипшини та 

екстрактом стевії.  

Основою зазначеного напою обрано сік аронії (горобини чорноплідної). У 

плодах аронії виявлено флавоноїди, аскорбінову кислоту, дубильні речовини, 

молібден, марганець, бор, мідь, магній, йод, залізо [5, 80 - 81]. Завдяки вмісту в 

плодах аронії значної кількості біологічно активних речовин, сік аронії можна 

вживати при різних алергічних захворюваннях, захворюваннях серцево-

судинної системи, геморої, променевих ураженнях, екземі, а також ураженнях 

капілярів, пов’язаних з вживанням антикоагулянтів, сполук миш’яку, 
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саліцилатів. Корисною властивістю плодів аронії є високий вміст йоду, завдяки 

чому його застосовують при деяких захворюваннях щитоподібної залози. 

Підвищений вміст вітамінів в плодах аронії забезпечує її використання при 

захворюваннях системи кровообігу і травлення. Ефективність прийому соку 

аронії збільшується при одночасному прийомі з препаратами з рослин, що 

містять аскорбінову кислоту (шипшина, чорна смородина). Основна 

фармакологічна дія соку аронії на організм обумовлено саме флавоноїдами, які 

зміцнюють стінки капілярів і кровоносних судин, збільшують їх еластичність. 

Вживання соку аронії в певній мірі сприяє стабілізації роботи залоз 

внутрішньої секреції. також вона корисна для щитовидки і зору [9, с. 45 - 47]. В 

рецептурі нового напою використано 10% соку аронії. 

Для підвищення С-активності соку аронії вирішено додавати до складу 

напою сироп плодів шипшини. Плоди містять цукри, органічні кислоти, 

пектинові, дубильні речовини, каротини, вітамін К (до 1 мг), вітаміни В1,                

В2 (0,1-0,3 мг), вітамін Е (6-10 мг), вітаміни С, Р, флавоноїди (кверцетин, 

кемферол та їхні похідні; антоціани; катехіни); фенолокислоти; макроелементи 

(мг/г): K - 16,40, Са - 9,40, Mg -15,60, Fe - 0,06; мікроелементи (КНM):                

Мn - 0,19, Сu - 0,35, Zn - 0,77, Cо - 0,18,Cr - 0,03, Al - 0,02, Se - 7,31, Ni - 0,14,               

Sr - 0,69, Pb - 0,07, I - 0,09, В - 0,50 мкг/г [5, с. 215 - 216].  

Сироп плодів шипшини - це дієтична добавка до раціону харчування – 

джерело вітаміну С; сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню 

фізичної та розумової працездатності. Обрано сироп шипшини виробництва 

ТОВ «Здорова родина», до його складу входять водний екстракт плодів 

шипшини натуральний, цукор, аскорбінова кислота. Вміст сиропу плодів 

шипшини в проєктованому напої становить 2%. 

У більшості соковмісних напоїв промислового виробництва та 

виготовлених в закладах ресторанного господарства спостерігається низький 

вміст білків. Це пояснюється тим, що використовується фруктово-овочева 

сировина з малим їх вмістом. Перспективним напрямом створення нових 

безалкогольних напоїв збалансованого складу є поєднання фруктово-ягідної 
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сировини з молочними продуктами [8, c. 33 - 37]. Збагачені молокопродуктами 

безалкогольні напої містять більше білку. Крім того, такі продукти мають 

приємний смак та колір і привертають увагу споживача. Для збагачення 

доцільно використовувати вторинну молочну сировину, яка є побічним 

продуктом переробки молока. В якості білковмісної компоненти проєктованого 

соковмісного напою обрано маслянку (сколотини). 

Маслянка, яка належить до вторинних сировинних ресурсів з 

узагальнюючою назвою – молочна білково-вуглеводна сировина. Це справжнє 

джерело корисних властивостей. Калорійність цього продукту становить 35 

ккал/100 г, що дозволяє її застосування в дієтичному раціоні. 

Білкові азотисті сполуки маслянки представлені всіма фракціями казеїну і 

сироваткових білків і практично ідентичні незбираному молоці. Слід 

підкреслити, що амінокислотний набір (пул) білків сколотин включає всі 

незамінні амінокислоти. Небілкові азотисті сполуки представлені вільними 

амінокислотами, сечовиною, сечовою і гіпуровою кислотами, креатином і 

пуриновими основами, які є продуктами розпаду нуклеїнових кислот.  

Ліпідний комплекс маслянки представлений, як і в молоці, в основному 

молочним жиром. Специфічним є більш високий ступінь дисперсності жирових 

кульок в цьому виді сировини в порівнянні з незбираним молоком. Вуглеводи 

маслянки представлені головним чином лактозою і продуктами її гідролізу – 

глюкозою, галактозою. Відомо про присутність арабінози і лактулози.  

Мінеральні речовини маслянки представлені органічними та 

неорганічними сполуками у вигляді солей, у вільному і зв'язаному стані 

аналогічно незбираному молоці. Мінеральні солі містять макроелементи: 

катіони калію, натрію, кальцію, магнію і аніони лимонної, фосфорної, 

молочної, хлоридної, сульфатної та карбонатної кислот. У маслянці містяться 

також мікроелементи характерні для молока: Ферум, Купрум, Манган, Кобальт, 

Йод, Силіцій тощо. Органічні кислоти ВМС представлені в основному 

молочною, лимонною і нуклеїновими кислотами [1, с. 26 – 30 ].  

В рецептуру проектованого напою входить суха маслянка бренду Now 
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Foods, отримана при виробленні солодковершкового масла, яка забезпечить у 

напої підвищення вмісту білків. Сухі сколотини розчиняли у воді відповідно до 

рекомендації виробника - 1/4 склянки (30 грамів) порошкоподібних сколотин з 

1 склянкою (237 мл) води, щоб отримати 1 склянку (237 мл) відновлених 

сколотин. В рецептурі нового напою вміст відновленої маслянки складає 65%. 

Сучасні безалкогольні напої характеризуються значним вмістом цукру, що 

обмежує їх вживання певними групами населення, що страждають на цукровий 

діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання, а також людьми, які 

притримуються здорового способу життя. Тому при розробленні рецептури 

напою оздоровчого призначення прийнято рішення замінити цукор на 

природний безкалорійний підсолоджувач – екстракт листя стевії. Солодкість 

листя стевії обумовлена наявністю комплексу дитерпенових глікозидів – 

стевіозиду, ребаудіозиду, стевіолбіозиду, дуклозиду. Еквівалент солодкості 

суми дитерпенових глікозидів листя стевії досягає 300 одиниць 

Крім того, листя стевії містить флавоноїди, хлорофіли та ксантофіли, 

оксикоричні кислоти (кавову, хлорогенову), олігоцукри, 17 амінокислот, в тому 

числі всі незамінні, вітаміни А, С, Д, Е, К, Р, сапоніни, клітковину, дубильні 

речовини, ефірні олії [5, с. 184 - 185]. Комплекс цих сполук позитивно діє на 

організм людини: зменшує енергетичну насиченість раціону, знижує рівень 

глюкози та інсуліну в крові.  

При розробленні технології безалкогольних напоїв з використанням стевії 

необхідно враховувати фізико-хімічні властивості її екстрактів. Згідно 

дослідженню [6, с. 109] густий екстракт стевії торгової марки «Стевіясан» 

характеризується густиною майже на 20% більшою ніж води, в‘язкістю в 3 рази 

більшою ніж у води. Також в [6, с. 109] встановлено, що до його складу 

екстракту стевії входять поверхнево активні речовини. Це речовини, 

концентрація яких в поверхневому шарі більша, ніж в об‘ємі. Їх молекули 

володіють здатністю утворювати асоціати в розчині. Завдяки цій здатності 

екстракт стевії можна застосовувати в якості емульгатора для стабілізації 

різних емульсій. За цими показниками, з метою полегшення дозування під час 

приготування напою, краще використовувати екстракт стевії розведений водою 

у співвідношеннях 1:30. 
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Напій готували за традиційною технологією шляхом змішування 

компонентів у вказаних вище пропорціях з дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог. 

Було проведено оцінку органолептичних властивостей продукту 

відповідно до вимог нормативної документації. Напій був світло-фіолетового 

кольору, опалесцентний, з деяким блиском, без осаду, з терпко-солодкуватим 

смаком характерним для аронії. 

Важливо відмітити, що приємно-терпкий насичений смак чорноплідної 

горобини добре замаскував характерний післясмак, властивий екстракту стевії.  

Висновки. У результаті проведеного аналізу технології виробництва 

соковмісних напоїв та новітніх тенденцій в цій галузі розроблено алгоритм 

приготування напою з використанням соку аронії, сиропу шипшини, 

збагаченого маслянкою та екстрактом стевії в якості замінника цукру. 

Встановлено, що соковмісний напій на основі соку аронії, збагачений 

маслянкою, сиропом шипшини та екстрактом стевії характеризується низьким 

вмістом цукру та підвищеною концентрацією амінокислот, мінеральних 

речовин, вітамінів, флавоноїдів, а це дозволяє позиціонувати його як 

функціональний напій оздоровчого спрямування. Розроблений напій можна 

рекомендувати для широкого кола споживачів, зокрема спортсменів, та людей, 

що страждають ожирінням, цукровим діабетом та іншими захворюваннями, при 

яких необхідно обмежувати вживання цукру. 

Перспективи подальших досліджень. Перспективу подальшого 

дослідження вбачаємо у детальному вивченні технологічних аспектів 

приготування напою та підбору ідеального співвідношення компонентів 

шляхом аналізу органолептичних та деяких фізико-хімічних параметрів. 
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Актуальність проблеми. Найбільшою популярністю серед різних груп 

населення користуються солодкі страви. Не зважаючи на свою популярність 

більшість десертів мають велику кількість цукру, високу калорійність та 

незбалансований хімічний склад. У зв'язку з цим перспективним напрямком є 
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розширення асортименту існуючих солодких страв. Включення в повсякденне 

харчування продуктів функціонального призначення з науково-обґрунтованим 

складом допоможе забезпечити збалансований раціон харчування і підвищити 

імунітет організму. 

На сучасному етапі розвитку технологій молочна десертна продукція 

набуває особливого значення, що обумовлено її високими органолептичними 

властивостями, широким спектром рецептурних компонентів, можливістю 

варіювання харчової та енергетичної цінності. Проте асортимент десертів, які 

виготовляються на основі молока з використанням різних видів наповнювачів 

та структуроутворювачів, дуже різноманітний. Тому виникає необхідність їх 

систематизації та класифікації.  

Аналітичними дослідженнями встановлено, що десерти на молочній основі 

можна поділити на три групи – піноподібні, гелеподібні та десерти зі складною 

дисперсною структурою. Для надання певної структури молочним десертам 

використовують різноманітні структуроутворювачі та наповнювачі, за рахунок 

яких формуються кінцеві споживчі властивості готового продукту. Відмічено, 

що перспективним є використання таких структуроутворювальних добавок як 

білки молока у складі молочних концентратів, сухого молока або сухої 

сироватки, білки яєць, різні види борошна, крохмалю, гідроколоїди, харчові 

волокна тощо, які приймають важливу участь у формуванні структурно-

механічних властивостей молочних десертів. Застосування натуральної 

тваринної і рослинної сировини дозволить не тільки підвищити якість і 

розширити асортимент молочних десертів, а й раціонально використовувати 

місцеві сировинні ресурси [3].  

Актуальність теми. З виходом країни на новий рівень ринкових відносин 

змінилась асортиментна політика харчової промисловості взагалі та молочної 

зокрема. Більш жорсткі вимоги споживачів до смакових якостей молочних 

продуктів при обмеженій сировинній базі та зниженні якості вихідної сировини 

спонукають науковців до створення нового напряму в молочній промисловості 

- розробки комбінованих харчових продуктів на молочній основі. 
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Для вирішення поставленої мети останнім часом широкого застосування 

набуло додавання різних наповнювачів до складу молочних десертів, які 

збагачують продукт біологічно активними речовинами. 

В Україні вирощується достатня кількість фруктів і ягід для того, щоб 

задовольнити потреби харчової промисловості в наповнювачах. Правда, з більш 

ніж сотні переробних підприємств, випуском наповнювачів займаються не 

більше десяти, а найбільший виробник цієї продукції займає близько двох 

третин внутрішнього ринку і є найбільшим її експортером [4]. 

Фруктові наповнювачі в харчовій промисловості знайшли велику 

кількість сфер застосування, в Україні наповнювачі активно використовують 

крім виробництва молочної продукції та йогуртів, для різного виду 

кондитерських виробів і дитячого харчування. Фруктові наповнювачі є 

продуктами вторинного попиту, в зв'язку з цим споживання на ринку також 

розглядалася з позиції основних сфер споживання наповнювачів, виробників 

молочної продукції і морозива. 

Фруктові наповнювачі можна використовувати для виробництва багатьох 

видів молочної та кисломолочної продукції, в тому числі: 

- питних і густих йогуртів; 

- сирків; 

- сироваткових напоїв; 

- молочних десертів; 

- кефірів і ряжанок; 

- молочних коктейлів; 

- смузі й інших продуктів. 

Використання фруктових наповнювачів в молочній промисловості 

дозволяє розширити асортимент продукції і залучити більше нових покупців. 

Адже продукти, в які додають фруктові наповнювачі, мають більш насичений 

та оригінальний смак. 

Переваги наповнювачів для молочної промисловості 

1. Застосування наповнювачів значно прискорює процес виробництва 

готової продукції. 



 

260 

2. Використання фруктових наповнювачів дозволяє значно спростити 

технологічний процес. 

3. Застосовуючи якісні натуральні наповнювачі, виробникам вдається 

зменшити використання штучних барвників, ароматизаторів і стабілізаторів. 

4. З їх допомогою смак готової продукції стає більш різноманітним і 

оригінальним. 

Залежно від виду молочної продукції та вимог виробників, наповнювачі 

бувають: 

Наповнювачі гомогенні 

Використані протерті фрукти та ягоди до однорідної глянцевої маси без 

збереження структури фруктів, але з відтвореним натуральним смаком. 

Поливи 

Уварена молочна маса з додаванням какао, какао-масла, сухого молока, 

карамельної пасти і патоки з відтвореними натуральними смаками. 

Наповнювачі гомогенні, гетерогенні та поливи 

Використовуються для десертних та глазурованих сирків, кисломолочних 

йогуртів, творожних десертів, напоїв на молочній основі. Максимально 

полегшує формування стержня в сирку. Кількість с.р. (30%-80%) та pH (3,5-4,2) 

за замовленням клієнта. 

Наповнювачі гетерогенні 

Використані відібрані плоди фруктів і ягід із відповідно встановленими 

розмірами як в цілісному так і в подрібненому вигляді (розміри шматочків за 

замовленням). Наповнювачі мають глянцеву, апетитно-привабливу поверхню і 

яскравий фруктово-ягідний смак. Колір - однорідний, що відповідає кольору 

ягід і плодів, з яких виготовлені наповнювачі. Масова частка фруктів складає 

20-55%. 

Метою досліджень є розробка молочного желе на основі «рослинного 

молока», яке можна рекомендувати для людей, що мають непереносимість 

лактози чи казеїну коров’ячого молока, з фруктовим наповнювачем (айва), його 

технології та оцінка якості, створення інноваційних технологій функціональних 
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молочних продуктів з метою покращення здоров’я людей з захворюваннями 

шлунка, дванадцятипалої кишки, гастритах з підвищеною кислотністю 

шлункового соку, серцево-судинних хворобах і ожирінням.  

За статистикою, сьогодні кожен п’ятий європеєць страждає від 

непереносимості лактози. У багатьох дорослих людей вживання молочних 

продуктів також викликає дискомфорт (діарею, здуття живота, нудоту). 

Популярність «рослинного молока» зростає, оскільки деякі люди 

вибирають його як альтернативу коров’ячому молоку за смаком та хімічним 

складом (наявністю нативних рослинних вітамінів, макро- і мікроелементів та 

харчових волокон). 

Варто зазначити, що у стандартах відсутнє визначення терміну «рослинне 

молоко». Цей напій, що по суті є водною витяжкою з насіння, горіхів, злаків 

або проростків, назвали «молоком» через смакові якості і консистенцію, 

подібну до коров’ячого молока. 

Аналіз наукової та патентної інформації показав, що сьогодні існує 

близько 35 видів «рослинного молока». Їх можна поділити на п’ять груп [1]: 

- «рослинне молоко» зі злакових – вівсяне, рисове, гречане, кукурудзяне, 

пшеничне, житнє, ячмінне, полб'яне, з тритікале (гібрид жита та пшениці); 

- «рослинне молоко» з зернобобових – соєве, арахісове, люпинове, з бобів, 

мукуни, чуфи; 

- «рослинне молоко» з горіхів – мигдальне, кокосове, фісташкове, кедрове, 

з волоського горіха, кеш’ю і фундука; 

- «рослинне молоко» з олійного насіння – кунжутне, льняне, конопляне, 

соняшникове, гарбузове, горлянки; 

- «рослинне молоко» з псевдо-зернових культур – амарантове, макове, з 

кіноа, чіа, тефа, і т. д. 

Харчова цінність «рослинного молока» залежить від сировини, яку 

використовують при виробництві, та технології. 

Молоко з гарбузового насіння - незвичайний продукт рослинного 

походження, що володіє приємним смаком і масою цінних властивостей.  
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Склад і цінність молока з насіння гарбуза. По суті, гарбузове молоко являє 

собою напій, отриманий з перемелених насіння гарбуза і звичайної питної води. 

Тому склад напою практично не відрізняється від складу гарбузового насіння і 

містить наступні речовини:  

- вітаміни підгрупи В - серед них В1 і В2, В5 і В6, В9; вітаміни Е і К; 

кислота РР (ніацин);  

- холін; магній, марганець і мідь; залізо, фтор, цинк і фосфор; селен; 

клітковину. 

Однак є і важлива відмінність, в складі гарбузового молока всі ці речовини 

представлені у великій кількості. Так проявляється користь розмочування 

насіння у воді, їх цінні властивості значно збільшуються.  

Харчова цінність гарбузового молока [2]: 

- жири - 6,4 г; 

- білки - 3,9 г;  

- вуглеводів - 1,4 г. 

Калорійність молока становить близько 72 ккал на 100 мл продукту.  

Користь молока з гарбузового насіння. У кулінарії і дієтології молоко 

цінують не тільки за його незвичайність. При регулярному вживанні цей 

продукт: заповнює брак цінних речовин в організмі і перешкоджає розвитку 

хронічної втоми; благотворно впливає на нервову систему і покращує якість 

сну; покращує настрій і зміцнює пам’ять, а також підвищує працездатність; 

благотворно впливає на обмінні процеси в організмі, покращує засвоєння 

корисних речовин; діє як сечогінний і жовчогінний засіб, тим самим, 

допомагаючи позбутися від набряків і дискомфортних відчуттів в кишечнику; 

покращує стан шкіри і волосся, за ці властивості молоко з гарбузового насіння 

особливо цінують жінки; знімає токсикоз під час вагітності; допомагає в 

боротьбі з внутрішніми запаленнями, і тому може застосовуватися при 

застудах, шлункових недугах і захворюваннях репродуктивної сфери. Молоко з 

гарбузового насіння володіє величезною користю для дієтичного та 

вегетаріанського харчування. На відміну від коров’ячого або козячого молока, 
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рослинна молоко з гарбузового насіння зовсім не містить лактози. Тому люди, 

які страждають непереносимістю звичайних молочних продуктів, можуть 

вживати напій без жодних побоювань. Деякі особливості молока з гарбузового 

насіння заслуговують більш уважного розгляду, оскільки мають особливе 

значення для організму. для шлунково-кишкового тракту Гарбузове молоко має 

легкий проносний ефект і помітно прискорює перетравлювання їжі. Вживати 

напій з гарбузового насіння корисно при зашлакованості кишечника, при 

млявою перистальтики і схильності до запорів. Молоко допоможе позбутися від 

метеоризму, усуне дискомфорт і важкість у шлунку після їжі і в цілому 

поліпшить самопочуття (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Гарбузове молоко 

 

Гарбузове молоко не тільки приносить велику користь саме по собі, але і 

прекрасно поєднується з найрізноманітнішими продуктами харчування. На 

його основі готують вітамінні коктейлі і ситні корисні каші, здобне випічку і 

молочні супи, молочні десерти і соуси. 

Молоко з гарбузового насіння рідко зустрічається в магазинах, проте його 

можна без праці приготувати самостійно на домашній кухні. 
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В результаті дослідження було розроблено експериментальний зразок 

молочного желе з фруктовим наповнювачем, за основу якого була використана 

стандартна рецептура молочного желе. Удосконалення технології полягало в 

заміні коров’ячого молока на «рослинне молоко», а саме молоко з гарбузового 

насіння та фруктовий наповнювач – айва.  

Айву з давніх часів відносять до лікувальних рослинам. При цьому 

лікарським властивістю володіють не тільки свіжі плоди рослини, багаті 

залізом, а й насіння, що збирається під час переробки плодів. 

Велика кількість дубильних та слизових речовин, які містять насіння 

айви, визначає їх лікувальні властивості [5]. 

Харчова цінність айви: 

Вуглеводи 9.6 гр 

Жири 0.5 гр 

Білки 0.6 гр 

Вода 84.0 гр 

Моно – і дисахариди 7.6 гр 

Крохмаль 2.0 гр 

Харчові волокна 3.6 гр 

Органічні кислоти 0.9 гр 

Зола 0.8 гр 

Вміст вітамінів в айві: 

Вітамін А 0.4 мг 

Вітамін B1 0.02 мг 

Вітамін В2 0.04 мг 

Вітамін C 23.0 мг 

Вітамін PP 0.1 мг 

Макроелементи / Мікроелементи в айві: 

Залізо 3.0 мг 

Калій 144.0 мг 

Кальцій 23.0 мг 
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Магній 14.0 мг 

Натрій 14.0 мг 

Фосфор 24.0 мг 

Айва відноситься до середньокалорійних продуктів – 46.5 кКал на 100 гр. 

Рецептура молочного десерту «Желе з молока з фруктами» представлена в 

табл. 1. 

Таблиця 1 – Желе з молока з фруктами 

Найменування 
сировини 

Витрати сировини на 
1 п, г 

Брутто Нетто 

Молоко 72 72 
Цукор 8 8 

Фрукти (айва) 8,5 7 

Желатин 3 3 

Вода 10 10 

Вихід - 100 

 

Отже, аналіз рецептур та сучасних розробок желейних солодких страв 

свідчить про перспективність розширення асортименту та поліпшення харчової 

цінності желейної продукції [1-5]. Одним з актуальних напрямків є створення 

спеціальних та дієтичних лінійок желейних десертів. Так, метою наших 

досліджень була розробка рецептур молочного десерту фруктовими 

наповнювачами на основі «рослинного молока», яке можна рекомендувати для 

людей, що мають непереносимість лактози чи казеїну коров’ячого молока. 

Розроблений готовий продукт рекомендується для дитячого харчування, 

для груп населення, які дотримуються дієтичного харчування, які ведуть 

здоровий і активний спосіб життя. Його можна вживати для профілактики 

серцево-судинних захворювань, ожиріння та цукрового діабету. 
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ВИКОРИСТАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИРОВИНИ 

Сучасна наука про харчування дійшла висновку, що вкрай необхідними для 

нормального функціонування нашого організму є перші страви. Вони важливі 

для раціонального харчування, забезпечують організм теплом і енергією, 

допомагають активізувати обмін речовин і кровообіг. Через демографічні 

особливості, специфіку культури харчування особливим попитом серед нашого 

населення в закладах громадського харчування користуються гарячі, перші 

страви з використанням біологічно цінного рослинного складника. Перші 

страви мають значний вплив на відновлення водно-сольового балансу організму, 

що необхідно для контролю над артеріальним тиском, а тому визначення 

особливостей технологічного процесу їх приготування та подавання видається 

нині актуальним, адже суп-пюре містить багато мінеральних речовин і 

вітамінів [1]. 

Ключові слова: харчування, кулінарія, суп-пюре, гарбуз.  

На сучасному етапі розвитку технологій харчової продукції особливе 

значення приділяється напрямам пов’язаним з виробництвом страв, що 
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поліпшують обмін речовин, послаблюють процеси сенсибілізації організму і 

підвищують його опір до несприятливих чинників довкілля. За даними 

експертів ФАО/ВООЗ, найбільший вплив на здоров’я людини має спосіб життя,           

найважливішою складовою якого є харчування [1].  

Фактичний стан харчування населення України характеризується 

недостатнім споживанням повноцінних білків, поліненасичених жирних 

кислот, вітамінів, мінеральних речовин, і як наслідок – зниження фізичного 

розвитку та прогресування аліментарної та аліментарно обумовленої патології. 

Тому питання забезпечення повноцінним і раціональним харчуванням 

населення є надзвичайно важливим. 

Особливого значення набуває пюреподібна кулінарна продукція, а саме 

виробництво супу-пюре. З огляду на підвищення ефективності 

функціонального харчування необхідно впроваджувати нові види рослинної 

сировини, що дозволяють поліпшити процеси травлення, підвищують імунітет 

та сприяють розширенню асортименту ресторанної продукції [2]. 

Проведений аналіз останніх досліджень щодо супів-пюре, а саме «Крем- 

суп із гарбуза», довів постійне розширення їх асортименту такими 

інгредієнтами, як порошок ламінарії, шрот насіння вівса, імбир, кокосове 

молоко та іншими добавки рослинного походження [3-4]. 

Перші страви збуджують апетит, підвищують секрецію залоз органів 

травлення. Секрецію травних залоз підвищують екстрактивні речовини рідкої 

основи перших страв (бульйонів, відварів), органічні кислоти (томатів, 

квашеної капусти, квасів, солоних огірків, сметани та ін.), смакові ароматичні 

речовини (цибулі, моркви, білого коріння), прянощі та приправи. 

Розроблення та впровадження технології отримання супів-пюре на 

підприємствах ресторанного господарства є актуальним направленням. 

Численні проблеми зі здоров'ям, які виникають у населення України в останні 

20 років, часто пов'язані з якістю харчування. Харчові алергії і непереносимість          

окремих компонентів їжі, ускладнене перетравлювання їжі, недостатнє 

споживання життєво важливих макро- і мікронутрієнтів – це лише окремі 

сторони проблеми. 
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Дослідницькими групами виявлено позитивний вплив супів-пюре на 

загальний стан організму [2-5]. У такій формі легше відбувається засвоєння їжі, 

привабливий зовнішній вигляд, який можуть надати супу-пюре на 

підприємствах ресторанного господарства, робить цю страву більш 

популярною як для дорослого харчування, так і для дитячого і геродієтичного. 

Перспективним з точки зору корисних властивостей сировиною для 

виробництва супів-пюре є гарбуз. Існує кілька способів використання пюре з 

гарбуза в харчовій промисловості: отримання мармеладної маси, фаршу для 

булочних виробів, основи для солодких страв (желе, мусів), як компонент 

сирцевих пряників [4]. 

Гарбуз у харчовій промисловості має велике значення, він є джерелом 

антиоксидантних і корисних біологічних властивостей. Науковці рекомендують 

використовувати порошок гарбуза в якості біологічно активної добавки до їжі, 

що володіє антиоксидантними властивостями за рахунок присутніх у ньому 

харчових фізіологічно функціональних інгредієнтів, таких як харчові волокна, 

вітаміни Е і С. За кордоном проводяться дослідження складу і технологічних 

властивостей продуктів, збагачених харчовими волокнами гарбуза. Доведено 

фізіологічну цінність харчових волокон та їх роль у боротьбі проти 

захворювань шлунково-кишкового тракту. Проведені дослідження фізико – 

хімічних властивостей складових м'якоті гарбуза показали, що всі виділені 

фракції володіють високою харчовою цінністю [4]. 

В науковій літературі все частіше зустрічається вираз «антиоксидантні 

вітаміни». Його поява пов’язана з тим, що у деяких давно відомих і детально 

вивчених вітамінів виявили нові хімічні властивості, що дозволили по-новому 

пояснити їхню біологічну активність. У невеликих кількостях у складі 

збалансованого харчового раціону вони виконують незамінну роль. Однак 

передозування таких вітамінів призводить до гіпервітамінозу і порушення 

роботи життєво важливих функціональних систем організму людини. 

Зрозуміло, що в даному випадку йдеться про жиророзчинні вітаміни 

(водорозчинні не накопичуються і організмі). Розглянемо роль одного із 



 

269 

представників цієї групи – каротиноїдів. Це природні пігменти, що 

синтезуються рослинами і мікроорганізмами. Основна функція каротиноїдів в 

організмі людини полягає у захисті її структур від ушкоджуючої дії вільних 

радикалів. 

Найбільш відомим і широко розповсюдженим каротином є β-каротин – 

попередник вітаміну А. Виявлені антиоксидантні властивості каротиноїдів 

свідчать про їхню участь у багатьох внутрішньоклітинних реакціях. І в основі 

усіх взаємодій лежить висока неспецифічна реакційна здатність каротиноїдів до 

сполук з неспареними електронами вільних радикалів [2]. 

Відомо, що продукти вільнорадикальних реакцій викликають порушення 

роботи біологічних мембран, передусім внаслідок резерву процесів 

перекисного окислення мембранних ліпідів (ПОЛ). Це призводить до розвитку 

в живому організмі цілого ряду патологічних станів. 

Встановлена антиоксидантна активність β-каротину та інших каротиноїдів 

дозволяє пояснити їхню роль у гальмуванні процесів ПОЛ і характеризує такі їх 

функції як запобігання онкологічним і віковим ушкодженням клітин організмів, 

запобігання радіаційним ушкодженням, серцево-судинним захворюванням 

тощо. 

Волоський горіх зелений містить високу концентрацію вітаміну С, має 

потужні антиоксидантні та антибактеріальні властивості, є одним із 

найбагатших представників омега-3 кислот серед рослинного світу. Також у 

великій кількості він містить кальцій, калій, фосфор, цинк, магній і йод. 

Доведено, що перикарпій, після відділення від стиглого горіха зберігає якісний 

хімічний склад плоду і залишається біологічно цінною сировиною, яку 

доцільно використовувати для отримання корисних харчових продуктів [5]. 

Навколоплідник і нестиглі плоди містять органічні (яблучну, лимонну), 

фенолкарбонові кислоти (галова, метиловий ефір галової кислоти), флавоноїди 

(авикулярин, гіперозид, кверцетин, кемпферол), аскорбінову кислоту (до 2 %), 

вітаміни (В1, В2, Р, РР, Е), каротиноїди (до 3 %), хінони (юглон, α-юглон, β- 

гідроюглон, 5-глюкозид-гідроюглона), дубильні речовини (до 4,15 %) – похідні 
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пирогаллола (навколоплідник – 14-35 %), мінеральні речовини (залізо, 

марганець, фосфор, кобальт, йод та ін.) [31]. У плодах молочно-воскової 

стиглості (МВС) встановлено максимальний уміст вітаміну Р, а у 

навколопліднику – максимальний вміст каротиноїдів [5, 6]. Виявлено 

фітостерини, які є джерелами отримання стероїдних гормонів, монадотропінів, 

гормонів наднирківних залоз.  

Отже, плоди МВС за хімічною структурою можна класифікувати 

наступним чином: гідролізовані таніни (мономери та дімери), похідні елагової 

кислоти, катехіни, похідні дикарбоксильованих кислот, нуклеїнові кислоти, 

амінокислоти, вітаміни та мікроелементи. 

У західних областях України відомий горіхово-ферментований напій, який 

використовують як лікувальний засіб і як звичайний харчовий продукт. Його 

можна використовувати без обмежень за віком і групами захворювань. Готують 

напій із плодів волоського горіха МВС, молочної сироватки та цукру. 

Зброджування триває протягом 14–16 діб. Формується сильна і здорова 

молочна мікрофлора. Напій очищає кров при стафілококовому отруєнні. 

На сучасному етапі виробництва харчових продуктів основним 

напрямком є удосконалення технології приготування супів – пюре з 

використанням регіональної сировини високої якості.  

Спостерігається підвищена увага фахівців до сировини природного 

походження, яка містить біологічно активні речовини (БАР) і володіє 

поліфункціональними властивостями. Такою сировиною можуть служити 

плоди волоського горіха, цілющі властивості якого, відомі ще з давнини. В 

основу робочої гіпотези покладено припущення про те, що дослідження 

найбільш поєднуваних рослинних компонентів - волоський горіх та гарбуз, а 

також раціональні режими їх технологічного оброблення дозволять отримати 

біологічно повноцінні, безпечні продукти харчування, що володіють 

функціональними властивостями і збільшеним терміном зберігання за рахунок 

антимікробних властивостей плодів волоського горіха [6]. 
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складовою рецептури піци. Представлено розробку технологічної документації 

на удосконалену борошняну страву італійської кухні на прикладі піци 
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 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сьогодні складні соціально-економічні умови 

життя не дають можливість громадянам нашої країни приділяти питанню 

раціонального харчування належну увагу. Тому проблема харчування повинна 

вирішуватися закладами ресторанного господарства шляхом створення 

продуктів підвищеної біологічної цінності. Як свідчать дослідження вчених та 

досвід роботи закладів харчування, стійким попитом в Україні користується 

національна українська та італійська кухня і відповідний їм етнічний стиль 

ресторанів [1]. 

 Піца – це один із символів італійської кухні і надзвичайно корисна страва, 

у якій поєднуються тісто і набір найрізноманітніших продуктів. Крім того, 

випікання піци робить її корисною і легкозасвоюваною стравою без 

канцерогенів, оксидів важких металів. Проте, для адаптації невластивої для 

української кухні лазаньї до харчового раціону пересічного українця та 

покращення її харчових властивостей існує потреба включати у рецептуру 

функціональні інгредієнти. 

Ця проблема на даний час є недостатньо вивченою та потребує подальших 

пошуків, спробу яких представлено у даному дослідженні. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз асортименту та 

технології приготування піци, удосконалення рецептури на базі піци 

«Маргарита». 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемою 

використання функціональних інгредієнтів у кулінарних виробах, підвищенням 

їх харчової цінності та надання профілактичних властивостей займається ряд 

вітчизняних та закордонних вчених. Зокрема, теоретичні і практичні основи 

використання такої сировини при виробництві кулінарних борошняних виробів 

прослідковуються в наукових роботах М.І. Пересічного, С.М. Пересічної,              

М.Ф. Кравченко, Д.В. Федорової, І.В. Сирохмана, В.І. Оболкіної. Роботу над 

даною проблемою продовжено і розвинено у працях О.О. Сімакової,                

Р.П. Никифорова Корзун В.Н., Антонюк І.Ю., Марзеєвої О.М., Колтунова В.А., 

Притульської Н.В, Дейниченко Г.В, Доцяк В.С., Пархаєвої Н.В., Філь М.І. та 

інших науковців.  

Так, Сирохман В.І. та Філь М.І., представляючи свої дослідження, 

вважають очевидною  можливість використання функціональних продуктів в 

технології борошняних кулінарних виробів з метою створення нових продуктів 

із заданими властивостями, що дозволить використовувати їх для профілактики 

аліментарно-залежних захворювань, нормалізації роботи організму людини [2]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Італійська піца – це 

традиційна страва, яка готується на тонкому тісті. Багато гурманів віддають 

перевагу саме цьому виду, адже він дозволяє насолодитися витонченим смаком 

начинки. Американська піца створюється на пишному тісті, товщина якого 

досягає близько двох сантиметрів. Це більш ситна страва. Також американські 

кухарі використовують спеціальні дріжджі для створення основи. Тісто 

відрізняється приємним солодкуватим смаком і рихлістю. Варто відзначити і 

достатню кількість соусу. Є відмінності і в технології приготування двох 

варіантів піци. Американці вважають за краще випікати страву при більш 

високих температурах. Зменшується і тривалість приготування. В Америці 

відвідувачам пропонується більшу різноманітність начинок. Кухарі люблять 
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експериментувати. Вони можуть додати в піцу варені яйця, шинку, копчену 

курку, ковбаски, гірчицю, капусту. Американські піцайоло віддають перевагу 

соняшникової, а не оливкової олії. 

Нижче представлено класифікацію піци за різними ознаками [3]. 

Закрита або відкрита піца. Частіш використовують відкриті варіанти 

страви. Закрита піца називається кальцоне. Це ароматна страва зовні нагадує 

звичний пиріг. Коржик з тіста закриває начинку. 

Різноманітність інгредієнтів. Піца може бути м'ясною, вегетаріанської, 

грибний, рибної. Також популярністю користується асорті – поєднання різних 

інгредієнтів в одній страві. Любителі солодкого напевно не відмовляться від 

фруктової піци. Ще один різновид страви для гурмана – сирна. Не обходиться і 

без різних спецій, які роблять смак більш насиченим і яскравіше. 

Сорт сиру. Найчастіше використовується моцарелла, яку виготовляють з 

коров'ячого молока. Це універсальний сорт. Свіжий тертий пармезан 

вважається королем сирних продуктів. Дор-блю – варіант для морської та 

рибної піци. Також багато хто віддає перевагу сирам чеддер і радамер. 

Тісто може бути дріжджовим, солодким або листковим. Конкретний вибір 

залежить від уподобань, що склалися у певному регіоні традицій і майстерності 

кухаря [4]. 

Форма піци. Кругла піца – класичний варіант, який можна зустріти в будь- 

якому ресторані. Також піца може бути овальної або прямокутної. 

Японська піца. Окремий вид страви, який передбачає приготування 

начинки з різних морських продуктів. Індійська піца – досить гостра страва, 

насичена великою кількістю приправ і спецій. Грецька піца виділяється 

великою товщиною коржа. Вона готується в печі на сковороді. 

Відомо більше двох тисяч рецептів піци, яку в різних країнах готують із 

додаванням різних продуктів [3]. 

Гурмани – італійці придумали чимало оригінальних рецептів піци. 

«Наполетана» – з помідорами, моцареллою, пармезаном, анчоусами, 

оливковою олією, орегано та базиліком; сицилійська квадратна піца – з 
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анчоусами; «біла» – без помідорів; піца «Чотири сезони», яку ділять на чотири 

частини, що символізують різні часи року, і готують з різними інгредієнтами: 

грибами і вареними яйцями (зима), артишоками і оливками (весна), салямі і 

чорним перцем (літо), помідорами і моцареллою (осінь) [2]. 

Начинка для піци може бути і рідкою, досить густою. Якщо пласт тіста 

дуже тонкий, то і шар начинки повинен бути невеликим. Відповідно, на більш 

товстий корж викладають більш «ґрунтовну» начинку. Але в будь-якому 

випадку розподіляти її потрібно рівномірно – так, щоб після випічки серединка 

не виявилася промоклою, а краєчки занадто сухими. 

Вироби з рідкою начинкою готують трохи довше, щоб вона встигла 

«підсохнути». Температуру в духовій шафі при цьому трохи знижують, щоб 

корж не підгорів. З сирої начинкою краще готувати піцу з досить товстим 

шаром тіста [4]. 

Не обов'язково випікати піцу в духовці: її можна засмажити на сковороді з 

кришкою, що щільно закривається. А для тих, хто страждає захворюваннями 

шлунка, підійде піца, приготована на паровій бані (корж для неї зазвичай 

роблять з дріжджового тіста, яке розкачують товстим шаром). 

Тісто для піци повинно бути хрустким, повітряним і легким. Класичне 

тісто для піци готують з борошна, дріжджів або закваски, солі і води [3]. 

Додавання олії або масла – спірне питання. Наприклад, у традиційній 

неаполітанській піці жирів немає. Разом з тим, багато хто додає у тісто для 

італійської піци оливкову олію, а для американської – інший рослинний жир. 

Борошно – один із найважливіших інгредієнтів. Рекомендують 

використовувати італійське борошно сорту 00, оскільки наше не підходить 

через помел та відсоток клітковини. Для борошна італійці використовують 

більш м’яке зерно, яке дозволяє сильніше тягнути тісто, воно не рветься та стає 

більш еластичним. Тісто замішують вручну, а потім розкочують тонким шаром 

– як правило, до 1,5 сантиметрів. 

Приготування піци залежить від тіста: тонке «сицилійське» тісто 

розкочують скалкою, а «бруклінське» дріжджове – вручну, щоб зробити краї 
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пухкими. Але вважається, що будь-яке тісто слід розкочувати вручну, оскільки 

так воно вбирає теплоту рук піцайоло та стає смачнішим. Деякі піцайоло 

підкидають тісто у повітря – так воно формується і насичується киснем. Інші ж 

цього не роблять, оскільки вважають, що це робиться просто для вистави і щось 

обтрусити зайве борошно, або ж їм не дозволять розміри приміщення [4]. 

В основі у переважній більшості тіста для піци завжди вода, борошно, 

дріжджі, морська сіль та оливкова олія. Залежно від техніки та бажаного 

результату можна щось додати або забрати. Наприклад, щоб зробити тісто 

більш хрустким, у нього додають яйця. 

Після того, як тісто покривають томатним соусом, можливе додавання 

практично будь-яких начинок. Залежно від розміру піци змінюється кількість 

тіста і начинки, але співвідношення інгредієнтів залишається практично 

однаковим. 

У пepeвaжній більшocті peцeптур бeздpіжджoвoгo тіcтa для піци мoвa йдe 

пpo «зaквacку». Тіcтo піднімaєтьcя зa paxунoк біoлoгічниx фaктopів, які 

викликaні cпиpтoвим і мoлoчнoкиcлим бpoдінням. Зaквacку мoжнa гoтувaти 

caмoму, купити гoтoвий пopoшoк в мaгaзині. У дoмaшніx умoвax зaквacкa 

гoтуєтьcя кількa днів, тіcтo піднімaєтьcя зa paxунoк мoлoчнoкиcлиx бaктepій в 

пoєднaнні з пpиcутніcтю тaк звaниx «дикиx» дpіжджів. У зв’язку з цим, нaзвaти 

тіcтo бeздpіжджoвим мoжнa з вeликoю нaтяжкoю [2]. 

В Ітaлії, нaйчacтішe, викopиcтoвуєтьcя нaтуpaльне киcле тіcто, Lievito 

naturale – пo cуті вapіaнт зaквacки, чacтo з дoдaвaнням пивниx дpіжджів. Можна 

застосовувати кoндитepcький poзпушувaч, йoгo cклaд – coдa, вуглeкиcлий 

aмoній, у вигляді пopoшку дужe тoнкoгo пoмeлу, мaйжe пудpa, який змішaний з 

тoчнo дoзoвaнoю кількіcтю xapчoвoї киcлoти – лимoннoї aбo виннoї. Є вapіaнти 

зі cклaдним peцeптoм, «пeкapcькі» cуміші і т.д. aлe cуть їx тaкa ж. 

Справжня італійська піца готується саме на основі тіста без додавання 

дріжджів [36]. Переваг у неї предостатньо. По-перше, її приготування не займає 

великої кількості часу. По-друге, завдяки своєму нейтрального смаку, вона не 

перебиває смак інших компонентів цієї страви італійської кухні. На 

сьогоднішній день придумано величезну кількість рецептів приготування цієї 

основи. 
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Для приготування прісного тіста тепле молоко змішують з яйцями, 

додають олію. Суміш вливають у борошно, замішують еластичне тісто. 

Залишають його для набухання клейковини на 10...15 хв. Розкочують на корж 

товщиною 2...3 мм [3]. 

Для приготування прісного листкового тіста борошно просіюють через 

дрібне сито на дошку, формують з нього гірку, роблять поглиблення. Лимонну 

кислоту й сіль розчиняють у воді й вливають цю суміш у поглиблення. 

Замішують тісто, потім надрізають його хрест-навхрест, ставлять на холод на 

20 – 30 хв. Частину борошна перемішують з розм'якшеним вершковим маслом, 

формують прямокутник товщиною 1,5 – 2 см і також ставлять на холод. 

Охолоджене тісто розтягають за краї надрізів, додають йому форму 

квадрата й розкачують так, щоб його площа була вдвічі більше площі масла, 

змішаного з борошном (краї тіста повинні бути тонше середини). Застигле 

масло кладуть на середину квадрата з тіста й закривають його краями із двох 

сторін (краї тіста повинні зійтися на середині шматка масла). Після цього тісто 

з маслом розкачують у прямокутник товщиною 1–2 см, складають вчетверо, 

витримати на холоді 15–20 хв. Розкочують і охолоджують тісто ще тричі. 

Приготовлене тісто має бути однорідним, дуже еластичним. Для одержання 

еластичного тіста використовують борошно з м’яких сортів пшениці з високим 

вмістом клейковини 35...40 %. На еластичність клейковини й шарування 

сприятливо впливає сіль. Готова продукція з достатньою кількістю солі має 

рельєфний малюнок, тонкі рівні шари; при нестачі солі вироби виходять 

розпливчастими. Лимонна кислота також позитивно впливає на шароутворення. 

Однак підвищений вміст кислоти погіршує смак і деформує вироби [4]. 

Готують листкове тісто в приміщенні з температурою 15...17 °С. За нижчої 

температури шари масла в тісті застигають і при розкочуванні кришаться. 

Гострі крихти розривають шари тіста, і масло під час випікання випливає з 

виробу.  

Для розроблення рецептур піци із функціональними начинками приймаємо 

за аналог піцу «Маргарита». В якості сировини для приготування дріжджового 
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напівфабрикату використовували: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукор-

пісок, маргарин, яйце куряче, дріжджі пресовані хлібопекарські, сіль кухонну, 

воду питну. Невід'ємний інгредієнт піци – сир «Моцарела». 

Аналіз рецептурного складу виробу-аналогу наведено у таблиці 1. 

Технологія приготування. Тісто розтягнути до діаметра 28 см. Полити 

соусом для піци, рівномірно розподілити. 

Таблиця 1 – Аналіз рецептурного складу піци «Маргарита» 

Найменування 
продукту 

Кількість, г Масова
частка, % 

Функціональне
призначення брутто нетто

Тісто для піци  
Борошно пшеничне 128,0 128,0 Основна сировина

Цукор-пісок 9,2 9,2 Смакова добавка
Маргарин 13,8 13,8 Додаткова сировина

Яйце куряче 1/3 13,8 Додаткова сировина
Вода для замісу 34,0 34,0 Основна сировина

Дріжджі пресовані 4,6 4,6 Розпушувач
Сіль 1,6 1,6 Смакова добавка

Маса тіста 200 39,7  
Соус для піци 110 21,8  

Сир моцарелла твердий 125 121 Основна сировина
Спеції трави 0,7 0,7 Смакова добавка

Помідори ґрунтові 72 64 Основна сировина
Зелень базилік 4,5 4 Смакова добавка
Маса начинки 194 38,5  

Вихід напівфабрикату 504 100  

Вихід готового виробу 360  

 

Посипати тертим або нарізаним на слайсері сиром, посипати спеціями 

«Середньоземноморські трави» (або сумішшю спецій для піци). Зверху 

положити нарізані кружальцями помідори. Випікати при температурі 300 0С до 

готовності (2–3 хв.). 

З рецептури піци можна зробити висновок, що маси тіста і начинки 

однакові. 

Для приготування піци можна використовувати різні соуси: 

- соус червоний; 

- соус з вином;  



 

279 

- соус білий;  

- соус із сиром;  

- соус на вершках та ін. [4].  

Для урізноманітнення асортименту піци пропонуємо рецептуру із 

додаванням лосося, соусів Айолі та Цезар, листя салату Айсбера, руколи, 

томатів черрі, огірка, перепелиних яєць, пармезану та кунжуту (таблиця 2). 

Таблиця 2 – Рецептура піци «Сальмоне» 

№ 
Найменування сировини 

Маса сировини, г 
Вимоги до якості сировини 

Бруто Нето 
1 Тісто н/ф 200 200 

Сировина відповідає 
вимогам діючої нормативно-
технологічної документації 

2 Моцарела 120 120 
3 Лосось 115 100 
4 Салат Айзберг 40 35 
5 Рукола 7 5 
6 Помідор черрі 40 39 
7 Огірок 30 29 
8 Яйце перепелине 20 19 
9 Пармезан 10 10 
10 Кетчуп 5 5 
11 Маслини 15 15 
12 Лимон 17 15 
13 Соус Айолі 60 60 
14 Соус Цезар 100 100 

 Вихід  744 
 

Технологія приготування. Розкачуємо тісто-напівфабрикат до діаметра 30 

см, обтрушуємо зайве борошно. На підготовлене тісто викладаємо натерту 

моцарелу, поливаємо соусом Айолі, викладаємо лосось н/ф.  

Таблиця 3 – Органолептичні показники піци 
 

Показник Характеристика

Форма Невелика кругла з бортиками порційна або велика кругла, 
нарізана на порції 

Поверхня Нарізані часточки томатів черрі та 5 розанчиків лосося рівномірно
розкладені, прикрашені листям салату, маслинами 

Колір Тісто - від білого до світло-коричневого; начинка – зеленого, 
червоного, рожевого, жовтого. 

Смак Смак продуктів згідно з рецептурою,солодкий, без стороннього
присмаку. 

Запах Приємний, властивий інгедієнтам, спеціям

Вигляд у 
розломі 

Тісто - хрумке; начинка – ніжна, соковита, неоднорідна. 
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Випікаємо. Поливаємо соусом Цезар, прикрашаємо листям Айсберга, 

руколи, часточками томатів черрі, нарізаним соломкою огірком, перепелиними 

яйцями, нарізаними кружальцями, посипаємо тертим пармезаном та кунжутом. 

Скручуємо малосольний лосось у вигляді троянди, викладаємо 5 шт., в центр 

кожної поміщуємо маслину. Прикрашаємо скибочками лимону. 

Органолептичні показники якості представлені у таблиці 3. Як видно з 

таблиці 3, розроблена піца характеризується покращеними органолептичними 

показниками. 

Висновки. Отже, розроблена нова рецептура піци «Сальмоне» 

характеризуються покращеним мінеральним складом, підвищеною харчовою 

цінністю, кращими якісними показниками та володіє вираженими 

функціональними властивостями в порівнянні з класичною піцою. 

Таким чином, розроблену піцу «Сальмоне» можна пропонувати до 

впровадження у закладах ресторанного господарства з метою розширення 

асортименту, підвищення конкурентоспроможності національних борошняних 

страв та активізації попиту на них у різних контингентів споживачів. 
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здобувач освітнього ступеня «бакалавр»

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКСТРАКТУ МОРКВИ 

Робота присвячена розробці технологій виробництва напоїв із застосуванням 

екстракту моркви. Наразі сектор виробництва напоїв із застосуванням 

екстракту моркви залишається вільним. У рамках сучасних тенденцій 

розвитку безалкогольної промисловості особливу актуальність представляє 

розвиток виробництва різних концентрованих основ для безалкогольних напоїв 

зокрема екстракту моркви.  

Ключові слова: екстракт, морква, Dauscus Carota L, бета-каротин, порошок. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день соки користуються широким 

попитом серед населення України та світу, що спричинене прагненням кожної 

людини споживати корисні, натуральні та якісні продукти. У цьому зв’язку 

частка виробництва соків щорічно зростає на 10…40 %, а експорт збільшується 

в середньому на 45 %. 

Сучасні технології продукції у закладах ресторанного господарства 

передбачають широке використання екстракту моркви як основної, так і 

допоміжної сировини.  

Важливими у харчовому раціоні людини є напої, які визнано 

перспективним джерелом збагачення організму БАР (біологічно активні 

речовини). 

Одним з напрямів підвищення якості напоїв, їх конкурентної спроможності 

на вітчизняному ринку напоїв є оптимізація технології безалкогольних напоїв 

шляхом технологій виробництва напоїв із застосуванням екстракту моркви, 

вдосконалення складу напою, надання йому профілактично-оздоровчих 

властивостей [8]. 

Розробка технологій виробництва напоїв із застосуванням екстракту 

моркви є актуальною, бо їх використання у виробництві напоїв є економічним, 

тому що спрощується технологія та скорочуються втрати сировини. 
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Метою роботи є розробка технологій виробництва напоїв із застосуванням 

екстракту моркви.  

Виробництво фруктових напоїв із застосуванням екстракту моркви - одна з 

найбільш швидко зростаючих галузей плодоовочевої промисловості в багатьох 

країнах, зокрема добавка екстракту моркви (органічних продуктів). У цих 

напоях збережені всі складові частини вихідної сировини, за виключним не 

засвоюваних відходів, і вони користуються підвищеним попитом споживачів. 

Використання для цієї продукції, поряд з фруктами, овочів, з огляду на їх 

високі харчові властивості, доступності та низької вартості – доцільно. Попит 

на овочеві соки в країнах, де вони виробляються, високий і стабільний. 

Важливим компонентом ряду кулінарної продукції є екстракт моркви, яка 

задає солодкий смак, аромат, колір готовим напоям.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 

наукових основ підвищення харчової та біологічної цінності напоїв зробили 

вітчизняні й зарубіжні вчені: Бакуліна О.М., Беліченко О.М., Гореньков Е.С., 

Капрельянц Л.В., Карпенко П.О., Корзун В.Н., Литовченко О.М., Павлюк Р.Ю., 

Позняковський В.М., Пилипенко Л.М., Сімахіна Г.О., Максютіна Н.П., 

Маюрникова Л.О., Осипова Л.П., Черевко О.І., Черно Н.К., Kushad M., Potter S. 

та ін. Але цих досліджень не достатньо. 

Проаналізувавши літературні джерела, можна зробити висновок, що 

необхідність у розробці технологій виробництва напоїв із застосуванням 

екстракту моркви дуже важливий процес. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Морква (Dauscus Carota L) 

відноситься до роду Apiaceae Lindl., Umbelliferae juss) сімейства зонтичних. 

В Україні вирощують понад 15 столових сортів моркви. До основних 

відмінних ознак різних сортів відносяться форма, довжина і забарвлення 

коренеплодів. Форма моркви буває циліндричною, округленою, кулястою, 

конусоподібною. Забарвлення моркви залежить від наявності пігментів: 

каротиноїдів і антоціанів. Коренеплоди помаранчево-червоного кольору містять 

більше цукру і менше клітковини, але гірше зберігаються. Забарвлення 

коренеплодів буває типовим тільки у дозрілої моркви (від жовтого до 

червоного). 
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Специфічний аромат коренеплодів моркви надають ефірні масла. 

Моркву використовують у сирому вигляді і піддану тепловій обробці. 

Хімічний склад моркви залежить від сорту, кліматичних умов, грунту і 

добрив. Вивченню хімічного складу моркви присвячено значну кількість 

досліджень [1]. 

Основну масу сухих речовин моркви складають вуглеводи: з 

моносахаридів – глюкоза і фруктоза; олігосахаридів – сахароза і полісахаридів 

– пектинові речовини, геміцелюлози, клітковина і незначна кількість крохмалю. 

Деякі автори [2] в складі цукрів коренеплодів моркви виявили крім 

глюкози і фруктози ксилозу і арабінозу.  

Відносно високий вміст цукрів у коренеплодах моркви обумовлює їх 

солодкий смак і енергетичну. 

При оцінці смакових якостей і збереженості моркви враховуються не 

тільки сума цукрів, а й співвідношення дисахаридів до моносахаридів. Чим 

вище цей ефект, тим краще смакові і товарні якості моркви. Загальний вміст 

полісахаридів в коренеплодах моркви складає в середньому 2,5 % на сиру масу.  

Полісахариди моркви представлені в основному пектиновими речовинами, 

геміцелюлозами, клітковиною.  

За даними [5] кількість пектинових речовин в коренеплодах моркви 

коливається від 0,25 до 2,98 % на сиру масу, причому більшу частину становить 

протопектин. Вчені [3], досліджуючи біохімічні зміни при зберіганні моркви, 

виявила динаміку зміни пектинових речовин і інших полісахаридів. За даними 

автора, вміст геміцелюлоз в залежності від сорту і періоду зберігання 

коливалося від 0,92 до 2,84 % на суху речовину, клітковини – від 5,73 до 8,52 

%. Клітковина, геміцелюлози і протопектину входять до складу клітинних 

стінок [5]. 

Азотисті речовини в перерахунку на білок в коренеплодах моркви 

містяться в кількості 0,4 – 2,0 % на сиру масу. Коренеплоди моркви містять всі 

незамінні амінокислоти [3]. 

Загальна кількість органічних кислот в коренеплодах моркви коливається 

від 0,052 до 0,2 % на сиру масу.  
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Представлені вони в основному яблучною, фітіновою і гліколевою 

кислотами.  

Поряд з цими кислотами в моркви виявлені також бурштинова, фумарова, 

галактуронова, глюкуронова, щавлева, лимонна кислоти. Деякі автори [2] 

вказують на наявність в моркві органічних кислот, що володіють фунгіцидною 

дією: хлорогенової, кавової, галової, бензойної. У коренеплодах моркви, деяка 

частина органічних кислот знаходиться у вільному вигляді, але в значній мірі 

вони представлені у вигляді кислих і середніх солей і складноефірних з’єднань. 

За даними [2] кількість вільних кислот в моркви складає лише 15 % загальної 

кількості кислот, і в процесі росту залишається постійною. 

Якісний і кількісний склад мінеральних елементів моркви вивчений рядом 

авторів [1, 3].  

Вміст золи в моркві коливається від 0,46 до 1,0 %. В золі міститься в 

основному калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, а з мікроелементів – залізо, 

мідь, марганець і ін. За даними [2] в моркви в залежності від сорту встановлено 

такі границі вмісту макроелементів в мг/г: для кальцію – 26 – 53; фосфора – 

31,0 –58,0; калію – 217 – 430.  

У авторів [2] зазначено, що в складі мінеральних речовин моркви 

переважає калій, менше міститься кальцію і натрію. 

Морква містить ряд вітамінів, на відміну від інших овочів містить значну 

кількість каротину (5,4 – 19,8 %).  

Середньодобова потреба людини у вітаміні А (1,5 – 2,5 мг%) може бути 

покрита за рахунок споживання цього коренеплоду. Кількість вітаміну С 

коливається від 5,0 до 15,4 мг%, нікотинової кислоти (вітаміну РР) – близько 

1,0 мг%. Є також вітаміни В1, В2, В6, К, пантотенова і фолієва кислоти [8]. 

При виробництві сокової продукції дуже розповсюдженим явищем є 

використання морквяного соку.  

Морква - цінна овочева культура, яка містить велику кількість необхідних 

для організму людини поживних речовин. Її називають ще скарбничкою 

каротину -вітаміну, який сприяє відновленню фізичних сил людини, виведення 

з організму шкідливих речовин, поліпшення зору, розвитку кістково-м’язової 

системи, поліпшенню роботи серцевих м’язів.  
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Крім того, в цьому коренеплоді міститься значна кількість фітоену, 

фітофлуєну та лікопину, а також вітаміни групи В, пантотенова кислота, 

аскорбінова кислота, флавоноїди, антоціани. Вміст цукрів у моркві становить 

від 3 до 15%. Також містить жири та ефірну олію [6]. 

Варто, зазначити, що зараз велика увага приділяється здоровому 

харчуванню. Розроблено велику кількість рецептур напоїв також на основі 

морквяного соку. Проаналізувавши Інтернет-ресурси, можна зазначити, що 

багато пропонується органічних продуктів.  

Отже, з даних таблиці видно, що органічна продукція моркви має велику 

кількість вітамінів та застосовується у напоях. 

Порошок екстракту моркви видобувається з трав'янистої рослини Apiaceae, 

наукова назва якого Daucus carota, зазвичай дворічного віку, з їстівним 

стрижневим коренем.  

Екстракт моркви має функції зміцнення селезінки та шлунка, зміцнення 

печінки та зору, очищення від тепла та детоксикації, активізації нирок, 

очищення висипу, зменшення та полегшення кашлю [2]. 

Бета-каротин – це червоно-помаранчевий пігмент, який міститься в 

рослинах і фруктах, особливо в моркві та різнокольорових овочах. Каротин – це 

жовто-помаранчевий пігмент, який надає овочам і фруктам насичений колір. В 

організмі він перетворюється на вітамін А, потужний антиоксидант, який 

відіграє вирішальну роль у підтримці здорового зору, шкіри та неврологічних 

функцій [3]. 

Отже, порошок бета-каротину можна використовувати в галузі харчових 

продуктів і напоїв як важливий пігмент, поживну харчову добавку та сировину. 

Велику увагу приділяють напоям, які експерти пропонують інші методи 

оздоровлення і профілактики простудних захворювань - цілющі напої на основі 

моркви: 

- морквяний сік з молоком та медом; 

- морквяний та буряковий сік, кріп, мед; 

- морквяний сік, селера та лимон; 

- морквяний сік, журавлиний та мед. 
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З екстрактом моркви розроблені такі напої Schweppes Гранат – це 

газований безалкогольний напій, напій «BriarApp». 

Висновки. Впродовж останніх років спостерігається підвищений інтерес до 

напоїв з екстрактом моркви та збільшення їх використання при виробництві 

продуктів харчування.  

Проведені дослідження показали, що використання навіть невеликої 

кількості екстракту моркви у технології безалкогольних напоїв дозволяє не 

тільки надавати відомим та знайомим напоям нові оригінальні смакові 

властивості, але й значно підвищувати вміст у них біологічно активних 

речовин.  

Використання для цієї продукції, поряд з фруктами, овочів, з огляду на їх 

високі харчові властивості, доступності та низької вартості – доцільно.  

Попит на овочеві соки в країнах, де вони виробляються, високий і 

стабільний. 

Важливим компонентом ряду кулінарної продукції є екстракт моркви, який 

надає солодкий смак готовим напоям.  

Можливість і доцільність використання для виробництва екстракт моркви 

обумовлений тими міркуваннями, що і для виробництва овочевих напоїв. 
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Пасічнюк Софія Вікторівна 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 

ЗНАЧЕННЯ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 

Риби (Pisces) — парафілетична група водних хребетних тварин, зазвичай 

холоднокровних (точніше екзотермних) із вкритим лусками тілом та зябрами, 

наявними протягом всього життя. Активно рухаються за допомогою плавців 

(часто видозмінених) або руху всього тіла. Риби поширені як у морських, так і 

в прісноводних середовищах, від глибоких океанічних западин до гірських 

струмків. Риби мають велике значення для всіх водних екосистем як складова 

частина харчових ланцюгів та велике економічне значення для людини через 

споживання їх у їжу. Люди як виловлюють диких риб, так і розводять їх у 

створених з цією метою господарствах. 

Ключові слова: риба, морепродукти, тварини, середовища, удосконалення. 

Риби (Pisces) — парафілетична група водних хребетних тварин, зазвичай 

холоднокровних (точніше екзотермних) із вкритим лусками тілом та зябрами, 

наявними протягом всього життя. Активно рухаються за допомогою плавців 

(часто видозмінених) або руху всього тіла. Риби поширені як у морських, так і в 

прісноводних середовищах, від глибоких океанічних западин до гірських 

струмків. Риби мають велике значення для всіх водних екосистем як складова 
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частина харчових ланцюгів та велике економічне значення для людини через 

споживання їх у їжу. Люди як виловлюють диких риб, так і розводять їх у 

створених з цією метою господарствах [1].  

Дослідити сучасні підходи до виготовлення страв з риби. Висвітлити 

основні проблеми та розробити пропозиції до удосконалення технологій 

виготовлення страв з риби.  

Виклад основного матеріалу. Традиційно рибні продукти займають одне з 

провідних місць в забезпеченні збалансованості харчування і за окремими 

характеристиками не мають на сучасному етапі альтернативної заміни. Ліпіди 

риб представляють собою суміш моно, ди- і тригліцеридів. Особливість даних 

ліпідів в тому, що в їх складі присутні поліненасичені жирні кислоти, що 

роблять жири нестійкими. Через наявність подвійних зв’язків ненасичені жирні 

кислоти схильні до швидкого окислення при взаємодії з киснем повітря. Даний 

процес призводить до псування жирів, яке спричиняє зміну кольору, смаку і 

запаху, погіршення консистенції. Також руйнуються жиророзчинні вітаміни, 

зменшується кількість фізіологічно цінних поліненасичених жирних кислот [2].  

На підприємствах масового харчування риба надходить живою, 

охолодженою, мороженою і рідше – солоною, а також у вигляді мороженого 

філе. Найціннішою вважають живу рибу. В ній повністю зберігаються всі 

поживні речовини. Страви, приготовлені з живої риби, характеризуються 

високою якістю. В підприємствах масового харчування живу рибу зберігають 

перед обробкою у ваннах з проточною водою або акваріумах. Доброякісна риба 

плаває у воді спокійно, не піднімаючись на верх, вийнята з води, вона енергійно 

б’ється; луска щільно прилягає, без пошкоджень [3]. Вихолодженої риби 

температура тіла у товщі м’язів – від 1 до 5°С, її зберігають 48 год. при 

температурі 1–2°С.  

Доброякісна охолоджена риба повинна бути чистою, луска блискучою, 

колір зябер – від темно-червоного до рожевого, консистенція її щільна, запах – 

властивий свіжій рибі. У мороженої риби температура тіла в товщі м’язів –                

6-8°С. За харчовою цінністю вона майже не поступається охолодженій. При 
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ударі твердим предметом чути виразний ясний звук. Морожена риба надходить 

нерозібрана, потрошена з головою і без голови. В мороженому стані 

виробляють філе. Зберігати розморожену рибу не дозволяється. Солона риба 

менш цінна, ніж інші види рибних товарів. Під час соління і вимочування риба 

втрачає частину поживних речовин. Якість риби залежить від її породи і 

способу соління. За будовою скелета розрізняють рибу з кістковим і хрящовим 

скелетами. За характером покрову шкіри рибу з кістковим скелетом поділяють 

на рибу з лускою (лускаті), без луски і з кістковими лусками – «жучками». До 

лускатих риб належать судак, лящ, лин, сріблястий хек, окунь та ін.; до риби 

без луски - минь, вугор, сом.  

Риби родини осетрових вкриті кістковими «жучками» (шипами). За 

розмірами рибу поділяють на дрібну (до 200 г), середню (1 - 1,5 кг) і велику 

(понад 1,5 кг) [3]. За умовами існування риби підрозділяються на чотири групи: 

морські, прохідні, напівпрохідні і прісноводні. Морські – це риби, що живуть і 

розмножуються лише в морській воді (пеларгічні (оселедець, сардина, 

скумбрія, тунець і ін.); придонні і донні (тріска, камбала, пікша, палтус, 

морський окунь і ін.). Прохідні – риби, що живуть в морі, але для розмноження 

входять в річки (осетрові, лососеві, вугор і ін.).  

Напівпровідні – риби, що вирушають для нагулу в опріснені річковою 

водою ділянки, а для нересту і зимівлі входять назад в гирла річок (лящ, сазан, 

судак, сом і ін.). Прісноводні – риби, що живуть лише в прісній воді (стерлядь, 

коропові, окуневі і ін.). За часом улову рибу поділяють на весняні, літньо-

осінні, весняно-літні, літні, зимові. За вмістом жиру або по угодованості – худі 

(вміст жиру 0,4-1,9%), мало жирні (2-3%), середньо-жирні (3-5%), жирні                

(12-30%). Риба поділяється на велику кількість видів, але найбільш 

використовуваними в харчуванні людини є осетрові, лососеві, оселедцеві, 

коропові, окуневі, тріскові [1]. Родина осетрових - білуга, калуга, осетер – 

найцінніша риба з ніжним і дуже смачним м’ясом, що має жирові прошарки. 

Форма тіла риби цієї родини веретеноподібна. Риба цієї родини надходить 

обов’язково потрощеною (за винятком окремих екземплярів) мороженою і 

вигляді в’ялених і копчених виробів та консервів.  
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У кулінарії рибу цієї родини використовують для користування холодних 

закусок, перших і других гарячих страв, вареною смаженою і запеченою. 

Родина лососевих – кет, горбуша, тугун, кумжа. М’ясо лососевих ніжне, жирне, 

смачне майже немає між м’язових кісток з прошарками жиру між м’язами і під 

шкірою. Використовують шкіру цієї родини для приготування делікатесних і 

холодних закусок, перших і других страв. Родина оселедцевих – оселедці, 

салака, кілька, тюлька, сардина. М’ясо оселедцевих під час посолу дозріває 

набуває ніжної структури, специфічного приємного смаку і аромату. На 

підприємствах масового харчування оселедці підходять солоними, 

маринованими, копченими,  підходять солоними, маринованими, копченими, 

свіжозамороженими [3]. Класифікують рибні страви за способом їх 

приготування:  

– смажені рибні страви;  

– варені рибні страви. 

Для варіння використовують цілі тушки риби з головою і без голови, ланки 

осетрової риби і порційні шматочки. Під час варіння риби у воді у відвар 

переходить до 2% розчинних речовин від маси риби, у тому числі – до 0,5% 

екстрактивних і мінеральних речовин. Для покращення смаку додають біле 

коріння, ріпчасту цибулю, моркву, лавровий лист і перець. Сукупність 

прянощів і спецій залежить від виду риби. Щоб варені страви з риби володіли 

добрим смаком і ароматом, рибу краще варити в бульйоні з рибних відходів. Не 

можна варити рибу в алюмінієвому посуді, оскільки вона матиме неприємний 

смак. У процесі варіння риби з ніжним ароматом і смаком (форель, лососеві, 

осетрові) прянощі й овочі не додають. Щоб зберегти забарвлення форелі та 

лососевих риб, у воду додають столовий оцет (10 г на 1 л води) [3]. Морську 

рибу, що має різкий специфічний запах, варять у пряному відварі, для 

приготування якого у воду кладуть біле коріння, цибулю, моркву, сіль, перець 

запашний і гіркий, лавровий лист, варять 5-7 хв., проціджують, додають оцет. У 

варінні тріски, ставриди, сома, лина, щуки використовують огірковий розсіл 

або шкірочку і насіння солоних огірків, що пом’якшує смак риби, послаблює 

специфічний її запах. Водночас м’ясо набуває більш ніжної консистенції [2].  
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Рибу можуть смажити у невеликій кількості жиру (основним способом), у 

великій кількості жиру (фритюрі), на решітці, рожні. Для смаження 

використовують різні види риб, але найсмачніша смажена риба навага, мінога, 

вугор, лящ, сазан, короп, вобла, оселедець, скумбрія, океанічний бичок та ін. 

Смажена риба має чітко виражений смак завдяки утворенню на поверхні добре 

підсмаженої кірочки, містить велику кількість цінних поживних речовин, 

оскільки під час смаження вони майже не втрачаються. У процесі смаження 

риба поглинає певну кількість жиру, тому калорійність її підвищується.  

Для смаження основним способом використовують олію (найкраще 

соняшникову), кулінарний жир (фритюрний), для фритюру – суміш харчового 

саломасу (60%) й олії (40%), оскільки цей жир за високих температур мало 

змінюється, не піддасться димоутворенню й надає рибі привабливого 

зовнішнього вигляду і доброго смаку. Для смаження у фритюрі на 1 кг риби 

беруть 4 кг жиру (у процесі смаження його періодично проціджують і 

поповнюють). Рибу смажать на листах, сковородах, електричних сковородах і у 

фритюрницях, на мангалах або в електрогрилях.  

Висновки. Процес удосконалення технології є безперервним, оскільки 

вітчизняна та світова наука постійно відкриває все нові властивості основних 

компонентів їжі і коректує їхню роль у життєзабезпеченні людського організму. 

На підставі знань про склад сировини і готової продукції розробляються 

науково обґрунтовані технології та асортимент продукції з урахуванням їх 

призначення. Поступова заміна традиційного асортименту харчових продуктів 

на високоякісні продукти харчування шляхом розроблення науково 

обґрунтованих інноваційних технологій – важлива державна проблема 

сьогодення.  

Страва – поєднання продуктів харчування, які доведені до кулінарної 

готовності, порціоновані, оформлені та готові до споживання. Страви 

цінуються за їхні смакові властивості, які можна назвати найголовнішою 

ознакою всіх харчових продуктів, але смакове сприйняття дуже індивідуальне й 

важко піддається вербальному опису. Висока харчова цінність і смакові 
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особливості риби визначили її велике значення в нашому харчуванні. Рибні 

страви широко використовуються в повсякденному раціоні, в дитячому та 

дієтичному харчуванні. Риба – цінний харчовий продукт. За своїми смаковими і 

поживними якостями вона змагається з кращими сортами м’яса.  
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У статті проведено аналіз технологій виготовлення білково-горіхового тіста, 

здійснено діагностику можливих дефектів виробів та удосконалення 

рецептури з метою покращення якості виробів з білково-горіхового тіста. 
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 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Серед існуючих продуктів харчування особливу 

увагу привертає група борошняних кондитерських виробів, як найбільш 

широко поширена і популярна серед всіх шарів і вікових груп населення, від 
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дітей до людей пенсійного віку. Особливо слід виділити збивний горіховий 

напівфабрикат, який є як основною, так і складеною частиною багатьох 

борошняних кондитерських виробів. Відома безліч тортів, печива й тістечок, до 

складу яких входить це тісто. 

 На сьогоднішній день для кондитерської промисловості характерна зміна 

структури асортименту, яка супроводжується розвитком галузі в цілому. 

Продукти з пінною структурою (безе, бісквіт, оздоблювальні напівфабрикати) 

набувають усе більшого поширення, що обумовлено їх органолептичними 

показниками, а також високою харчовою та біологічною цінністю, яка 

досягається комбінуванням сировини з різним складом і технологічними 

властивостями [1]. 

 Одним із напрямків вдосконалення технології виробництва збивного 

горіхового напівфабрикату є використання емульгаторів. Вони додаються з 

метою створення та стабілізації емульсій та інших дисперсних систем. Оскільки 

використання емульгаторів є досить суперечливою проблемою, то вона 

потребує ґрунтовних подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз технологій 

виготовлення білково-горіхового тіста, діагностика можливих дефектів виробів 

та удосконалення рецептури з метою покращення якості виробів з білково-

горіхового тіста. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій свідчить, що в даному напрямі проводяться наукові 

дослідження, які спрямовані на вирішення різних проблем, пов’язаних з 

виробництвом виробів з білково-горіхового тіста, результати яких знайшли 

відображення у роботах таких вчених, як Дорохович А.М., Ковбаса В.М,. 

Положишникова Л.О, Руденко А.В., Строкань К.І., Лисюк Г.М., Самохвалова 

О.В., Сафонова О.М., Шидловська О.Б., Медвідь І.М., Противень А.М. та інші.  

Так, авторами досліджено можливість використання емульгаторів в 

технології білково-горіхового напівфабрикату, що дозволило отримати 

кінцевий продукт з більш рівномірним, тонкостінним, дрібнопористим 
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м’якушем та збільшеним вмістом незамінних амінокислот, вітамінів групи В та 

ненасичених жирних кислот. Науковцями доведено доцільність застосування 

синтетичних емульгаторів в технології виробів з білково-горіхового тіста, що 

сприяло покращенню якісних показників готового продукту та збільшенню 

терміну його зберігання [3].  

Огляд літератури щодо тенденцій виробництва виробів з білково-

горіхового тіста свідчить, що з метою зниження енергетичної та підвищення їх 

харчової цінності застосовують різні інгредієнти, використання яких потребує 

певних досліджень. Тому актуальним питанням є удосконалення технології 

білково-горіхового напівфабрикату та виробів з нього. Ця проблема на даний 

час є недостатньо вивченою та потребує дослідження, наукове обгрунтування 

якого представлено у даній статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Білково-збите тісто 

отримують інтенсивним збивання яєчних білків до повного насичення маси 

повітрям. Напівфабрикат готують без борошна, завдяки чому утворюється 

легка, пориста і тендітна маса. Для приготування тіста використовують свіжі 

яєчні білки, які ретельно відокремлюють від жовтків (жир перешкоджає 

піноутворенню). Збивання білків проводять при повній відсутності жиру. 

Обладнання та посуд для збивання промивають спочатку гарячою проточною 

водою, а потім холодною. Перед збиванням білки охолоджують до температури 

2 °С [2]. 

У таблицях 1 та 2 надані рецептура та аналіз складу збивного горіхового 

тіста. 

Підготовлені яєчні білки завантажують у збивальні машину і збивають при 

невеликих обертах протягом 2-3 хв. При цьому на поверхні білків з'являється 

піна і швидкість обертання віночка збільшують. Коли білки перетворяться в 

піноподібну масу, їх початковий об'єм збільшиться в 2-2,5 рази, швидкість 

обертання віночка доводять до 300 об/хв і збивають, доки обсяг білків 

збільшиться в 6 –7 разів [3]. 
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Таблиця 1 – Рецептура збивного горіхового тіста 

Найменування  
сировини 

Масова частка 
сухих речовин 

% 

Витрата сировини на 10 кг 
напівфабрикату, г 

у натурі у сухих речовинах 

Цукор-пісок 99,85 6839,0 6828,7 

Білки яєчні 12,00 3419,0 410,3 

Горіхи (смажені) 97,50 2906,0 2833,4 

Пудра ванільна 99,85 85,5 85,4 

Усього - 13249,5 10157,8 

Вихід 96,50 10000,0 9650,0 

 

Таблиця 2 – Аналіз рецептурного складу збивного горіхового тіста 

Назва продуктів Кількість 
сировини 
на 10 кг 
продукції 
(у натурі) 

Рецептурні 
компоненти за 
функціональним 
призначенням 

Роль в технологічному 
процесі 

Цукор-пісок 6839,0 Основний Формування 
структури 

Білки яєчні 3419,0 Основний Піноутворювач 

Горіхи (смажені) 2906,0 Основний Смаковий компонент, 

Пудра ванільна 85,5 Допоміжний Смаковий компонент 

 

Тривалість збивання залежить від піноутворюючої здатності білків і може 

тривати 20-40 хв. Цей процес залежить від наступних основних факторів: 

тривалості зберігання та температурі білку, кількості цукру в рецептурі, 

домішок жовтка та жиру, швидкості обертання віночку та інше. При 

недостатній тривалості збивання білків або надмірному збиванні отримують 

щільний напівфабрикат. Збиті білки являють собою піноподібну, сніжно-білу 

пишну масу, яка добре тримається на віночку. 

У збиті білки, не припиняючи процесу збивання, поступово, невеликими 

порціями, всипають цукор. Співвідношення білків і цукру становить 1:2,6. 
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Після цього зменшують швидкість обертання віночка, роблять заміс протягом 

2-3 хв, додають цукор і ванілін. При додаванні цукру маса осідає, але при 

збиванні протягом 2-3 хв тісто стає пишним, його обсяг у порівнянні з 

початковим повинен збільшитися в 5-6 разів. Добре збита білково-цукрова маса 

повинна бути пишною, у вигляді стійкої піни, яка не розпливається. При 

занадто тривалому збиванні білків з цукром маса осідає, стає рідкою та 

глянсуватою. Вологість тіста 29-31%, температура тіста 20-22 °C [4]. 

Отримана білково-збивна маса повинна відразу ж подаватися на дозування 

та формування. Залежно від виду виробів, готове тісто можна відсаджувати у 

вигляді пласту або різноманітних форм. Наприклад, конусоподібних стовпчиків 

(маленьких коржиків) для використання їх в якості прикрас для тортів. При 

формуванні слід контролювати тиск, за якого маса подається на кондитерські 

листи, щоб уникнути розпливання виробів за рахунок видалення повітря. При 

випіканні пластів кондитерський лист змащують маслом і злегка підпилюють 

борошном, для круглих коржів – змащують маслом, підпилюють борошном, 

ставлять на них залізні кільця потрібного діаметру, зсередини змащені жиром. 

Тісто кладуть на лист або в кільце завтовшки 8–10 мм і вирівнюють ножем. 

Білково-збивний напівфабрикат випікають за температури 100–110 °С. У 

залежності від розмірів напівфабрикату тривалість випікання становить для 

дрібних виробів 20 – 30 хв., для великих – 60–70 хв. 

У процесі випікання білкові плівки, що оточують бульбашки повітря, 

згортаються й утворюють стійкий пористий каркас. Низька температура 

випікання дозволяє отримати вироби рівномірно пропечені, білого кольору. 

При підвищеній температурі поверхня виробів темніє, утворюються великі 

тріщини, м'якуш стає тягучим [5]. 

Випечений напівфабрикат охолоджують, за допомогою тонкого ножа 

обережно знімають з кондитерських листів. 

Готові напівфабрикати надходять на обробку у вигляді круглих і овальних 

коржів – для приготування різних повітряних тістечок, у вигляді пластів 

круглої та прямокутної форми – в якості основи для приготування тортів типу 

«Київський» та інших. Випечені білково-збивні вироби можна використовувати 

без обробки як самостійні вироби у вигляді печива «Меренги» [2]. 
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Види та причини браку збивного горіхового тіста представлені в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Дефекти та причини браку збивного горіхового тіста 

Можливі дефекти Причини виникнення 

Яєчні білки не збиваються до 
потрібного об'єму 

До білків потрапив жовток яйця, білки не 
охолодили перед збиванням 

Білки осіли під час збивання Збільшити час збивання білків 

Тісто при висаджуванні на лист 
розпливається 

Недостатній чи надмірний час збивання білків; 
надлишок цукру у тісті, порушений процес 
подрібнення горіхів, тривале зберігання 
висаджених заготівок на листах перед 
випіканням 

Напівфабрикат у середині 
порожнистий з липкою м'якушкою 

Недостатній час випікання; занижена 
температура випікання 

Напівфабрикат з потемнілою, 
розтрісканою поверхнею 

Підвищена температура випікання 

 

Головна умова якісних білково-горіхових виробів – це стійка стабілізована 

піна. Піни – це комірчасті дисперсні системи, що складаються з бульбашок 

газу, відокремлених один від одного тонкими твердими або рідкими плівками, 

тобто дисперсною фазою є газ, а дисперсійним середовищем – рідина або 

тверда речовина. Розбавлені дисперсні системи типу Г/Р з концентрацією 

дисперсної фази <0,1% представляють собою газові емульсії. Піни за розміром 

бульбашок відносять до грубодисперсних систем; розмір бульбашок, складають 

дисперсну фазу, лежить в межах від часток мм до декількох см. Загальний 

обсяг укладеного в них газу може в сотні разів перевершувати об'єм 

дисперсійного середовища рідини, що знаходиться в прошарках [3]. 

Піни, як і інші дисперсні системи, термодинамічно нестійкі. Їх утворення 

супроводжується підвищенням вільної енергії. Надлишкова енергія викликає 

мимовільні процеси, які призводять до зменшення дисперсності та руйнування 

піни. 

Утворення стійкої піни в чистій рідині неможлива. Наявність піни завжди 

свідчить про присутність у рідині сторонніх речовин. Піну можна отримати 

тільки в присутності стабілізатора - піноутворювача. У якості піноутворювачів 
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використовують колоїдні ПАР і ВМС. Механізм їх дії аналогічний стабілізації 

емульсій. Низькомолекулярні ПАР, зменшуючи поверхневий натяг, 

полегшують утворення піни, але не надають їй стабільності, вона швидко 

руйнується.  

Піноутворювачі з довгим молекулярним ланцюгом, які адсорбуються на 

межі фаз вода – повітря, формують високов'язку структуровану плівку, що 

перешкоджає витіканню рідини з прошарків дисперсійного середовища. Піна 

може існувати тривалий час [4]. 

Стабільність піни пояснюють структурно-механічними властивостями 

адсорбційних шарів і термодинамічною стійкістю рідких прошарків. 

Адсорбційні шари сповільнюють стікання рідини в плівці, знижують швидкість 

зменшення її товщини. Разом з тим ці шари, надаючи плівці високу структурну 

в'язкість і механічну міцність, ніби створюють пружний каркас, що забезпечує 

піні відповідні фізико-хімічні властивості твердого тіла. 

На кратність піни та її стійкість також впливають: 

- в'язкість дисперсійного середовища, із збільшенням якої підвищується 

стійкість піни; 

- наявність у рідині низькомолекулярних електролітів, що призводить до 

зниження кратності й стійкості пін; 

- механічний вплив і високі температури негативно впливають на стійкість 

пін. 

Стійку піну можна отримати тільки у присутності стабілізатора – 

піноутворювача. Це зв'язано з тим, що поверхня рідини, що стикається з 

газоподібним середовищем, знаходиться в особливих умовах у порівнянні з 

основною масою рідині. Ці умови виникають тому, що молекули поверхневого 

шару рідини на відміну від молекул, що знаходяться в глибині, піддаються 

неоднаковому тяжінню молекул рідини та газу. Кожна молекула всередині 

рідини з усіх боків притягується сусідніми молекулами, розташованими на 

відстані радіуса сфери дії міжмолекулярних сил [1]. 

Все вище перераховане стало обґрунтуванням для розробки рецептур і 

технологій виробництва збивного горіхового тіста з використанням 

емульгатору як рецептурного компоненту.  
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Таблиця 4 – Рецептура збивного горіхового тіста з використанням 

емульгатору 

Найменування сировини Масова 
частка сухих 
речовин % 

Витрата сировини на 10 кг 
напівфабрикату, г 

у натурі у сухих речовинах

Цукор-пісок 99,85 6839,0 6828,7 

Білки яєчні 12,00 3419,0 410,3 

Горіхи (смажені) 97,50 2906,0 2833,4 

Пудра ванільна 99,85 85,5 85,4 

Емульгатор - 102,58 100,25 

Усього - 13249,5 10157,8 

Вихід 96,50 10000,0 9650,0 

 

У таблиці 4 представлена рецептура збивного горіхового тіста з 

використанням емульгатору. 

Розроблені наукові підходи для складання рецептури збивного горіхового 

тіста з використанням емульгатору і обґрунтовані технологічні параметри їх 

виробництва.  

Висновки. Таким чином, встановлено, що сучасні розробки вчених в 

основному спрямовані на розширення асортименту та моделювання поживної 

цінності виробів з білково-горіхового тіста, збільшення строків зберігання 

готових виробів. 

Аналіз класичних технологій виготовлення білково-горіхового тіста та 

діагностика можливих дефектів виробів дають підстави для удосконалення 

рецептури шляхом додавання емульгаторів з метою покращення якості виробів 

з білково-горіхового тіста. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. У харчовій промисловості України одним із 

найбільш розвинутих є кондитерський сектор. Нинішні обсяги виробництва в 

даній сфері дають змогу не лише забезпечувати внутрішній попит на 

кондитерську продукцію в Україні, а також створюють значний експортний 

потенціал. 

Важливим напрямком у розвитку кондитерської промисловості є 

збагачення кондитерських виробів з обмеженим вмістом вітамінів, макро- і 

мікроелементів, більшість мікронутрієнтів самостійно не синтезується в 

організмі людини і повинні надходити з їжею. 
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Проблема нутрієнтного дефіциту сьогодні є однією з серйозних чинників 

погіршення ситуації щодо фізичного і психічного здоров’я населення в усьому 

світі. В Україні проблема аліментарно-залежних захворювань упродовж 

останніх років значно загострилася. Це пов’язано як із ліквідацією попередньої 

системи профілактики подібних захворювань, так і з помітним зменшенням у 

харчуванні населення частки продуктів, відносно багатих на функціональні 

мікро- і мікроелементи [2].  

Оскільки пісочно-відсаджувальне печиво користується стабільно великим 

попитом у різних категорій населення, то вирішення проблеми надання йому 

функціональних властивостей є перспективним завданням, що потребує 

вирішення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз технологій 

виробництва пісочно-відсадного печива та виокремлення найефективніших 

способів надання йому функціональних властивостей з метою покращення 

якості виробів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питаннями 

удосконалення технології пісочно-відсадного печива підвищенної харчової 

цінності присвячено праці багатьох науковців та експертів, зокрема                

О.В. Шестак, Д.О. Кроніковського, Т.А. Говорушко, А.В. Сілакової та ін.  

Наукові роботи зазначених вчених свідчать, що цінними добавками в 

пісочних напівфабрикат можуть бути гарбузове пюре, овочеві порошки, 

підварки, пюре буряків, топінамбуру [1]. 

Науковцями ХДУХТ розроблений спосіб виробництва пісочного 

напівфабрикату з біологічно активною добавкою – кріас-порошок з 

виноградних вичавок в кількості 1–5% від маси борошна. Отриманий пісочний 

напівфабрикат також має подовжений строк зберігання. 

Вивчена можливість використання β-фруктофунозидази при отриманні 

напівфабрикату дієтичного призначення на основі плодоовочевої сировини –

гідролізованого бурякового пюре. Даний напівфабрикат може бути 

використаний в якості поліфункціональної добавки, збагачуючи пісочні вироби 

не тільки глюкозою та фруктозою, але й пектиновими та мінеральними 

речовинами [5]. 



 

302 

Актуальною є проблема збагачення печива харчовими волокнами, адже їх 

недостатня кількість – один з факторів ризику розвитку ряду патологічних 

процесів. Найчастіше джерелом харчових волокон служать пшеничні, 

кукурудзяні, житні, соєві висівки і штучні модифікації природної клітковини – 

порошкоподібна целюлоза. 

Введення у рецептуру печива альгінату натрію і кальцію в кількості 

0,5..2,5% до маси борошна збільшує його біологічну цінність і якість. В якості 

кольоро-смако-ароматичної добавки і використовують суміш томатної пасти 

3,4–3,5% та жареного кунжуту 0,90–0,95%. Печиво з цією сумішшю має гарний 

золотистий колір з ніжним червоно-помаранчевим відтінком, хрусткою та 

тягучою структурою, з легким присмаком томатів [2]. 

Таким чином, проведений аналіз літературних джерел показав, що 

сучасний розвиток в області технологій виробництва пісочного печива в 

основному спрямований на підвищенні його якості та харчової цінності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Пісочно-відсадне печиво 

містить значно меншу кількість жиру і цукру. Його готують з тіста, що за 

консистенцією близьке до сметаноподібної маси. Масло або спеціальний 

кондитерський маргарин з цукровою пудрою або цукром спочатку збивають 

протягом 10–15 хв., потім додають решту сировини. Останнім вносять борошно 

і вручну замішують тісто. 

Тісто для пісочно-відсадних сортів печива готують у тістомісильних 

машинах різних конструкцій, а також за допомогою планетарних 

багатошвидкісних міксерів. Кондитерські міксери дають змогу здійснювати 

процес замішування тіста зі значним насиченням тістової маси повітрям на 

певних етапах процесу тістоприготування, що збільшує його питомий об’єм і 

поліпшує якість виробів. Формування заготовок здійснюється, як правило, або 

вручну за допомогою кондитерських мішків із різними насадками, або на 

відсаджувальних машинах [2]. 

Технологічний процес печива складається з наступних послідовних 

операцій: підготовка сировини до виробництва, заміс тіста, прокатка тіста; 
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вилежування тіста (для печива затяжного); вторинна прокатка (для печива 

затяжного); формування, випікання, охолодження, укладання та упаковка 

печива. 

Основним напівфабрикатом борошняних виробів є тісто. Кондитерське 

тісто відноситься до багатокомпонентних коагуляційних структур, пружно-

в'язко-пластичні властивості яких проявляються по-різному залежно від 

рецептурного складу та співвідношення інгредієнтів і технологічних умов 

приготування тіста. Із пластично-в’язкого тіста, що добре приймає і зберігає 

форму, якуйому надають, виготовляють цукрові, здобні види виробів, пряники, 

тістечка й торти. Із пружно-еластичного тіста виробляють затяжне печиво, 

галети й крекери. Але такий розподіл на групи досить умовний, тому що 

властивості тіста з однієї групи також відрізняються між собою. Кожний з 

рецептурних інгредієнтів, які утворюють у комплексі складну систему тіста, 

відіграє специфічну роль у процесі тістоутворення. Але найбільше значення 

мають основні компоненти – пшеничне борошно, цукор і жир. Основні складові 

частини пшеничного борошна – білкові речовини й крохмаль, мають різну 

водопоглинальну здатність, що у значній мірі залежить від температури і 

хімічного складу рідкої фази, структури білка й фізичного стану крохмальних 

зерен. При виробництві печива використовують борошно із середньою або 

слабкою за якістю клейковиною, тому що застосування сильного борошна 

приводить до одержання виробів неправильної форми, із шорсткуватою 

поверхнею й низькою пористістю [3]. 

Цукор і жир не тільки надають смак, але й мають важливе технологічне 

значення. Регулюючи масову частку цукру й жиру в рецептурі, одержують тісто 

з різними реологічними характеристиками. Цукрове тісто характеризується 

низькою вологістю і високим вмістом цукру. У рідкій фазі цукрового тіста 

вільна вода відсутня. У затяжному тісті, вологість якого майже в 1,5 рази вище 

цукрового і значно нижчий вміст цукру, більша частина вологи в рідкій фазі 

перебуває у вільному стані. Молекули води легше й швидше заповнюють 

внутрішньомолекулярний простір макромолекул білка і крохмалю, ніж 
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гідратовані молекули сахарози. Ці особливості в стані води визначають процес 

набрякання білків борошна, активність ферментативних процесів і структурно-

механічні властивості тіста [4]. 

Поряд з рецептурою, вирішальний вплив на властивості тіста мають 

технологічні умови його замісу – вологість, температура й тривалість замісу. 

Для виготовлення цукрового тіста йде невелика кількість води, тому що 

наявність великого вмісту цукру обмежує набрякання колоїдів борошна і 

дозволяє одержати пластичне тісто при низькій вологості. Менший вміст цукру 

і більший вміст води забезпечує наявність вільної води в затяжному тісті, 

сприяє повнішому набряканню колоїдів борошна й одержанню пружно-

еластичної структури тіста. Утворення тіста неможливе без перемішування 

основних компонентів сировини і, насамперед, борошна і води. Перемішування 

в початковій стадії сприяє гідратації частинок борошна, адсорбції молекул води 

на поверхні білкових молекул і зерен крохмалю. Перемішування прискорює 

розчинення кристалічної сировини, гідратацію молекул сахарози, сприяє 

частішим контактам частинок борошна і плівок води, набуханню колоїдів 

борошна, забезпечує однорідність тіста, одночасне протікання колоїдних і 

біохімічних процесів у всій масі тіста. Завдяки перемішуванню відбувається 

поступова дегідратація набряклих білкових міцел, що приводить до їх агрегації 

й утворення структурного білкового каркасу тіста. Тривалість замісу буде 

залежати від тих факторів, які визначають протікання колоїдних процесів у 

тісті. До них відносяться: кількість і якість клейковини борошна, кількість 

вільної води, температура тіста, інтенсивність замісу [4]. 

Чим більша кількість клейковини в борошні і краща її якість, тим 

триваліший заміс. Таке борошно відрізняється високою водопоглинальною 

здатністю і меншою швидкістю набухання. Чим більше в тісті вільної і 

гідратованої води, тим швидше при перемішуванні з борошном відбувається 

утворення тіста. Тривалість замісу в цьому випадку залежить від типу тіста і 

необхідних його фізичних властивостей. Для одержання пластичного цукрового 

тіста тривалість замісу скорочують до мінімуму, необхідного для рівномірного 
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розподілу сировини й одержання зв'язаного тіста. Для одержання пружно-

еластичного затяжного тіста тривалість замісу тіста збільшують у 3...5 разів. 

Таким чином, при замісі затяжного тіста, на відміну від цукрового, 

створюються сприятливі умови для повнішого набрякання білків борошна: 

невелика кількість цукру й жиру, тривалий заміс, наявність незв'язаної вологи, 

темпера тура замісу, оптимальна для набрякання клейковини, що забезпечує 

пружно-еластичні властивості тіста. Для надання пластичних властивостей 

пружно-еластичному затяжному тісту, його піддають багаторазовій прокатці в 

напрямках, що чергуються з поворотом шару на 90°. У процесі замісу й 

прокатки тісто піддається деформації зсуву й стиску. Для ліквідації внутрішніх 

напружень – релаксації, і підвищення пластичності, тісто після замісу піддають 

вилежуванню. Завдяки пружній післядії в шарі тіста після прокатки поступово 

зменшується пружна деформація, що переходить у пластичну, відбувається 

вирівнювання внутрішніх напружень, зниження в'язкості тіста. Під час 

вилежування тривають колоїдні, фізико-хімічні процеси, які почалися при 

замісі тіста та створюють його структуру і властивості, що позитивно впливає 

на якість виробів [2]. 

Підготовка сировини до виробництва включає в себе: звільнення від тари, 

процідження (жир) або просівання через магнітні вловлювачі для затримки 

сторонніх предметів і металевих домішок (цукрова пудра, борошно). 

Наступною стадією є заміс тіста. До емульсії додається борошно, і 

замішується на малій швидкості протягом мінімального часу, необхідного для 

отримання достатньо однорідної суміші емульсії з борошном. Бажано, щоб 

стадія замісу тривала менш однієї хвилини, вважається, що при цьому 

формується гомогенна суміш. В цьому випадку білок борошна має мало 

можливостей для гідратації і формування клейковини [3]. 

Тісто для пісочного печива формують на ротаційних машинах. Для цієї 

мети можна використовувати й штамп – машини важкого типу, на яких 

можливе одержання на поверхні тістових заготівок рельєфного малюнка й 

рельєфного напису. Однак, у зв'язку зі складністю конструкції вони майже 
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повсюдно витиснуті ротаційними машинами. Останні мають ряд переваг: 

високу продуктивність, порівняно просту конструкцію, простоту 

обслуговування й відсутність обрізків тіста. Крім того, ротаційні машини 

займають порівняно мало місця й при їхній роботі відсутні ударні (динамічні) 

навантаження. Однак, варто враховувати, що при використанні цих машин до 

тіста пред'являють ряд спеціальних вимог, найважливіші з яких – вузький 

діапазон вологості й температури [2]. 

У технологічному процесі виробництва печива, випічка є однієї з основних 

операцій. Під час випічки відбуваються складні фізико-хімічні й колоїдні зміни 

в тісті, що визначають якість готових виробів. 

З теплофізичної точки зору випічка – процес гідротермічний, для якого 

характерні перенос тепла й видалення вологи в колоїдних капілярно-пористих 

матеріалах під впливом високої температури. 

Випікають вироби в печах, у яких тепло передається від поверхонь, що 

гріють, і пароповітряної суміші до тістових заготівок. У процесі теплообміну 

тістових заготівок із поверхнями, що гріють, печі з пароповітряною сумішшю 

пекарної камери відбувається пошаровий прогрів тіста. Поверхневі шари 

тістових заготівок приблизно через хвилину досягають температури близько 

100°С, у той час як температура внутрішніх шарів тіста за цей же проміжок 

часу не перевищує 70°С. У міру прогріву тіста температура поверхневих шарів 

неухильно підвищується, але з меншою інтенсивністю, і до кінця випічки 

досягає 170-180°С. Температура центральних шарів тіста також підвищується й 

до кінця випічки досягає 106-108°С [4]. 

Випікають пісочне печиво при температурі 190-230°С протягом 3-6 хвилин 

[12]. Охолодження роблять повітрям температурою 20-25°С. При більш 

низьких температурах і збільшенні його швидкості у зв'язку з поганою 

теплопровідністю готові вироби можуть прохолоджуватися нерівномірно. 

Поверхневі шари можуть прохолоджуватися значно швидше внутрішніх. 

Лінійні розміри шарів скоротяться при цьому неоднаково. У зв'язку із цим 

можлива деформація виробів і поява тріщин на поверхні. 
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Виробництво цукрового печива здійснюють двома способами: на 

механізованих лініях з періодичним замісом тіста і на поточно-механізованих 

лініях з безперервним замісом тіста.  

Технологічний процес виробництва цукрового печива включає в себе 

наступні операції: підготовка сировини; підготовка рецептурної суміші 

(емульсії); заміс тіста; формування тістової заготовки; випічка; охолодження; 

упаковка. 

Підготовка сировини полягає в розтаруванні, зачистці, просіюванні і 

проціджуванні, розмелі, розм'якшенні, розчиненні, набуханні компонентів.  

Цукрове тісто має високу пластичність і під тиском робочих органів 

машини легко приймає і зберігає форму.  

Готове цукрове тісто з тістомісильної машини безперервної дії надходить 

по стрічковому транспортеру в воронку ротаційної формуючої машини. Потім 

тістові заготовки надходять в конвеєрну піч, де здійснюється випічка виробів. 

Після цього вироби охолоджуються в камері попереднього охолодження, 

змонтованої над стрічкою печі, потім проходять по похилому лотку в 

розподільник потоків, де відбувається перегрупування рядів виробів. З 

розподільника потоків печиво надходить в охолоджуючу камеру, потім 

стеккером печиво повертається на ребро, остаточно охолоджується і в такому 

вигляді надходить на загорткових автомати. Загорнуті пачки транспортером 

передаються до пакувального автомата [5].  

При формуванні цукрового тіста на ротаційній машині необхідно мати на 

увазі наступне. Сила прилипання (адгезія) тіста до осередків ротора не повинна 

перевищувати сили зчеплення частинок тіста між собою, в іншому разі не 

можна буде повністю витягти тісто з осередків ротора. Сила прилипання тіста 

до приймального полотна повинна перевищувати сили прилипання тіста до 

осередків ротора [2].  

Заповнення осередків ротора тістом залежить від положення ножа і 

відстані між рифленим барабаном і ротором, які зазвичай регулюються в 

залежності від сорту і властивостей тіста. Чим вище розташований ніж, тим 
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слабше тиск, що може призвести до недостатнього заповнення осередків 

ротора, в результаті чого витяг тіста з осередків стає неможливим. При дуже 

низькому розташуванні ножа в результаті сильного тиску осередки ротора 

переповнюються тістом, а притискний барабан видавлює його надлишок; 

внаслідок цього навколо заготовки утворюються задирки. Заготовки піддають 

випічці.  

Випічка борошняних кондитерських виробів є найбільш складною 

операцією технологічного процесу. Під час випічки відбуваються фізико-

хімічні і колоїдні зміни в тісті, які спричиняють якість готових виробів.  

З теплофізичної точки зору випічка – процес гігротермічний, для якого 

характерне перенесення тепла і вологи в колоїдних капілярно-пористих 

матеріалах під впливом високої температури [1]. 

Випічка виробів здійснюється в печах, у яких найчастіше тепло 

передається від гріючих поверхонь і пароповітряної суміші до тестових 

заготівель. У процесі теплообміну тістових заготовок з гріючою поверхнею печі 

і пароповітряної суміші пекарної камери відбувається пошаровий прогрів тіста.  

Поверхневі шари тістових заготовок приблизно через хвилину досягають 

температури близько 100 °С, у той час як температура внутрішніх шарів тіста за 

цей же проміжок часу не перевищує 70 °С. У міру прогріву тіста температура 

поверхневих шарів неухильно підвищується, але з меншою інтенсивністю і до 

кінця випічки досягає 170-180 °С. Температура центральних шарів тіста також 

підвищується і до кінця випічки досягає 106 – 108 °С.  

Поряд зі зміною температури тіста в процесі випічки відбувається зміна 

вологості тіста. Зневоднення тіста може відбуватися до певної межі. При 

значному зниженні вологості заготовок температура поверхневих шарів 

настільки швидко і значно підвищується, що відбувається її обвуглювання. 

Зневоднення тістових заготовок у процесі випічки протікає нерівномірно в три 

періоди [3].  

У I періоді відбувається інтенсивний прогрів тіста і, як зазначалося вище, 

температурний градієнт усередині тіста різко зростає. Це викликає 
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переміщення частини вологи у вигляді пари усередині заготовки в напрямку від 

поверхневих шарів до центральних з конденсацією пари в центрі, що сприяє 

інтенсифікації прогріву. Переміщення вологи в цей період може також 

відбуватися під впливом вологості посадового градієнта, так як в процесі 

прогріву тіста відбувається зневоднення поверхневих його шарів, і волога 

прагне від центральних шарів до зневоднених поверхневих. Однак потік 

вологи, викликаний термовологопровідністю, за деякими вимірами в 1,7 рази 

перевищує потік вологи, викликаний влагопроводностью, і цим визначається в 

кінцевому підсумку напрямок потоку вологи [2]. 

Другий період випічки характеризується змінним температурним режимом 

середовища пекарної камери з поступовим збільшенням температури до 350-

400 °С.  

Форма виробів також впливає на тривалість випічки. Збільшення маси 

заготовки, що припадає на одиницю поверхні, подовжує тривалість випічки. 

При однаковій масі виробів поверхню круглих приблизно на 2,5% менше 

поверхні квадратних і прямокутних. У процесі випічки можуть виникнути деякі 

дефекти, що представлені у таблиці 1. 

На поточно-механізованих лініях охолодження печива здійснюють на 

охолодному транспортері. У перші 3 хв печиво охолоджують без примусової 

циркуляції повітря, за наступні 3 хв – з примусовою циркуляцією повітря зі 

швидкістю 3 м/с, потім стікерують і подають на упаковку [3]. 

Таблиця 1 – Дефекти, які виникають в процесі виробництва печива 

Назва дефекту Причини утворення 

Зволоження, втрата крихкості, 
пліснявіння 

Поглинання вологи з навколишнього середовища 
під час зберігання при підвищеній відносній 
вологості повітря 

Усихання виробів, зниження 
намочуваності 

Зберігання в умовах, коли відносна вологість 
повітря нижча за 75 % 

Поява згірклого смаку 
Зберігання виробів при підвищених температурах, 
що супроводжується змінами в складі жирів 

Ураження борошнистою міллю 
Забруднене складське приміщення, недотримання 
санітарних умов зберігання. 
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Споживну цінність пісочних виробів підвищують шляхом використання 

фруктових і овочевих добавок, в яких містяться такі важливі для 

життєдіяльності людини компоненти, як прості вуглеводи, органічні кислоти, 

азотисті, мінеральні, дубильні речовини, вітаміни, макро- і мікроелементи, 

клітковина, пектинові речовини тощо. 

Найпоширенішою фруктовою сировиною, яка використовується у 

борошняних виробах, є продукти із яблук: соки, пюре, повидло,порошки та 

інші продукти їх переробки. Порівняно з пшеничним борошном І сорту в 

яблучному порошку клітковини майже у 35 разів більше. Особливу цінність 

становлять мінеральні речовини яблук: калій, кальцій, натрій, залізо, яке 

знаходиться у доступній для засвоєння формі. 

Додавання яблучного порошку у пісочний напівфабрикат покращує його 

якість і дозволяє його рекомендувати для профілактичного харчування [1]. 

Висновки. Отже, у статті проаналізовано класичні та інноваційні 

технології виробництва пісочно-відсаджувального печива, фізико-хімічні  

особливості технологічного процесу, можливі дефекти та їх причини. 

Досліджено наукові джерела з теми, виокремлено найефективніші способи 

введення функціональних добавок у тісто та способи підвищення харчової 

цінності пісочно-відсадних виробів. 
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ВИКОРИСТАННЯ М’ЯСА ПТИЦІ 

В загальному об’ємі виробництва м’ясних продуктів значну питому вагу 

займають вироби, користуються великим попитом у населення. Але щоб 

задовольнити потреби споживачів переробники повинні вирішити ряд питань, 

які зараз стоять на заваді виробництву якісних харчових продуктів в 

необхідній кількості та прийнятному для населення ціновому сегменті. 

Ключові слова: продукти, птиця, виробництво, м'ясні продукти, спеції. 

М’ясна промисловість займає провідне місце серед всіх галузей харчової 

промисловості. Вона забезпечує населення країни харчовими продуктами, які є 

основним джерелом білків.  

Сьогочасна м’ясна промисловість відчуває дефіцит сировини. Це 

насамперед пов’язано з тим, що в сільськогосподарських підприємствах 

скорочується поголів’я худоби сільськогосподарських тварин [1, 2].  

Зараз багато виробників  переймаються проблемою імпортної сировини 

для виготовлення ковбасних виробів та копченостей. Більш ніж половина 

імпорту яловичини, становить м'ясо, заморожене у формі блоків. Воно йде на 

переробку без попереднього розморожування і сортування.  

При порушенні холодильної обробки, пов’язаної здебільшого з 

проблемами транспортування, знижується якість мороженого м’яса. 

Розморожування повторно замороженого м’яса призводить до значних втрат 

м’ясного соку, а разом з ним – різних білків і мінеральних речовин [3]. 

Для  підвищення харчової цінності м’ясних продуктів, виробляємих з 

мороженого м’яса,  до їх рецептур доцільно включати повноцінні тваринні 

білки. Це може вирішити проблему змісту білка в м’ясних продуктах [4]. 

Наразі у виробництві м’ясних виробів використовують різні функціональні 

білки рослинного і тваринного походження. Вони компенсують недолік 

м’язових білків, полібшують технологічні властивості фаршу, збільшують вихід 

і зменшують собівартість готової продукції [5]. 
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Додавання в оптимальній кількості продуктів зернобобових, картоплі та 

інших харчових матеріалів не лише поліпшує технологічні і структурно-

механічні властивості фаршевих мас, що є предметом зацікавленості 

виробників, але і добре впливає на органолептичні властивості готових виробів 

– смак, колір, консистенцію та інше. 

Останнім часом на українському ринку харчових інгредієнтів з’явилась 

велика кількість функціональних продуктів, які використовуються як замінники 

м’ясної сировини. Всі вони різноманітні за властивостями та поживною 

цінністю, але завдяки цим інгредієнтам перед технологами відкриваються 

можливості управління якістю м’ясних продуктів. Особливо актуальним стає 

використання тваринних білків як замінників м’ясної сировини [5]. 

Тваринні білки – це натуральні продукти, вироблені з м’ясної сировини за 

технологією, яка базується на механічній і тепловій обробці. Харчова цінність 

цих білків така ж сама як у білків м’яса. Завдяки хімічному складу, 

функціональним властивостям і способам застосування тваринні білки можуть 

використовуватись як альтернатива соєвим білком при виробництві м’ясних 

виробів з метою заміни дорогої м’ясної сировини, а також у якості 

структуроутворювачів для поліпшення органолептичних властивостей готового 

продукту.   

Українські м’ясопереробники мають можливість використовувати 

тваринні білки, отримані зі свинячої шкірки, а також з сировини до складу якої 

входить колаген, у виробництві широкого спектру ковбасних виробів та 

напівфабрикатів. 

Використовуючи тваринні білки, технологи мають можливість 

стабілізувати якість м’ясопродуктів та розширити асортимент гарантованої 

якості з підвищеною поживною цінністю. 

Тваринні білки рекомендують застосовувати як замінник нежирної 

сировини в емульсованих продуктах в поєднанні з жирною сировиною з метою 

покращення структури та стабілізації функціонально-технологічних 

властивостей м’ясних емульсій, для покращення консистенції готового 

продукту та зниження втрат при термічній обробці [3]. 
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Також переробними повинні звернути увагу на переваги і додаткові 

можливості, при виробництві м’ясопродуктів, які надаються завдяки 

використанню сировини, до складу якої входить коллаген. Серед напрямків 

використання такої сировини є отримання білково-жирових домішок, емульсій, 

багатофункціональних препаратів та ін. [2]. 

У виробництві м’ясопродуктів вже знаходять застосування свиняча 

шкірка, субпродукти (губи, шкірка свинячих голів) [2, 3]. 

Залучення до виробництва вторинної сировини м'ясної промисловості 

сприяє розширенню екологічних завдань, розширенню асортименту продуктів 

харчування та покращення їх якості [5]. 

В умовах постійного зростання ціни на м’ясну сировину, особливо 

останнім часом, треба приділяти увагу технологам підприємств на ті переваги і 

додаткові можливості, які надаються завдяки використанню карагінану  при 

використанні м’ясопродуктів.  

Карагінани – це натуральні харчові загусники, стабілізатори і желюючі 

агенти для харчових продуктів, отримані з очищенного екстракту червоних 

морських водоростей сімейства і представляють собою лінійні полісахариди 

[4]. 

У виробництві ковбас карагінан можна використовувати в двох напрямках:  

- в рецептурах ковбасних виробів вищих ґатунків для зниження їх 

собівартості карагінан додають у кількості 0,3-0,5%; 

- в ковбасах з великою заміною сировини на домішки. У таких рецептурах 

ковбаса виходить м’якою, крихкою, погано нарізається. Усі ці недоліки можна 

виправити, додав каррагінан без збільшення кількості вологи [14]. 

Сучасні тенденції розвитку ринка м’ясопродуктів, велика конкуренція між 

виробниками, спонукають підприємства реалізувати свою продукцію в інших 

регіонах країни, що передбачає збільшення терміну реалізації товару. 

Для тривалого терміну придатності комбінують сучасні виробничі 

технології, застосовують пакування в вакуумі, в модифікованому газовому 

середовищі (МГС). 
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Пакування не лише зберігає первинну якість м’ясних продуктів, скорочує 

втрати при транспортуванні та зберіганні, але й приймає участь в формуванні 

бренду, дає інформацію про продукт і виробника, надає зручну для покупця 

форму. 

Пакування, здійсненне в вакуумі або в МГС, запобігає контакту продукту з 

атмосферним повітрям і є головним фактором збереженості будь-яких 

продуктів, здебільшого м’ясних напівфабрикатів і готових виробів. 

Використання подібної технології дає можливість в два рази збільшити 

термін їх придатності. Також виробники мають можливість продавати велику 

кількість своєї продукції, не боячись повернень з причини псування продукту з 

малим терміном зберігання. Це веде до зменшення транспортних витрат на 

доставку продукції до торгових точок. Іноді обсяги продажів можуть бути 

збільшенні від 40 до 100%  [2, 4]. 

У даній статті розглянуті питання, пов’язані з частковою заміною  дорогої і 

дефіцитної у наш час м’ясної сировини емульсією зі свинячої шкірки, а також 

передбачено використання м’яса механічного обвалювання. Також 

передбачається використання пакування продукції під вакуумом або в 

модифікованому газовому середовищі, що дає можливість виробникам суттєво 

збільшити об’єми виробництва продукції, яка має малий термін зберігання, а за 

рахунок фасування та нарізки можна суттєво збільшити обсяги реалізації. 

М’ясо. Основна сировина визначає споживчі властивості й асортимент 

ковбасних виробів. Основною сировиною більшості ковбасних виробів є 

яловичина і свинина. 

Яловичина містить значну кількість повноцінних білків, що зумовлює її 

високу вологозв'язувальну та вологоутримувальну здатність, в'язкість та колір 

фаршу, утворення структури готового продукту тощо. Для різних видів 

ковбасних виробів добирають м'ясо залежно від віку, статі тварин, кольору 

м'яса, анатомічного походження. М'ясо дорослих биків використовують для 

сирокопчених і сиров'ялених ковбас, м'ясо молодняку – для сосисок, сардельок 

і вищих сортів варених ковбас. 
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Свинина містить більше жирової тканини. Під час соління свинина має 

здатність накопичувати попередники смаку і аромату шинкових виробів. 

Додавання свинини надає фаршу й готовим ковбасним виробам ніжнішої 

консистенції, соковитості та смаку. 

М'ясо для ковбасних виробів має бути доброякісним, отриманим від забою 

здорових тварин і допущеним ветеринарно-санітарним наглядом до 

використання. 

Функціонально-технологічні властивості м'яса тісно пов'язані з його 

термічним станом, що також необхідно враховувати при підборі сировини для 

різних видів ковбасних виробів. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними завданнями. На 

сучасному етапі розвитку людства харчування є одним із найважливіших 

чинників, що визначають здоров’я. Потрібно забезпечити населення 

високоякісними продуктами харчування із збалансованим хімічним складом, 

здатними гальмувати дію шкідливих факторів навколишнього середовища, 

виводити радіонукліди з організму людини, нормалізувати обмінні процеси, 

сприяти знешкодженню токсинів. Саме тому є актуальним розроблення 

продуктів із підвищеним вмістом незамінних амінокислот, харчових волокон, 

макро- та мікроелементів, вітамінів [2, с. 104]. 

Безумовно, пріоритетним напрямком розвитку закладів ресторанного 

господарства є створення інноваційних технологій та нових видів продукції з 

поліпшеними споживчими властивостями. Великою групою харчових 

продуктів, які користуються попитом, є десертні страви, однак їх хімічний 

склад має істотні відхилення від норм нутриціології через наявний дефіцит 

вітамінів, макро- і мікроелементів та інших біологічно активних речовин (БАР). 

Вони є джерелом вуглеводів і жирів, їх надмірне вживання порушує 

збалансованість раціону, як по харчових речовинах, так і по енергетичній 

цінності [1, с. 183]. Якість десерту визначається не тільки тим, скільки 

продуктів представлено на тарілці. Окремі аспекти специфіки розробки 

технології десертів з використанням апіпродуктів у своїх працях досліджували: 

М.М. Калакура, О.В. Щирська, І.М. Пересічний, С.М. Самахіна. 

Виклад основного матеріалу. Харчування сучасної людини є 

найважливішим чинником, від якого залежить здоров'я і працездатність, що, 

врешті-решт, визначає тривалість життя. Тенденцією сучасного ринку харчових 

продуктів є збільшення сектору натуральних продуктів для здорового 

харчування, або продуктів, які володіють функціональними властивостями. 

Об'єктивним стимулом до створення таких продуктів є ріст аліментарних 

захворювань серед населення країни. В теперішній час уже недостатньо 
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забезпечити привабливість та нешкідливість продуктів харчування, – вони 

повинні бути профілактичним засобом, який попереджує хвороби, обумовлені 

негативним впливом навколишнього середовища, порушенням обміну речовин 

та здоров’я людини в цілому. Харчові продукти розглядаються як складний не 

медикаментозний комплекс, що володіє вираженими лікувально-

профілактичними властивостями [1, с. 183].  

У зв'язку із цим, широке поширення знаходить використання біологічно 

активних речовин у виробництві десертів сиркових, що обумовлене відносною 

легкістю введення біологічно активних речовин у період виробництва цих 

продуктів. Крім того, це пов'язане з посиленням профілактичної дії властиво  

кисломолочних виробів на шлунково-кишковий тракт і організм людину в 

цілому. Найчастіше для цих цілей використовують добавки рослинного 

походження, які підвищують харчову й біологічну цінність продуктів, надають 

їм лікувально-профілактичних властивостей, однією з таких добавок є мед.  

Десерти – це добре відома група висококалорійних продуктів, які 

традиційно користуються попитом. Особливістю цього продукту є дисбаланс у 

хімічному складі, висока калорійність, значний вміст жиру та вуглеводів, 

відносно низький вміст білка та недостатня кількість біологічно активних 

речовин. Крім того, деякі десерти також містять вітаміни, мінеральні солі, 

необхідні для людського організму [2, с. 104]. Асортимент солодких страв дуже 

широкий. Однак нашу увагу привернули заливні страви, серед яких такі страви, 

як самбука, желе та муси. Сировина для виготовлення десертів також 

різноманітна. У багатьох стравах (желе, муси, самбуки) свіжа, консервована, 

заморожена або сушена фрукти та ягоди є основною сировиною.  

Сирні десерти – це продукти, виготовлені з сиру з додаванням смакових 

наповнювачів та / або функціональних інгредієнтів, які мають однорідну 

консистенцію до мазка, смак та запах викликані введеним наповнювачем. Сирні 

десерти завоювали лояльність споживачів своїм смаком та зручною упаковкою, 

їх використовують як сніданки, закуски, десерти тощо.  

Основним компонентом сирних десертів є сир – це білковий 
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кисломолочний продукт, який виробляється шляхом зброджування молока 

чистими культурами молочнокислих бактерій з використанням або без 

використання хлориду кальцію, сичугу або пепсину з видаленням частини 

сироватка. Споживчі властивості сиру в першу чергу визначаються вмістом у 

ньому жирів і білкових речовин. Сир містить від 1,8 до 2,8% лактози. Жири, 

білки та лактоза сиру засвоюються на 95-98%. Енергетична цінність 

кисломолочного сиру становить від 90 ккал / 100 г. Також він містить вітаміни 

А1 В1, В2 В6, В12, РР, багато мінералів (1,0-1,2%). 

З мінералів переважають фосфор, кальцій, калій, натрій та залізо. Сир особливо 

багатий фосфором та кальцієм, відповідно 190-220 та 120-160 мг / 100 г. Білки 

сиру містять багато незамінних амінокислот, особливо метіоніну, та фосфатидів 

(холін, лецитин). Вологість сиру коливається від 63 до 77%. З продуктів 

бродіння молочного цукру сир містить молочну кислоту та ароматичні 

речовини, які надають йому специфічний кислуватий смак та кисломолочний 

запах. Білка в сирі стільки ж, скільки в м’ясі, і його вартість набагато нижча. 

Сир має дієтичні та лікувальні властивості. Дуже корисний дітям, вагітним 

жінкам, дітям, що годують груддю, при захворюваннях нирок, серця, 

туберкульозу та анемії. Нежирний сир рекомендується при ожирінні, 

захворюваннях печінки, атеросклерозі, гіпертонії, інфаркті міокарда. 

Ми вибрали бджолиний мед як джерело вуглеводного компонента. 

Використання такого природного і дуже корисного інгредієнта, як 

збагачувальний засіб, пояснюється його складом. 

Головними складовими натурального меду являються глюкоза (30-39%) та 

фруктоза (33-43%). Вони мають найбільше значення для людини як енергетичні 

компоненти їжі та практично без попередньої переробки одразу ж 

всмоктуються в кров.  

Фруктоза накопичується в печінці у вигляді глікогену, який по мірі 

необхідності перетворюється в організмі в глюкозу. Фруктоза покращує 

відновлення запасів глікогену в печінці. Разом з тим, холін, що міститься в 

меді, протидіє ожирінню печінки, до того ж фруктоза є біфідогенним фактором, 
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що стимулює розвиток корисних мікроорганізмів в кишечнику людини. При 

захворюванні печінки і жовчних шляхів порушується всмоктування 

мінеральних речовин і посилюється їх виведення з організму, мед містить 

мінеральні речовини, що є незамінними хімічними складовими дієти – залізо, 

магній, мідь, кобальт. 

Очевидно, що сьогодні існує нагальна потреба у пошуку альтернативних 

шляхів забезпечення здорового харчування та відновлення нормальної 

мікрофлори людського організму. У сучасному світі одним із перспективних 

напрямків є розробка технологій інноваційних продуктів, що надають цілющу 

дію на організм людини [4, с. 288].  

Створення таких продуктів базується на таких принципах: високі 

органолептичні показники, підвищена харчова та біологічна цінність, здатність 

виводити токсичні елементи з організму. Для виробництва таких харчових 

продуктів використовується сировина та інгредієнти, що містять функціональні 

інгредієнти в їх природному вигляді: вітаміни групи В, С, D і Е, природні 

каротиноїди, мінерали, біфідобактерії, органічні кислоти, харчові волокна та 

інші активні сполуки . До компонентів з функціональними властивостями 

відноситься пектин [3, с. 11].  

Пектинові речовини – це група високомолекулярних полісахаридів, що 

входять до складу клітинних стінок та міжклітинних утворень рослин разом із 

целюлозою, геміцелюлозою, лігніном. Користь пектину проявляється, коли він 

використовується в їжі для стабілізації обміну речовин. Він здатний знижувати 

рівень холестерину в організмі, покращувати перистальтику кишечника та 

периферичний кровообіг. Але найціннішою властивістю є його здатність 

очищати живі організми від шкідливих речовин (радіоактивних елементів, 

пестицидів та іонів токсичних металів). 

Сирні десерти – це продукти, виготовлені з сиру з додаванням смакових 

наповнювачів та / або функціональних інгредієнтів, які мають однорідну 
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консистенцію до мазка, смак та запах викликані введеним наповнювачем. Сирні 

десерти завоювали лояльність споживачів своїм смаком та зручною упаковкою, 

їх використовують як сніданки, закуски, десерти тощо [4, с. 288]. 

Основним компонентом сирних десертів є сир - це білковий кисломолочний 

продукт, який виробляється шляхом зброджування молока чистими культурами 

молочнокислих бактерій з використанням або без використання хлориду 

кальцію, сичугу або пепсину з видаленням частини сироватка.  

Висновки . Отже, cпоживчі властивості сиру в першу чергу визначаються 

вмістом у ньому жирів і білкових речовин. Сир містить від 1,8 до 2,8% лактози. 

Жири, білки та лактоза сиру засвоюються на 95-98%. Енергетична цінність 

кисломолочного сиру становить від 90 ккал / 100 г. Також він містить вітаміни 

А1 В1, В2 В6, В12, РР, багато мінералів (1,0-1,2%). З мінералів переважають 

фосфор, кальцій, калій, натрій та залізо. Сир особливо багатий фосфором та 

кальцієм, відповідно 190-220 та 120- 160. 
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В статті проаналізовано технологічний процес одержання сиров’ялених 

ковбас за матеріалами ФГ «Подільська марка» та шляхи його удосконалення. 

Розглянуто особливості технології виробництва сиров’ялених ковбас та шляхи 

їх удосконалення за рахунок використання м’яса курчат-бройлерів. Здійснено 

аналіз визначальних факторів, які впливають на смак, аромат та якість 

готового виробу. 
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культури, режим засолювання, ферментація. 

Постановка проблеми. Особливістю сучасного ковбасного виробництва є 

інтенсифікація технологічних процесів. Особливим попитом, незважаючи на 

економічну кризу, користуються делікатесні види м’ясної продукції, а саме 

сиров’ялені ковбаси, які вирізняються серед інших видів ковбас щільною 

консистенцією, специфічним ароматом, приємним смаком, мають високу 

біологічну й енергетичну цінність, зберігають високу якість впродовж 

тривалого періоду. Процес виготовлення даних видів ковбас є трудомістким і 

вимагає особливої уваги, оскільки технологія їхнього виробництва не 

передбачає теплової обробки, а готовність продукту досягається в результаті 

тривалого дозрівання і сушіння, під час яких у м’ясному фарші під впливом 

мікробіальних ферментів та ферментів тканин м’яса відбуваються біохімічні 

процеси, які формують якісні показники готової продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ковбасні вироби – це продукти 

на м’ясній основі в оболонці або без неї, що зазнали певного технологічного 

оброблення і готові до вживання без додаткового кулінарного оброблення. Усі 

ковбасні вироби виготовляють відповідно до технічних умов, технологічних 

інструкцій і державних стандартів на кожен вид ковбасних виробів. 
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Виробництво ковбасних виробів, в тому числі і ковбас сиров’яленої групи 

в сучасному світі не стоїть на місці. Все частіше з’являються інноваційні 

розробки щодо поліпшення якості та харчової цінності готового виробу. 

Останнім часом все більше впроваджуються нові методи ферментації 

ковбасних виробів для поліпшення якості готового продукту [1, с. 119–123]. 

Зокрема, одним із перспективних напрямків м’ясопереробної галузі стало 

використання стартових культур мікроорганізмів [7, с. 23–27]. Вони активно 

використовуються у технології різних груп ковбасних виробів в тому числі і 

при виробництві сиров’яленої ковбаси. Використання стартових культур є 

одним з найбільш поширених методів, який впливає на вихід готового 

продукту, його якість, кількість і ступінь інтенсивності забарвлення [9, с. 292–

296]. До складу стартових культур мікроорганізмів можуть входити: бактерії 

роду Lactobacillus, що відповідають за зниження pH, кольороутворення, 

ароматоутворення; роду Staphylococcus та Micrococcus й плісняві культури – які 

редукують нітрати, що блокують передчасне окислення, утворюють ароматичні 

речовини; дріжджі і бактерії роду Streptomyces – які формують колір і аромат 

готового продукту.  

Також в якості стартових культур мікроорганізмів використовуються і інші 

мікроорганізми: нітратовідновлюючі мікрококи, гомоферментативні 

молочнокислі бактерії і педіококи, дріжджі та нетипові молочнокислі бактерії. 

Їх внесення дозволяє регулювати кольороутворення, розкладання нітриту 

натрію, створювати специфічний аромат сирокопчених продуктів, пригнічувати 

ріст небажаної мікрофлори, впливати на процеси зневоднення сировини [9, с. 

292–296]. 

Метою статті є вивчення особливостей технології виробництва 

сиров’ялених ковбас та аналіз можливості її удосконалення за рахунок 

використання курятини в умовах ФГ «Подільська марка». 

Виклад основного матеріалу. Сиров'ялені продукти найдавніші з 

існуючих делікатесних ферментованих продуктів. Їх історія бере початок із 

Китаю з 500 р. до н.е. Відомо, що на Середньому Сході, Кіпрі та в Турції їх 
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виготовляли з цілих шматків м’яса. Пізніше з’явилися продукти з подрібненого 

м’яса, яким наповнювали кишки тварин – аналог сучасних ковбас, який 

називали «Сучук» або «Суджук» [10, с. 210 - 217]. До ферментованих продуктів 

можна віднести сиров’ялені та сирокопчені: суцільном’язові вироби, ковбаси, 

окісти (пермські, баронські, вестфальські тощо).  

Виробництво сиров’ялених продуктів один із найскладніших та 

найризикованіших технологічних процесів у переробці м’яса. На відміну від 

сирокопчених, ці продукти не піддають копченню – значному бар’єрному 

фактору консервування, внаслідок чого збільшується санітарно-епідеміологічна 

безпека та строк зберігання продуктів. Технологічною особливістю 

виготовлення сиров’ялених виробів є тривала ферментація м’яса на всіх етапах 

виробництва, а саме: соління, визрівання та сушіння.  

Готовність та безпечність таких видів м’ясопродуктів забезпечується 

комплексом внутрішніх та зовнішніх факторів До внутрішніх відносяться 

біохімічні, мікробіологічні та фізико-хімічні зміни, які відбуваються у 

солоному напівфабрикаті під впливом ферментів м’яса та мікроорганізмів. Як 

зовнішні фактори варто зазначити – температурно-вологісні умови, тривалість 

соління, визрівання, сушіння тощо. За рахунок комплексу змін готовий до 

споживання делікатесний виріб набуває характерних органолептичних 

властивостей (приємний з кислинкою, солонуватий смак, тонкий аромат, 

пружну консистенцію, рожево-червоне забарвлення) та має високу поживну 

цінність.  

Технологія виробництва сиров’ялених ковбас за тривалістю процесу та 

режиму ферментації поділяється на традиційну (зі спонтанною мікрофлорою за 

загальновизнаних технологічних режимів зі зниженими режимами соління, 

визрівання та сушіння) та прискорену [10, с. 210 -215]. Скорочення тривалості 

виробництва відбувається за рахунок додаткового внесення бактеріальних 

препаратів, функціонально-технологічних добавок (вуглеводів, глюконо-

дельталактону тощо) та зміною температурно-вологісних параметрів процесу 

[8, с. 268–273].  
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Основною вимогою для ферментованих продуктів, виготовлених за 

прискореної технології, є застосування на перших стадіях дозрівання-сушіння 

підвищених температур від 25-18 ºС, відносної вологості повітря від 95-85 % із 

поступовим зниженням цих параметрів до 15-10 ºС та 85-70 % відповідно. 

Дотримання цих режимів призводить до зниження показника активності води, 

забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та формування пружної 

консистенції виробу [10, с. 100 - 105]. 

Важливим якісним показником сировини, для цієї групи продуктів, є 

значення показника рН. Так як його величина дає змогу характеризувати 

перебіг процесу автолізу у м’ясі, кількість глікогену та здійснювати 

оптимальний вибір способу технологічної переробки даної сировини. 

Рекомендоване значення рН повинно знаходитися у межах 5,8-6,2, за іншими 

джерелами 5,4-5,8 [8, с. 268–273]. 

Нині делікатесний асортимент розширюється за рахунок використання 

більш дешевої сировини – м’яса птиці. 

Виробництво м’яса птиці посіло доволі значну частину вітчизняного 

продовольчого ринку. Виробництво птиці не лише в Україні, а й у світі 

постійно зростає. Це пояснюється високою продуктивністю птиці – швидким 

розмноженням та ростом поголів’я. Зростання попиту на м’ясо птиці з боку 

населення та харчових переробних підприємств зумовлено вищими цінами на 

традиційні види м’яса у порівнянні з цінами на м’ясо птиці.  

Окрім економічної доцільності, використання м’яса птиці для виробництва 

різних продуктів харчування, зумовлено його дієтичними властивостями, 

високою засвоюваністю, низькою кількістю холестерину. 

Вбачаємо економічно доцільним сфокусувати увагу на виробництві 

сиров’ялених ковбас з використанням м’яса курчат-бройлерів. Відомо, що 

одними з найголовніших органолептичних показників якості м’яса птиці є 

запах та смак. Ці показники залежать не лише від кормового фактору, віку та 

статті птиці, а також від морфологічного, хімічного та біохімічного складу 

тканин.  
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Встановлено, що головним джерелом утворення запаху та смаку є м’язова 

тканина. Свіже м’ясо забійної птиці має дуже слабкий запах, інколи схожий на 

запах молочних продуктів та має специфічний смак, який характеризується як 

злегка солодкуватий та слабко-солоний [6, с. 62–65.].  

Характерні смако-ароматичні речовини утворюються під час автолізу, 

зберігання та безпосередньо у процесі підготовки його до споживання (соління, 

в’ялення, варіння тощо). У утворенні ароматичних речовин, а саме у м’ясі 

курчат-бройлерів, значну роль відіграє протеоліз білків, а також окиснення 

жирних кислот. Із сірковмісних амінокислот (метіоніну, цистину, цистеїну) 

утворюється сірководень, метилсульфід та диметилсульфід. Ароматичні 

речовини у м’ясі курчат-бройлерів утворюють наступні хімічні сполуки: 

вуглеводневі гетероциклічні сполуки, карбонільні сполуки, алкоголі та феноли, 

солі й лактони, ефіри, сірковмісні сполуки [12, с. 515–526].  

Вивчення природи вареного м’яса курчат-бройлерів [12, с. 515–526] дало 

можливість ідентифікувати широкий спектр летких речовин. Так, у червоному 

м’ясі ідентифіковано 32 летких компоненти, а у білому – 27 у різному 

співвідношенні. Було запропоновано вважати аромат грудних м’язів, як 

типовий «курячий» аромат, а червоних м’язів – як запах, що нагадує аромат 

яловичини. Автори стверджують, що при видаленні сірковмісних компонентів 

із летких речовин, одержаних із м’яса бройлерів, спостерігається зникнення 

«м’ясного» аромату. Видалення карбонільних компонентів усувало «курячий» 

аромат та посилювало «м’ясний» – яловичий [13, с. 732–742]. Отже, підбір умов 

виробництва сиров’ялених ковбас з курятини дасть можливість варіювати смак 

і аромат готового продукту.  

М’ясо птиці у порівнянні з традиційними видами м’ясної сировини 

характеризується вищим вмістом фізіологічної вологи. Це сприяє розвитку 

контамінантної мікрофлори, серед якої особливу небезпеку представляють 

кишкова паличка, протей та інші гнилісні бактерії [10, с. 56 - 60]. Ефективним 

способом попередження розвитку та інактивації цих мікроорганізмів є сухе 

соління сировини, яке чисельні науковці [11, с. 707–714] рекомендують 

застосовувати для виготовлення продуктів тривалого зберігання (сиросолоних, 

сирокопчених та сиров’ялених). 
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Опираючись на дослідження проведені авторами [3, c. 115 - 118] щодо 

ефективності хлориду натрію у якості «бар’єру», встановлено, що сировина 

просолюється до необхідного рівня 2,9-3,1 % при використанні NaCl в кількості 

5 % при тривалості соління сировини – 12 годин.  

Частіше за все для ферментації сиров’ялених та сирокопчених 

м’ясопродуктів використовують гомоферментативні лактобацили видів –                 

L. casei, L. rhamnosus, L. brevis, L. plantarum, L. acidophilus, L. fermentum,                

L. bulgaricus, L. celloblosus, L. plantarum. Ці культури є мікроерофілами і 

забезпечують процес ферментації у низькокисневому середовищі, наприклад у 

вакуумі тощо [11, с. 707–714].  

Лактобактерії синтезують широкий спектр речовин, які пригнічують ріст 

інших бактерій, до таких речовин відносяться кінцеві продукти метаболізму: 

органічні кислоти (молочна і оцтова тощо) і перекис водню. Вчені зазначають, 

утворення молочної кислоти не розглядається як єдиний критерій 

антагоністичної активності [1, с. 119–123]. Вони також утворюють 

антибактеріальні субстанції – бактеріоцини. Бактеріоцини (лізоцим, нізин, 

лактоцидин, ацидофілін) – це низькомолекулярні білки або пептиди, які згубно 

впливають на близькоспоріднені мікроорганізми. Це є природній спосіб 

консервування продукції. На підставі досліджень, здійснених в роботі                 

[3, с. 130 - 134] можна стверджувати, що найкращим бактеріальним препаратом 

для ферментації м’ясі птиці є препарат ЛРР, який представляє собою L. casei 

ssp. rhamnosus та Kocuria rosea (M. roseus) – ТУ У 15.5- 00419880-101-2010, ІПР 

НААН, виробництва України [5, с. 3 - 10].  

Для надання м’ясним виробам необхідних якісних характеристик, їх 

покращення або навіть маскування небажаних властивостей використовують 

харчові інгредієнти різноманітного походження (природні, ідентичні природнім 

чи синтетичні).  

Підвищений попит до натуральних продуктів обумовлює для виготовлення 

сиров’ялених ковбас із м’яса птиці використання натуральних інгредієнтів 

(пряно-ароматичні рослини чи їх екстракти, мед тощо). Вони є джерелом 



 

327 

біологічно активних речовин (флавоноїдів, дубильних речовин, глікозидів, 

алкалоїдів, органічних кислот, ефірних та жирних олій, вітамінів тощо), які 

проявляють антиокиснювальну, антимікробну та фунгіцидну дії та впливають 

на перебіг біохімічних, ферментативних і мікробіологічних процесів. Ці 

речовини, як технологічний інгредієнт – поліпшують органолептичні 

характеристики продукту: смак, аромат, колір, структуру [4, с. 238–243]. Як вже 

згадувалося вище, основними недоліками м’яса курчат-бройлерів є характерний 

блідо-рожевий колір м’язової тканини, особливо грудних м’язів, через низький 

рівень гемового пігменту – міоглобіну, а також специфічний аромат та 

наявність великої кількості лекгоокиснювальних ліпідів, які призводять до 

швидкого псування продукту під час зберігання.  

Висновки. Отже, розглянуто особливості технології виробництва 

сиров’ялених ковбас та шляхи її удосконалення за рахунок використання м’яса 

курчат-бройлерів. Здійснено аналіз визначальних факторів, які впливають на 

смак, аромат та якість готового виробу. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження необхідні 

для визначення режимів технологічних операцій, а це потребує встановлення 

зміни фізико-хімічних та мікробіологічних показників виробу протягом його 

виробництва.  
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ВЕРШКОВО-

РОСЛИННОГО СПРЕДУ З АНТИОКСИДАНТНИМИ 

ВЛАСТИВОСТЯМИ 

Робота присвячена розробці технологій виробництва вершково-рослинного 

спреду з антиоксидантними властивостями. Горіхи багаті на незамінні 

амінокислоти, моно- та поліненасичені жирні кислоти, полісахариди і 

водорозчинні цукри, жиророзчинні та водорозчинні вітаміни, макро- і 

мікроелементи. Нутрієнти мають відмінні стабілізуючі властивості в 

емульсійних системах.  

Ключові слова: спред, горіхи, кріп, антиоксиданти, IbisPaint X. 

Корисна модель належить до харчової промисловості, зокрема до 

молокопереробної її галузі, а саме до способів виготовлення спреду. Спосіб 

може бути застосований на молокопереробних підприємствах з різними 

формами власності з метою розширення асортименту спредів та удосконалення 

способів їх виготовлення. 

Виробництво натурального вершкового масла в нашій країні здійснюється 

в незначних масштабах, що пояснюється високою собівартістю готової 

продукції і нестачею сировини. З метою здешевлення вартості сировини при 

виробництві масла досить значну частку (до 50 %) молочного жиру замінюють 

іншими жирами, часто неякісними і, навіть, шкідливими для здоров'я людини. 

Зокрема, при застосуванні замінників молочного жиру не враховується 

кількість транс-ізомерів, високий рівень споживання яких може спричинити 

ризик виникнення коронарних захворювань та інфаркт міокарда. 

На зміну класичному вершковому маслу прийшов продукт нового 

покоління - спред.  

Метою роботи є вивчення розробки технологій виробництва вершково-
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рослинного спреду з антиоксидантними властивостями. Одним із напрямів 

розвитку молочної галузі є розробка нових масло-жирових продуктів, які мають 

лікувально-профілактичні, дієтичні та оздоровчі властивості. Для їх 

виробництва використовують антиоксиданти, фруктово-ягідну, овочеву, 

дикорослу сировину, морські продукти та продукти бджільництва. Тому 

виготовлення спредів з антиоксидантними властивостями з рослинної 

сировини, яка містить велику кількість біологічно активних речовин, має 

перспективне значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Національному університеті 

харчових технологій (Україна) розробили спред із наповнювачем, який містить 

шрот із плодів розторопші плямистої, яка у своєму складі містить такі 

мікроелементи: цинк, селен, мідь, усю групу жиророзчинних вітамінів [1]. У 

цьому ж університеті було розроблено спосіб виробництва спреду з 

наповнювачем [2]. Цей спосіб відрізняється тим, що введення наповнювача 

здійснюють на стадії перетворення жирової суміші в спред, попередньо 

розчиняючи в 3-5-кратному об’ємі жирової емульсії при 40–50 °С й 

перемішуючи протягом 15–20 хв. У якості наповнювача використані натуральні 

харчові ароматизатори на основі ефірної олії кмину. Недоліком є наявність у 

складі готового продукту консерванту – сорбінової кислоти, що виключає 

використання спреду для дітей та підлітків. 

У роботі [3] описано спосіб виробництва продукту «спред з 

антиоксидантними властивостями», що включає вершкове масло, молоко 

знежирене, продукт «каротинець» (екстракт висушених плодів обліпихи на 

пальмовій та ріп’яковій олії у співвідношенні 70:30), емульгатор, сіль, цукор, 

сорбінова кислота, вода. Недоліком цього способу є те, що до складу входить 

ріп’якова олія, що містить багато ерукової кислоти, яка має низьку біологічну 

цінність і призводить до ліполізу серця, викликає зміну серцевого м’яза, крім 

того до рецептури входить консервант. 

У роботі [5] описано знежирені спреди, які розроблені з використанням 

модифікованого рисового крохмалю. Дані спреди показали високу 
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термостійкість та можливість їх використання для розробки функціональних 

продуктів для здорового харчування. Суттєвим недоліком даного способу є 

використання дорогих компонентів – модифікованого рисового крохмалю та 

мальтодекстринів. 

Проаналізувавши літературні джерела, можна зробити висновок, що 

необхідність у створенні вершково-рослинного спреду з антиоксидантними 

властивостями, зокрема шляхом введення корисного рослинного компоненту, 

водно-масляного екстракту проростків вівса, та заміна штучних барвників, 

ароматизаторів на натуральні, з повним виключенням консервантів зі складу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Спред – це харчовий продукт, 

що виготовлений з суміші рослинних і молочних жирів. 

Походить від англійського слова «Spread», яке перекладається як 

«розмазування». Основною характеристикою продукту є те, що в разі 

заморожування він не кришиться і легко намазується на хліб. Вміст 

натуральних жирів може бути в межах 39 - 95 %.  

Згідно з ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові», спред – це харчовий 

жировий продукт (емульсія типу «вода в жирі»), який складається з молочного 

та рослинного жиру з масовою часткою загального жиру від 50 до 85 % (понад 

85 % – жирова суміш) і в якому частка молочного жиру не менша ніж 25 % від 

загального жиру, із щільною або м'якою консистенцією. Підбір жирової основи 

повинен забезпечувати оптимальний вміст і співвідношення поліненасичених 

жирних кислот, концентрацію – до 8 % або повну відсутність транс-ізомерів 

жирних кислот і незначну кількість холестеролу [2]. 

Розрізняють 4 види спредів: 

- солодковершковий (кислотність плазми не більше ніж 23°Т, рН - 6,25); 

- кисловершковий (кислотність плазми від 26 до 55°Т, рН — від 6,10 до 

4,50); 

- солоний (масова частка кухонної солі повинна бути не більше ніж 1,5 %); 
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- з наповнювачами (н-д: з «Цитри-Фай»).  

Колір змінюється від насиченого жовтого до молочного, залежно від 

складу. В сурогат вершкового масла під час промислового виробництва можуть 

додавати барвники, смакові добавки та ароматизатори. 

Дозволяється використання соняшникової, кукурудзяної, соєвої, 

арахісової, бавовняної, оливкової, гірчичної, ріпакової, пальмової, 

пальмоядрової, кокосової, олеїну пальмового, стеарину пальмового, твердих 

рослинних жирів та жирових композицій, замінників молочного жиру 

вітчизняного та закордонного виробництва [8]. 

Відмінною особливістю спреду є пластична консистенція і те, що він 

використовується ширше в кулінарії, ніж вершкове масло. Крім того, 

виробники постійно вдосконалюють органолептичні характеристики продукту. 

Під час конструювання жирової фази робиться наголос на сучасний підхід, що 

враховує значущість окремих складових ліпідів у харчуванні людини [5].  

Спреди з’явилися в 30-х роках минулого століття як дієтичний продукт для 

людей з атеросклерозом та іншими захворюваннями коронарної системи. Вони 

продавалися тільки в аптеках, тому що продукт вважався лікувальним. 

Розроблений як профілактичний і дієтичний продукт, до цього дня в 

Європі він сприймається саме подібним чином [6].  

Вперше детальний опис спредів наведено у 1938 році в патенті 

американських вчених на спосіб отримання композиції з рослинних олій. 

Масло спред відноситься до особливого виду продуктів, які виготовлені на 

основі жирів молочних або рослинних. До складу спреда входять жири, 

показник яких часто досягає 95%. Свою назву новий вид масла отримав від 

слова spread, що на англійській мові означає розмазувати. Масло спред дійсно 

відрізняється своїми хорошими споживчими якостями [4]. Масло спред: 

властивості наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1- Енергентична та харчова цінність спреду 

 

Калорійність: 465 кКал. 
Енергетична цінність продукту 
Масло спред (Співвідношення білків, 
жирів, вуглеводів): 
Білки: 0.1 м (~ 0 кКал) 
Жири: 53 р (~ 477 кКал) 
Вуглеводи: 0.1 м (~ 0 кКал) 
Енергетичне співвідношення (б | ж | у): 0% 
| 103% | 0% 

 

У 90-ті роки минулого століття в України з’явився продукт під назвою 

«м’яка олія». Це масло коштувало дешевше, ніж звичайне вершкове, тому 

споживачі масово кинулися його купувати. У той же час почалася глибока 

криза сільського господарства, сировини для виробництва вершкового масла не 

вистачало, і це спричинило збільшення обсягів виробництва спредів, але, крім 

того, масових фальсифікацій олії. Воно сильно поступалося звичайному за 

якістю, викликало проблеми зі здоров’ям та численні отруєння. По суті це був 

маргарин поганої якості з величезною кількістю дешевих добавок. Зрештою це 

призвело до думки, що вкорінилася в суспільстві, що «м’яка олія – це дуже 

шкідливо». Тому в 2003 році було введено ГОСТ, що стандартизує 

виробництво спредів та вершкового масла. Проте спреди на той час вже були 

сильно дискредитовані. 

Згідно з нормативної документації на упаковці спреду не повинно бути 

слово «масло». Колір спреду коливається від білого до світло-жовтого, 

поверхня зрізу має виглядати сухою та блискучою. Вибирайте в магазині ті 

спреди, які відповідають ДСТУ. Знижений вміст молочних жирів сприяє тому, 

що в спреді порівняно з вершковим маслом міститься набагато менше 

холестерину, крім того, спреди збагачують фітостеролами та вітамінами A і D. 

У спредах порівняно з маслом присутні набагато менше насичених жирних 

кислот, а ось за вмістом ненасичених, мононенасичених та поліненасичених 

вони сильно виграють. Спред набагато краще, ніж вершкове масло підійде для 

тих, хто слідкує за своєю фігурою – він є низькокалорійним продуктом, тоді як 

калорійність олії становить близько 700 калорій на 100 г. 
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При виробництві спредів застосовуються штучні транс-жири. У помірних 

кількостях вони не становлять небезпеки, але у великих дозах можуть 

погіршити стан стінок артерій. Це може призвести до таких захворювань, як 

цукровий діабет, серцеві і навіть онкологічні проблеми. Тому, вибираючи 

спред, звертайте увагу на склад: транс-жирів має бути не більше 8%. Багато 

людей вважають, що спред – це низькоякісний аналог олії, проте вони 

помиляються. Насправді це дуже корисний і малокалорійний продукт, що має 

високу поживну цінність. Цей комбінований замінник олії з’явився у широкому 

виробництві лише у 2003 році. Назва походить від англійського слова spread, 

що дослівно перекладається як розмазування. З 2008 року в України під 

спредом розуміється продукт харчування, який виготовляється із молочних та 

рослинних жирів (не менше 39% від загальної маси). Замінник має пластичну 

консистенцію і легко мажеться на хліб [5]. 

Для виготовлення замінника використовуються такі олії, як пальмова, 

соняшникова, кокосова. Найчастіше до складу спреду входять усі три види, але 

іноді виробники економлять на якості, обмежуючись одним найдешевшим 

інгредієнтом. Від концентрації кокосового і пальмового масел залежить суміш 

продукту, а від соняшникового – збагачення замінника поліненасиченими 

кислотами. Нерідко до складу додається олива. Виробництво спреду 

ґрунтується на гідрогенізації олій. Цей метод дозволяє виключити влучення 

трансжирів до складу замінника. Допускається трохи більше 8% концентрації 

цих речовин, інакше продукт буде небезпечним для організму. Надалі 

планується зменшити цей показник до 5%. Що стосується масла, то у 

вершковому трансжирі міститься близько 10%, тому його надмірне вживання, 

особливо в літній час, категорично заборонено. Спред – це продукт харчування, 

створений штучним шляхом. Однак він збагачений не лише вітамінними 

комплексами та мікроелементами, а й фосфоліпідами. Корисні речовини спреду 

можна розглянути у вигляді діаграми 1. 
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Рисунок 1 – Вітаміни спреду 

 

Отже, з діаграми видно, що насамперед, увагу потрібно звертати на склад 

продукту – високоякісний спред виробляють з використанням пальмової або 

кокосової олії а також, що найбільше серед містить вітамін А. У ньому 

допускається вміст каротиноїдів та вітамінів, а також харчових ароматизаторів. 

Крім того, на упаковці не повинно бути написано, що це масло – іноді 

недобросовісні виробники таким чином маскують під дороге вершкове масло 

свій не завжди якісний продукт. На упаковці обов’язково має бути зазначено, 

який саме продукт у ній. 

Методи виробництва дозволяють зберегти у спреді всі корисні властивості 

рослинних олій, а також збагачують його вітамінами. Поліненасичені жирні 

кислоти допомагають регулюванню процесу обміну жирів та нормалізації 

кровообігу, також вони незамінні для нормальної роботи мозку. Вітамін Е – 

відомий антиоксидант, він уповільнює старіння клітин та бореться зі 

зморшками, вітаміни А та D благотворно впливають на стан шкіри, волосся, 

зору, кісткового апарату. Вітамін С зміцнює стінки судин, стимулює імунітет, 

має профілактичну дію проти застудних захворювань. Продукт має велику 

популярність у приготуванні бутербродів (можливо, правильніше буде сказати 
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«спредобродів») -холодних та гарячих. Він підходить для обсмажування риби, 

м’яса, овочів та морепродуктів, його використовують у випічці, соусах та 

підливах. Для гарнірів типу каші, макаронів або пюре, спред можна 

використовувати замість звичного вершкового масла [7]. 

Нині відомі дві технології виробництва спреду. Перша – це перетворення 

високо жирної емульсії типу «масло у воді» на зворотну «вода в маслі». 

Особлива увага приділяється підготовці жирової фази. Необхідно досягти такої 

збалансованості за жирно кислотним складом, щоб структура отриманого 

продукту була пластичною, і водночас не «розпливалася».  

Сьогодні багато підприємств уникають використання гідрогенізованих 

рідких масел, і рослинна жирова основа спреду виходить методом 

переетерифікації. Суть методу у цьому, що з певних параметрах (температурі і 

тиску) відбувається обмін жирними кислотами між різними жировими 

молекулами, у своїй фізичні властивості отриманого жиру кардинально від 

властивостей початкових жирів. Так наприклад, з пальмової та соняшникової 

олії виходить жир, аналогічний по жирно кислотному складу вихідним жирам, 

але з зовсім іншими фізичними властивостями (температурою плавлення та 

твердістю).  

На наступному етапі жирову фазу вносяться жиророзчинні компоненти, 

одночасно готується і так звана «водна» фаза на основі молока, пахти або 

сироватки, куди також може бути додана сіль. Далі обидві фази інтенсивно 

перемішуються і подаються в апарат, де під дією термомеханічного впливу 

відбувається перетворення емульсії. Отриманий продукт подається на 

фасування, після чого витримується щонайменше доби при температурі 10-12 

градусів до остаточної кристалізації жиру. 

Використовуючи програму IbisPaint X зображено модель спреду з горіхами 

та кропом (рис. 2.) 
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Рисунок 2 – Спред з горіхами та кропом 

 

Отже, провівши дегустацію спреду з кропом та горіхами, варто відмітити, 

що спред з кропом легше намазується і смак кропу взагалі не відчувається. 

Смаковий букет спреду один з найбільш важливих показників його якості. 

Тому перед виробниками стоїть складне завдання не тільки виготовлення 

спреду вищого сорту, а й збереження його якості до безпосереднього 

споживання. Частково зберегти якість спреду із антиоксидантними 

властивостями на належному рівні дозволяють надійні пакувальні матеріали, 

які захищають продукт від втрати маси, мікробіологічного та окислювального 

псування, які не впливають на смакові показники за рахунок їх світло, газо-, 

волого-, жиронепроникності, довговічності та морозостійкості. Сучасна 

упаковка також повинна мати здатність до біорозкладання для забезпечення 

екологічної безпеки навколишнього середовища [5]. 

Як відомо, жирам властиво явище поліморфізму, тобто вони виявляють 

здатність кристалізуватися в різних кристалічних формах -α, ß-прим, ß. Кожне 

масло, що входить до складу жирової основи, проявляє властиві йому тенденції 

формування кристалів. До того, як жир прийме одну зі стійких кристалічних 

форм ß-прим або ß, він може проходити через одну або кілька стадій 

нестабільної кристалізації (табл. 2). Температура плавлення і змісту твердих 

тригліцеридів при різних температурах жирів і масел, замінників молочного 

жиру використовуваних при виробництві спредів. 
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Таблиця 2 – Температура плавлення і змісту твердих тригліцеридів 

Найменування жиру Температура 

плавлення, 

Зміст твердих тригліцеридів,%, при температурах 

10◦С 20◦С 30◦С 35◦С 

Пальмова олія 35-38 55 25 12 5 

Фракціонована 
пальмова олія 31-34 45 20 6 2 

Пальмовий олеїн 20-24 38 6 1 0 

Кокосове масло 24-27 70 32 4 0 

Замінник молочного 
жиру мастила В 73-28 32-33 46 22 4 1 

Замінник молочного 
жиру Конфао Б 73-26 34 54 28 8 2 

Замінник молочного 
жиру Вега 73-02 36 56 24 9 3 

Молочний жир 28-35 51 19 6 1 

 

Основні відмінності між трьома кристалічними структурами полягають в 

наступному: 

-α- легкоплавкі мілко кристалічної форми-утворюються в першій фазі 

кристалізації, коли молекули тригліцеридів переходять з рідкого стану в тверде, 

нестабільні і трансформуються в більш стабільні ß-прим або ß кристалічні 

структури; 

- ß- кристали великі, грубі (максимальний розмір кристала більш 50 мкм), 

характеризуються досить високою температурою плавлення і є причиною 

піщанистої, тендітної консистенції спреда; 

- ß-прим - кристали меншого розміру (1-2 мкм або менше), однорідні і 

сприяють отриманню пластичної, мілко кристалічної структури. 

На кількість і тип утворюються кристалів впливають: склад жирів, їх 

прихована теплота кристалізації і умови термомеханічної обробки - швидкість 

охолодження і інтенсивність перемішування. 

При складанні жирових основ для спредів враховують, що підібрані по 

твердості, температури плавлення суміші повинні закристалізовуються в мілко 

кристалізовану ß-прим форму і зберігати її протягом усього регламентованого 

терміну зберігання [4]. 
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Висновки. На основі попередніх досліджень та експериментальних 

досліджень вибрано антиоксиданти, зокрема горіхи та кріп. Розроблено 

рецептуру і технологію нового спреду із вмістом горіхів та кропу. Досліджено 

вітаміни. Визначено температуру плавлення показників спредів та встановлено, 

що спред із кроп легше намазується ніж із горіхами.  
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ДОБАВОК  

У статті досліджено удосконалення технології виробництва кремів у кафе 

«Ірина», визначено особливості окремих технологічних етапів та показники 

якості кремів з використанням функціональних добавок, обґрунтовано 

доцільність удосконалення їх технології. 

Ключові слова: технологія, креми, функціоналі добавки, технологічна схема, 

показники, інгредієнти, властивості, якість. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Асортимент сучасних кондитерських кремів 

надзвичайно широкий: масляний крем, масляний крем на основі сиропів, 

вершковий, сметанний креми, заварний крем і його різновиди, білковий крем і 

його різновидів. Креми є незамінними в оздобленні кондитерських виробів. Їх 

зовнішній вигляд має велике значення при виборі покупцем продукції. Гарні 

вироби викликають естетичну насолоду, апетит і прикрашають будь-який 

святковий стіл. Особливо, це відноситься до тортів і тістечок. Із 

оздоблювальних напівфабрикатів з яких роблять різноманітні декоративні 

прикраси, застосовуючи при цьому спеціальні прийоми пристосування. На 

сьогодні у виробництві тортів та тістечок використовується значна кількість 

різноманітних кремів для промазування і оздоблення. Саме тому у даній статті 

представлено загальні способи та технічні прийоми підготовки сировини, 

сучасні технології приготування кондитерських кремів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження технології 

виробництва кремів з використанням функціональних добавок на підприємстві 

«Ірина», визначення особливостей технологічних етапів та показників якості 

кремів, обґрунтування доцільності удосконалення їх технології. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та 

практичні основи виробництва кондитерських кремів з використанням 

функціональних добавок були закладені у роботах Анрі Браконно, Климентини 

Авдикович-Глинської, а також сучасних кондитерів-дослідників Адріано 

Зумбо, Дафф Голдман, Жером Де Олівейра, Садахару Аокі, Бадді Валастро, 

Руслан Громаковський, А.Б. Горальчук. 

Ектор Хіменес-Браво писав: «Прянощі додавали в крема та десерти, аби 

усім було зрозуміло – в цьому домі живуть заможні люди. З того часу багато 

що змінилось, але й досі кожен з нас хоче, аби його свято було краще за будь-

яке інше. Десерти нам в цьому допоможуть» [7]. 

Зважаючи на сучасні реалії нашого життя кондиторська продукція стала 

невід’ємною його часткою. Солодкі пластичні пишні маси крему сприяють не 

лише естетичному задоволенню і смаку, а й у повній мірі є своєрідними 

антистресовими засобами. Тому якість цієї продукції завжди є пріоритетною у 

її виробництві, а це вимагає нових досконалих технологій. 

Ця проблема на даний час є недостатньо вивченою та потребує 

дослідження, наукове обгрунтування якого представлено у даній статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. «Ірина» – кафе, що 

знаходиться на півдні Рівненської області у селі Дермань Друга. Кафе має 

широкий асортимент страв у меню, проте, ключовою відмінністю є 

кондитерські вироби, які в більшості своїй використовують різноманітні креми. 

Креми є найважливішими оздоблювальними напівфабрикатами, які 

виготовляють шляхом збивання суміші різних компонентів: вершкового масла, 

вершків, яєчних білків, цукру, молока, ароматизаторів, барвників й інше. Вони 

характеризуються високою поживністю та засвоюваністю, відмінними 

смаковими якостями. 

Різноманіття властивостей кремів сприяє їхньому широкому застосуванню 

під час оброблення тістечок і тортів. Креми відрізняються пишністю, тобто 

піноподібною структурою. Пишність крему досягається насиченням маси 

пухирцями повітря в процесі збивання продукту в міксері або збивальній 

машині. 
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Здатність продукту швидко насичуватися повітрям у процесі збивання 

називається кремоутворювальною здатністю. Найбільшу кремоутворювальну 

здатність мають яєчні білки, первинний об’єм яких при збиванні без цукру 

збільшується майже в 7 разів, а з додаванням цукру в 4–5 разів. 

Кремоутворювальна здатність вершкового масла забезпечує збільшення його 

об’єму більше ніж у 2 рази. Вона залежить від способу його виготовлення 

(періодичного або потокового). Якщо для приготування крему використовують 

масло, виготовлене періодичним способом, то крем, отриманий з нього, 

тривалий час зберігає пишність через значну кількість повітря. Під час 

використання масла, отриманого потоковим способом, такого ефекту не 

спостерігається. Високу кремоутворювальну здатність мають також вершки 35–

38 % жирності й сметана 30 % жирності, значно меншу – вершки 30–20 % 

жирності. 

Залежно від інгредієнтів і технології виробництва, креми класифікують за 

групами: на основі яєчних білків «білкові», на основі молока або вершків, 

жовтків яєць «заварні», масляні, вершкові, сметанні. 

Залежно від призначення і способу використання, креми застосовують: 

– для заповнення порожнин у випечених напівфабрикатів; 

– для склеювання та змащування випечених напівфабрикатів (заварні, 

масляні, вершково-сметанні); 

– для оздоблення поверхонь виробів (білкові, масляні, вершково-сметанні) 

[1]. 

Масляні креми найпоширеніші, вони легко набувають різних форм і добре 

зберігаються. Ці креми придатні як для оздоблення, так і для прошарку, 

змащування випечених напівфабрикатів, а також для заповнення їхніх 

порожнин. 

Основою масляних кремів є вершкове масло, тому їх і називають 

масляними. Інколи їх ще називають «вершковими», але це неправильна назва, 

адже в їхній рецептурі немає вершків. У складі цих кремів вершкове масло має 

бути несолоне, чисте, добре зачищене, без стороннього присмаку і запаху. 
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Масляний крем являє собою збиту масляну основу, з’єднану із цукровою 

пудрою, згущеним молоком, цукровим сиропом та іншим складником, за яким 

креми відрізняються [2]. 

Для надання певного аромату до масляного крему можна додати 

ароматизатори, харчові барвники щоб утворити певний колір. Термін 

придатності усіх масляних кремів складає 5 годин з моменту виготовлення. 

Дефекти масляних кремів представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Дефекти масляних кремів, причини їхнього виникнення та 

способи усунення  

Дефекти Причини виникнення Способи усунення 
Слабка консистенція 
крему 

Висока температура: 
приміщення, вершкового масла, 
сиропу 

Охолодити до температури 
0–4 °С, збити 

Крем «рябуватий» з 
крупинками 

Використання масла з 
підвищеним вмістом вологи; 
порушений технологічний 
процес варки сиропу, 
використання перевареного 
сиропу 

Частину крему розтопити, 
додати до основної маси та 
збити; перед використанням 
сироп процідити 

Кремові вироби (особливо з заварним кремом) становлять надзвичайну 

небезпеку, так як є хорошим середовищем для розвитку мікроорганізмів: 

сальмонели, палички черевного тифу, дизентерії, золотавого стафілокока тощо. 

Щоб уникнути зараження крему, необхідно ретельно дотримуватись 

встановлених санітарних і температурних режимів. Приділяти велику увагу 

бактеріологічному контролю виробництва, який припускає визначення типу 

бактерій кишкової групи та вмісту золотавого стафілокока. А також, стежити за 

особистою гігієною працівників цеху [3]. 

Кондитерські вироби вживаються без повторної теплової обробки, тому 

особливо важливо не допустити вторинного потрапляння до них продуктів 

мікрофлори, а також суворо дотримуватися умов і термінів їхньої реалізації. 

термін зберігання тістечок з вершковим кремом має бути не більше 36 год, зі 

заварним кремом – не більше 6 год (при температурі 2–6 °С). Кремові вироби 

можуть зберігатися на підприємствах-виробниках не більше 3 год з моменту 

закінчення технологічного процесу їх виготовлення. 
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Зважаючи на короткий термін придатності кремів актуальним є його 

подовження. Для цього використовуються функціональні добавки, які 

поділяються на чотири великих групи: 

- речовини, які збільшують термін зберігання продукту;  

- речовини, поліпшуючі зовнішній вигляд продукту;  

- речовини, регулятори консистенції і формуючі структуру;  

- речовини, регулюючі смак продукту [4]. 

В сучасній харчовій промисловості широко використовуються 

антиокислювачі – речовини, що інгібують окислення харчових виробів, а 

відтак, і захищають їх від появи гіркоти, і збільшують терміни зберігання в 

декілька разів. Антиоксиданти бувають природного (β-каротин, вітамін С, 

вітамін Е, лікопен) і синтетичного походження. Найбільш поширенні харчові 

добавки з цією дією: аскорбінова кислота, бутилгідроксіанізол, 

бутилгідроксітолуол. 

Також використовуються засоби для капсулювання – речовини, що 

формують оболонку (капсульний обволікуючий шар) на поверхні їжі, за 

рахунок чого підвищується її термін зберігання. А також консерванти – 

речовини, які пригнічують розвиток мікроорганізмів. 

Для поліпшення зовнішнього вигляду та смаку використовують барвники – 

додатки, що дозволяють відновити природне забарвлення сировинних 

компонентів, втрачене в процесі обробки і зберігання, а також інтенсифікують 

природний колір і фарбують продукти, що не мають кольору. А також 

підкислювачі (кислоти) – сполуки, що надають продукту кислого смаку та 

замінники цукру – важливі компоненти кондитерських виробів, які надають їм 

солодкого смаку і виконують низку інших технологічних функцій цукру. Також 

можуть використовуватися емульгатори – популярні харчові добавки, у 

функціональних обов’язках яких – зробити можливим або полегшити 

отримання емульсій з обов’язковою їх стабілізацією. 

Для кращої консистенції та формуючої структури використовують 

утримувачі вологи – гігроскопічні речовини, які покликані регулювати водну 



 

345 

активність у кондитерці, щоб убезпечити її від всихання і його негативних 

наслідків (небажані зміни структури, текстури та консистенції). А також 

драглеутворювачі – субстанції, що утворюють гелі в певних умовах і загусники 

– добавки, які підвищують в’язкість продуктів, загущують їх. 

Висновки. Отже, у статті проаналізовано особливості технології 

виготовлення кремів з функціональними добавками на підприємстві «Ірина», 

визначено показники зберігання й якості. Досліджено дефекти масляного 

крему, причини виникнення та способи їх усунення. Висвітлено найчастіше 

використовувані функціональні добавки, їх властивості та класифікацію. 

Список використаних джерел: 

1. Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А., Кулалаєва Н. В.,                

Романова Г. М. Сучасні технології кондитерського виробництва: підручник. 

Київ: ІПТО НАПН України, 2020. 440 с. 

2. Зайцева Г.Т., Горпинко Т.М. Технологія виготовлення борошняних, 

кондитерських виробів.  Київ: «Вікторія». 2002 р. 130 с. 

3. Олабоді О.В. Кондитерська промисловість: традиції та інновації. 

Вітчизняний та світовий досвід: наук.-допом. бібліогр. покажч. Нац. ун-т харч. 

технол., Наук.-техн. б-ка.  Київ, 2018. 158 с. 

4. Пушка О.С., Корецька І.Л. Особливості використання харчових добавок 

в оздоблювальних напівфабрикатах. Наукова творчість молоді в індустрії 

гостинності. Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених, 15-16 листопада 2012р. 350 с. 

5. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Антиоксиданти природного походження 

для кондитерських жирів. Вісник Львівської комерційної академії. Серія 

товарознавча.  Львів: видавництво ЛКА, 2009. Вип. 10. С. 57–60. 

6. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Вплив добавок-антиоксидантів на якість 

жирових начинок вафельних тортів. Товари і ринки, 2017. № 2 (24). Том 1.                

С. 77–85. 

7. Хіменес-Браво Ектор. Новорічна кулінарна книга. Київ: Самміт-Книга, 

2018. 304с. 



 

346 

УДК 637.1 

Рибчинська Анастасія Євгенівна 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
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УДОСКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИРУ 

МОЦАРЕЛА 

Розглянуто принципи технології виробництва м’яких сирів на прикладі сиру 

Моцарела. Проаналізовано напрямки удосконалення технології та 

запропоновано збільшити вміст білків у продукті за рахунок введення в 

рецептуру сухої молочної сироватки та підвищити функціональність продукту 

шляхом введення смакоароматичної рослинної сировини. 

Ключові слова: м’які сири, Моцарела, вміст білків, вторинна молочна 

сировина, смакоароматична рослинна сировина. 

Серед молочних продуктів сир є одним із найкращих завдяки високій 

калорійності, фізіологічній повноцінності та різноманіттю смакових 

властивостей [7, с. 34 – 38]. Харчова цінність сиру обумовлена високою 

концентрацією білка та жиру, високим вмістом вітамінів і солей кальцію, 

фосфору та магнію. Значна частина білків сиру знаходиться в легкодоступній 

для засвоєння формі організмом людини. Крім того, білки сиру містять усі 

незамінні амінокислоти в значній кількості [9, с. 99 - 107]. Особливо 

популярним сьогодні є м’які сири, які реалізують у свіжому вигляді (такі сири 

на споживному ринку України є альтернативою сирам кисломолочним), а 

також сичужні сири, які дешевші від твердих і напівтвердих сирів, тому 

користуються попитом серед споживачів. У групі сичужних сирів 

поширенішими на ринку України є Фета, Бринза і Моцарела [9, с. 99 - 107]. 

Перевагами виробництва м’яких сирів є ефективне використання 

сировини; можливість реалізації сиру без визрівання або з коротким терміном 

визрівання (не більше 14 діб); добрі органолептичні показники; висока харчова 

та біологічна цінність; швидка оборотність капіталовкладень. На споживному 

ринку України сегмент м’яких сирів не надто насичений та не покриває попит 

споживачів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах підвищених 

навантажень, стресів, несприятливих антропогенних впливів, характерних для 

сучасного життя, роль харчування у підтриманні здоров'я людини неоціненна. 

У зв'язку з цим, створення функціональних продуктів харчування росте у 

всьому світі. Попит споживачів на нові продукти харчування дуже великий; 

сьогодні споживча здатність світового ринку функціональних продуктів 

оцінюється в 1,4-1,7 мільйонів доларів США, з них 65% складають молочні 

функціональні продукти [3, с. 103 - 105]. Молоко і молочні продукти, займаючи 

істотне місце в щоденному раціоні українців, знаходяться сьогодні на одній з 

перших позицій серед функціональних продуктів, які попереджають 

виникнення і прогресування дисбактеріозів. Тому значна увага вітчизняних 

вчених [9, с. 99 - 107.] приділяється удосконаленню технології сирів, зокрема 

м’яких, з підвищеним вмістом пробіотиків. Адже у сирів цікаві з точки зору 

пробіотикопрофілактики властивості - високий вміст білку, який захищає 

мікрофлору від кислої реакції шлунку, відсутність лактози та відносно 

тривалий термін реалізації [7, с. 34 – 38]. 

Інший напрям удосконалення технології в  сироварінні - створення 

функціональних продуктів харчування з використанням рослинних пребіотиків. 

Так в працях Власенко В. В. та Власенко І. Г., [1, с. 88 - 93] здійснено розробку 

технології виробництва м’якого сичужного сиру шляхом комбінації молочної 

сировини та городньої зелені (кріп, петрушка та зелена цибуля).  

Роботи Семко Т.В., Коляновської Л. М., Іваніщевої О. А. [5, с. 243-247] 

присвячені подовженню терміну зберігання м’яких сичужних сирів типу 

Моцарела за рахунок використання препарату «Нізин», який містить ферменти 

молочнокислих бактерій. 

Метою статті є аналіз технології виробництва м’якого сиру Моцарела та 

напрямки її удосконалення шляхом введення сухої молочної сироватки та 

смакоароматичної рослинної сировини. 

Виклад основного матеріалу. Сир є своєрідним молочним концентратом, 

тверді речовини якого складаються переважно з білка та молочного жиру. Цей 

продукт одержують шляхом ферментативного згортання білків молока, 

видалення сирної маси з подальшою обробкою і дозріванням. 
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М'які сири – це сири, отримані ферментативним або кислотним згортанням 

молока, видаленням сирної маси з подальшою її обробкою та дозріванням або 

без нього. 

На підприємстві «Іберія Україна» для виготовлення м’якого сичужного 

сиру використовується технологія традиційного сиру сімейства «Паста філата» 

– «Моцарела» (м’який сир з витягнутим згустком). 

Моцарела (іт. Mozzarella) – молодий сир італійського походження, родом з 

регіону Кампанія. Класична моцарела (Mozzarella di bufala campana) 

виготовляється з молока чорних буйволиць, однак у продажі практично завжди 

присутня моцарела з коров’ячого молока. Цей сир продають у вигляді білих 

кульок, які зберігають у розсолі, оскільки термін його зберігання невеликий. 

Також моцарела буває твердою, як звичайний сир, який використовують для 

гарячих страв. Виготовляється і копчена моцарела (Mozzarella affumicata) [2, с. 

203-207]. 

Виробництво сиру починається з того, що молоко заквашують 

термофільною молочнокислою культурою і згортають сичужним ферментом 

Здійснюють розрізання згустку з отриманням зерна розміром 20–30 мм. 

Усувають частину сироватки, частину з якої підігрівають до температури 46 ºС 

і знову додають до сирного зерна до тих пір, поки його температура не досягне 

36 ºС. Цей процес – чедеризація, при якому знижується активна кислотність до 

4,9 од. рН, змінюється сольова рівновага – утворюється лактат кальцію, який на 

відміну від колоїдного фосфату кальцію є розчинною сіллю. Це забезпечує 

надання пластичності і еластичності сирному тісту. Після визрівання зерна його 

розтягують у киплячій воді. Процес вважається закінченим, коли сир набуває 

гомогенної консистенції, а поверхня стає блискучою. Після цього відрізають чи 

відривають шматки, формують сир різної форми (кульки, косички) і поміщають 

в холодний насичений розчин кухонної солі. Процес формування називається 

mozzatura (відрізати) – звідси і назва сиру. Після формування, кульки 

занурюють в холодну воду, а після охолодження – солять, найчастіше у розсолі.  

Технологічна схема виробництва м’якого сичужного сиру Моцарела 

представлена на рисунку 1. 
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Розглядаючи технологію виготовлення даного виду сиру можна відмітити 

можливість її удосконалення шляхом використання не лише білків молока, а й 

вторинної молочної сировини – сироватки. На нашу думку введення вторинної 

молочної сировини можна здійснити на підготовчій стадії, а саме нормалізації 

молока. Відомо, що регулювання жирності суміші молока здійснюють шляхом 

внесення знежиреного молока або вершків. Регулювання суміші по вмісту в ній 

білка базується на тому принципі, що в суміші повинно бути оптимальне 

співвідношення жир-білок, тому введення сухої молочної сироватки на цій 

стадії дасть можливість підвищити харчову цінність кінцевого продукту. 

 

 

Рисунок 1 – Типова технологічна схема виробництва сиру Моцарела. 

 

Під час виготовлення м’яких сичугових сирів, після перетворення молока в 
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гель і утворення сирного згустку за допомогою молозсідальних ферментів, від 

отриманого коагуляту відділяють сироватку. На цій стадії дуже важливо 

регулювати вміст вологи в кінцевому продукті тобто контролювати перебіг 

синерезису. Адже чим вища масова частка вологи в сирі тим швидше 

відбувається його визрівання і тим менш стабільним буде продукт                

[3, с. 110- 117]. 

Склад молока також впливає на синерезис, так , збільшення масової частки 

жиру зменшує інтенсивність старіння молочного гелю, а підвищення вмісту 

казеїну підсилює цей процес. Тому в якості регулятора перебігу синерезису при 

виробництві Моцарели необхідно застосовувати хлористий кальцій для 

досягнення нормальної тривалості згортання молока та покращення якості 

сичужного згустку. Згідно досліджень [9, с. 279 – 283] його оптимальна 

кількість - (40 ± 5) г безводної солі на 100 кг молока. В суміш його вносять у 

розчині. Для цього сіль розчинюють в (1,5 - 2,0) л води, яка нагріта до 

температури (80 - 90) °С. Розчин фільтрують на тканинному фільтрі та вносять 

в суміш перед додаванням ферментативних систем. 

На ТОВ «Іберія Україна» в технології виробництва сиру Моцарела 

застосовують сичужний порошок, який вносять з розрахунку (1,5-2,0) г на                

100 кг молока. При цьому кислотність молока перед внесенням 

молокозгортувального ферменту повинна бути (18-21)°Т. В разі необхідності 

додають лимонну кислоту, розведену у воді. Протягом 3-5 хвилин молоко 

перемішують і залишають в спокої до створення однорідного згустку. 

Згортання молока триває 30-40 хвилин.  

Проаналізувавши інформаційні джерела щодо технології м’яких сичужних 

сирів [9, С. 99 - 107] вважаємо, що з метою удосконалення виробництва сиру 

Моцарела варто звернути увагу на препарат, що містить аналог телячого 

хімозину – CHY-MAX. Це стандартизований молокозсідальний фермент, 

отриманий з ферментативно виробленого хімозину, ферментованого Aspergillus 

niger var. Awamori. CHY-MAX має виражену розщеплюючу дію на κ-казеїн, що 

обумовлює утворення гарного сичужного згустку. Загальна протеолітична 

активність здійснює також значний вплив на утворення аромату і текстури в 

сирах [10, с.93 - 98].  
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Подальша схема одержання сиру Моцарела полягає в обробці згустку з 

метою часткового зневоднення сирної маси та регулювання молочнокислого 

бродіння. Готовий згусток розрізають тонкострунною лірою (арфою) на 

вертикальні стовпці та перетягують ковшами, потім для закріплення сирного 

зерна залишають у стані спокою на 20-30 хвилин. 

Для регулювання молочнокислого процесу перед другим нагріванням 

викачують до 70% сироватки, що виділилась. Друге нагрівання суміші зерна і 

сироватки проводять за допомогою пастеризованої гарячої води з 

температурою 98-100 °С в кількості 15-20 % від маси суміші у ванні по 

досягненні температури в сироватці 35-37 °С з метою регулювання процесу 

молочнокислого бродіння. 

Наступний етап виробництва сиру Моцарела – вимішування зерна. Зерно 

вимішують і таким чином обсушують. Тривалість вимішування сирного зерна 

залежить від його здатності до зневоднення і встановлюється з розрахунку, щоб 

масова частка вологи в сирі після самопересування була 47-49 % і становить 15 

- 20 хвилин. Закінчення обробки зерна визначають по його пружності і 

клейкості. При спробі на смак готове зерно скрипить на зубах. 

Після досягнення готовності зерна його разом з сироваткою подають у 

прогрітий гарячою водою формувальний апарат, де утворений шар товщиною 

від 25 см до 30 см витримують під шаром сироватки протягом 25-40 хв. 

Підпресований пласт залишають на чедеризацію. Чедеризація сирної маси 

- технологічна операція, у процесі якої створюються оптимальні умови для 

розвитку молочнокислого процесу, досягається потрібна кислотність і 

необхідна вологість сирної маси. Після чедеризацїї сирна маса здобуває 

шарувато-волокнисту структуру. Чедеризацію проводять при температурі 

сирної маси 28-32°С. У процесі чедеризації повинен бути забезпечений вільний 

відтік сироватки. Кислотність сироватки в кінці чедерезації 35-50°Т. Момент 

готовності сирної маси встановлюється пробою на плавлення. Дозріла сирна 

маса не виділяє мутну сироватку і добре розтягується в довгу нитку під 

власною вагою.  
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Сирну масу, яка дозріла ріжуть на шматки шириною та товщиною 1-1,5 см, 

та довжиною 2-3 см, поміщають в ємність з водою, температурою 90 - 95°С та 

витримують протягом (10-30) хвилин. Температура сирної маси - 85-90 °С.  

Розплавлена сирна маса вимішується до волокнисто-еластичного тіста. 

Після цього його розтягують в довгі смужки і формують джгут. Розплавлена 

сирна маса у виді джгута подається в приймальний бункер апарату для 

формування сиру кулеподібної форми масою до 100 г. Кульки моцарели вагою 

біля 15-30 г мають назву чіледжіні. В ТОВ «Іберія Україна» головки сиру 

можуть формують ручним способом. 

Після формування, сир охолоджують у холодній пастеризованій воді при 

температурі 8-10°С, протягом 10-15 хвилин. Отримані головки сиру Моцарела 

поміщають в тару та заливають охолодженою сироваткою. Термін реалізації 

такого сиру лише три доби після дня випуску продукції. 

Згідно [1, с. 88 – 93] на стадії готовності сирної маси, перед формуванням 

кульок, в неї можна вводити функціональні та смакові добавки. Вважаємо, що 

доручним буде введення комбінації базиліку та в’ялених томатів, що 

асоціюватиметься з відомою на ввесь світ піцою «Маргарита». Крім того 

пропонуємо добавляти 2 % гімалайської солі – це збагатить продукт 

мікроелементами та знизить вміст натрію порівняно з використанням солі 

кухонної.  промиту водою зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка), що надає 

особливого пікантного смаку і корисності продукту. Опираючись на розробку 

[5] рослинну сировину потрібно попередньо подрібнити і додавати в кількості 

1% від сирної маси. Сирну масу потрібно знову добре вимішати, щоб введена 

добавка рівномірно розподілилась і відправити на формування.  

Варто відмітити, що базилік був обраний в якості смакоароматичної 

рослинної компоненти не тільки завдяки яскравому аромату, але й через 

багатий хімічний склад. Свіже листя базиліку (васильки звичайні) 

характеризується значним вмістом вітамінів А, К, С, заліза, кальцію, фолієвої 

кислоти та марганцю. Рослина має у своєму складі антиоксиданти та 

флавоноїди, які зменшують вплив шкідливих хімічних речовин та токсинів на 

організм. Також нею лікують простудні захворювання та зміцнюють імунітет 

[4, c. 97]. 



 

353 

Спроєктований продукт одержав назву «Моцарела – Маргарита», він 

планується для самостійного вживання та в якості компонента для піц, гарячих 

бутербродів тощо.  

Висновки. У результаті проведеного аналізу технології виробництва сиру 

Моцарела та новітніх тенденцій в цій галузі зроблено висновок про можливість 

її удосконалення шляхом введення до складу продукту вторинної молочної та 

смакоароматичної рослинної сировини.  

Перспективи подальших досліджень. Перспективу подальшого вивчення 

обраної тематики вбачаємо у дослідженні фізико-хімічних і органолептичних 

показників м’якого сиру типу Моцарела виготовленого з додаванням молочної 

сироватки та смакоароматичної рослинної сировини. 
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Сабатович Вікторія Миколаївна 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛІНАРНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ З КУРЯТИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ 

СИРОВИНИ  

Проаналізовано можливості удосконалення кулінарної продукції з курятини із 

використанням нетрадиційної сировини, спроєктовано кулінарну продукцію з 

додаванням дикорослої рослинної сировини на прикладі страв з курятини, 

здійснено органолептичну оцінку модельних зразків. 

Ключові слова: проектування, кулінарна продукція, курятина, дикоросла 

рослинна сировина, нетрадиційна сировина, органолептичні показники.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Актуальність проєктування кулінарної продукції 

зумовлюється ситуацією, що склалася на споживчому ринку – росте попит на 

інновації з науковим обґрунтуванням. Розширення асортименту нової 

кулінарної продукції – це результат діяльності інженерів-технологів, які 

повинні володіти методологією створення нової продукції. 
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Методологія та технологія, що використовуються під час створення і 

виробництва продуктів дієтичного, оздоровчого призначення у сучасних 

умовах, базуються на комплексному дослідженні і розробці процесів отримання 

основної та додаткової сировини, моделювання рецептурного складу і 

технологічних процесів виробництва, а також розв’язання питання збереження 

основних властивостей продуктів до часу їх споживання. 

Дієтичні і лікувально-профілактичні продукти призначені виконувати 

певну роль в аспекті фізіології харчування, збільшуючи надходження певних 

поживних компонентів і біологічно активних речовин [2, с. 46-50]. 

Створення м’ясних продуктів оздоровчого призначення – це важливе 

соціальне й наукове завдання. У зв’язку з цим велика увага приділяється 

харчовим добавкам, отриманим з горіхів, фруктів, овочів, трав і спецій [3, с. 

296-203]. Їх використовують з метою збагачення продуктів харчовими 

волокнами, мікро- і макроелементами, для збільшення терміну зберігання, 

поліпшення смакових характеристик і розширення асортименту продуктів на 

м’ясній, рослинній, м’ясо-рослинній основі [4, c. 30-32]. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз можливостей 

удосконалення кулінарної продукції з курятини із використанням 

нетрадиційної сировини. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій свідчить про стійкий інтерес фахівців галузі до 

розвитку теоретичних основ і практичних аспектів розроблення нової м’ясної 

продукції з залученням до її складу різних добавок полісахаридної та білкової 

природи з метою більш повної реалізації функціонально-технологічних 

властивостей основної сировини та збагачення кінцевої продукції харчовими 

волокнами, вітамінами, мінеральними речовинами. При виробництві 

функціональних м’ясних продуктів використовують сою, висівки, крупи, 

морську капусту, овочеві порошки, клітковину, модифіковані крохмалі [6, с. 96 

- 104]. 

Одним із інноваційних напрямів у сучасній світовій харчовій технології є 



 

356 

використання дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарських рослин у вигляді 

порошків, паст, відварів, настоїв, фаршів, екстрактів, соусів, що дають 

можливість збагатити кулінарну продукцію підприємств ресторанного 

господарства [5, c. 102-107]. 

Популяризуються в харчових технологіях певні види аборигенної 

дикорослої сировини. Молоді потовщені корені буркуну лікарського та білого 

використовують у смаженому та вареному вигляді, листки та квітки – як 

приправу в супах, салатах, компотах. У кореневищах і коренях гадючника 

звичайного містяться глікозити, дубильні речовини, багато крохмалю і 

невелика кількість аскорбінової кислоти. З листків і пагонів гадючника готують 

супи, борщі, окрошки (разом із зеленню інших рослин), а кореневі бульбочки 

(горішки) відварюють для гарніру [7]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Продукція з нежирної м’ясної 

сировини і курятини зокрема має фізіологічне значення для людей, які 

страждають від ожиріння, серцево-судинних захворювань, їм необхідно 

збільшити частку тваринного білка до 70%, тоді як для здорової людини 

рекомендовано до 50% від загальної кількості. Біологічно активні речовини 

(мінеральні – цинк, залізо, селен, вітаміни, жирні кислоти, харчові волокна), які 

містяться у м’ясі та мають широкий спектр фізіологічної дії, визначають його 

функціональні властивості. Як зазначено М.І Пересічним та ін., вони 

стимулюють активність ферментної системи, виконують антиоксидантну дію і 

детоксикацію, підвищують резистентність та імунний потенціал [6, с. 96 - 104].  

Розширити харчову цінність страв з курятини можна за рахунок додавання 

різноманітних функціональних добавок. Ocтаннiм чаcoм все більшу увагу 

привертає до себе застосування дикорослої рослинної сировини. Мoлoдi 

чаcтини дикoрocлих рocлин: прoрocтки i пагoни, лиcтя i кoрiння, бульби i 

цибулини є вiдмiннoю їжею як cамi пo coбi, так i в cумiшi з іншими 

продуктами. 

Наприклад, поширений на території України бур’ян – пирій повзучий 

(Agropyrum repens) – це джерело значної кількості цінних речовин: каротин, 



 

357 

аскорбінова та яблучна кислоти, білки, вуглеводи, ефірна олія і, що дуже цінно, 

кремній, який сприяє утриманню і засвоєнню в організмі кальцію. Основна 

лікувальна властивість пирію – це його здатність “очищати” кров і організм 

загалом від токсинів, він корисний при гепатиті й захворюваннях 

жовчовивідних шляхів. Високий вміст вітамінів, мінералів і кремнію робить 

пирій незамінним засобом для лікування нервових захворювань. З кореневищ 

пирію повзучого часто виготовляють борошно, а листки та суцвіття 

використовують при виготовленні напоїв, відварів, у салатах та інших стравах 

[1, c. 82-87] . 

Досить відома в народній кухні кропива (Urtica dioica L.) – багаторічна 

трав’яниста дводомна рослина з повзучим кореневищем. Листя кропиви завжди 

асоціювалось з приготуванням здорової, вітамінізованої їжі. Це свіжі салати, 

яєчні, зелені борщі, засоли, навіть соки. Особливо корисний свіжий сік 

кропивит отриманий із наземних частин рослини, зібраних ранньої весни. 

Корисна кропива при анемії, оскільки підвищує гемоглобін, збільшує кількість 

еритроцитів у крові. Вживання свіжого листя кропиви знижує кількість цукру в 

крові, що так важливо для діабетиків.  

Ще одна цікава дикоросла рослина, добре знайома багатьом – лобода біла 

(Chenopodium album). Це невибагливий бур'ян, відомий у всьому світі. Він 

проростає на будь-якому грунті, як поблизу людського житла, так і на звалищах 

або пустирях. У насінні лободи міститься великий відсоток білка. Завдяки 

такому складу, приготована їжа виходила дуже ситною. Деякі господині 

включають лободу в раціон харчування у свіжому вигляді або заготовляють на 

зиму. З молодих пагонів роблять соуси, каші, салати, фрикадельки, окрошку, 

супи, борщі, капусняки і овочеві асорті [8, c. 66-68]. Їсти варто тільки зелень, 

зірвану до цвітіння, пізніше вона стає грубою. 

Отже, традиційні страви з курятини можна урізноманітнити, вітамінізувати 

та удосконалити, застосовуючи дикорослу рослинну сировину, притаманну 

українській землі.  

В цілому, страви із сільськогосподарської птиці мають приємний смак, 
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високу поживність і легко засвоюються організмом. Вони містять багато 

повноцінних легкозасвоюваних білків, жирів, вітамінів та екстрактивних 

речовин. За вмістом азотистих речовин найціннішим є філе птиці. Порівняно з 

м'ясом свійських тварин сполучної тканини у м'ясі птиці менше, вона ніжніша і 

пухкіша. Доповнення біохімічного складу курятини їстівними частинами 

лободи білої, кропиви, пирію повзучого може надати їй нового смакового 

акценту та збільшить функціональність страв з неї. 

На основі опрацьованого теоретичного матеріалу спроєктовано рецептуру 

м’ясного хлібця з філе курки та додаванням різних поєднань на основі 

нетрадиційної сировини рослинного походження. З урахуванням корисних 

властивостей вибраної рослинної сировини під час створення кулінарної 

продукції з курятини розроблено модельні зразки м’ясного хлібця у трьох 

варіантах: варіант №1 – з листям лободи (10%) та гарбузовим насінням (2%); 

варіант №2 – з листям кропиви (10%) та волоським горіхом (2%); варіант №3 – 

з борошном кореневищ пирію повзучого [1, c. 82-87] (10%) та гарбузовим 

насінням (2%). 

Для вибору оптимального співвідношення м’ясної і рослинної сировини у 

стравах з січеної маси курятини проведено оцінку органолептичних показників 

готової продукції. Органолептичну оцінку готовій продукції давала 

дегустаційна комісія – кваліфіковані робітники закладу ресторанного 

господарства. Вироби оцінювалися за 5-бальною шкалою, відповідно до цієї 

шкали була дана оцінка стравам з січеної маси курятини за шістьма 

показниками, такими як: зовнішній вигляд, колір на розрізі, запах, аромат, смак, 

консистенція, соковитість. Оцінку в балах виставляли з урахуванням 

коефіцієнта вагомості показника та порівнювали з еталоном – м’ясним хлібцем 

з курятини. Результати органолептичної оцінки представлені в таблиці 1.  

Порівнюючи органолептичні показники дослідних зразків м’ясного хлібця 

з курятини з використанням нетрадиційної сировини, можна зробити висновок, 

що найбільш привабливими за органолептичними показниками є модельні 

зразки варіанту №1 та варіанту №2, які містять в якості нетрадиційної сировини 

листя кропиви та листя лободи білої. 



 

359 

Таким чином, за даними дегустаторів, додавання листя лободи білої та 

листя кропиви у кількості 10% до м’ясного хлібця з курятини є оптимальним і 

дозволяє отримати смачну, корисну і привабливу продукцію. 

Таблиця 1 – Органолептична оцінка модельних страв з курятини з 

використанням нетрадиційної сировини  
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Сумарна оцінка 

Досліджувані зразки 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 

Хлібець м’ясний 
з курятини №1 

5 5 5 5 5 4,5 4,85 

Хлібець м’ясний 
з курятини №2 

5 4 5 4 5 5 4,9 

Хлібець м’ясний 
з курятини №3 

5 5 4 5 5 4,5 4,75 

 

Висновки. У результаті виконаної роботи проаналізовано можливості 

удосконалення кулінарної продукції з курятини із використанням 

нетрадиційної сировини, спроєктовано рецептуру страв з курятини з 

додаванням сировини рослинного походження та здійснено органолептичну 

оцінку модельних зразків.  

Подальше вивчення можливостей введення дикорослої нетрадиційної 

сировини до складу страв з курятини вбачаємо у вдосконаленні їх технології та 

детального вивчення їх фізико-хімічних і органолептичних показників. 
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У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

У статті охарактеризовано зефір з точки зору його фізико-хімічного складу. 

Детально проаналізовані технологічні властивості сировини, що 

використовується для приготування зефіру на індивідуальних підприємствах 

ресторанного господарства. Визначено вимоги до якості сировини. Коротко 

висвітлено технологію та технологічні особливості виробництва зефіру. 

Ключові слова: зефір, вимоги до якості, фруктово-ягідні кондитерські вироби, 

технологія виробництва  

Зефір, мармелад, пастила, варення, джеми, цукати за загальною 

класифікацією відносять до фруктово-ягідних кондитерських виробів. Це 

продукти переробки плодів та ягід з додаванням цукру (до 75%). Всі ці вироби 

мають приємний характерний використаної сировини смак та аромат, 

характеризуються високою енергетичною цінністю, добре засвоюються 

організмом як дорослих, так і дітей. Відтак, користуються надзвичайною 

популярністю.  

Оскільки у сучасній нестабільній політико-економічній ситуації, коли 

промислові підприємства відчувають нестачу енергоресурсів, проблеми із 

логістикою і не завжди можуть забезпечити наявний попит, підприємства 

громадського харчування можуть власними силами організувати виробництво 

та реалізацію фруктово-ягідних кондитерських виробів відповідно до власних 

потреб.  

Тому актуальним є налагодження технологічного процесу виготовлення та 

розширення асортименту цієї продукції, зокрема зефіру, з використанням 

натуральних інгредієнтів у закладах ресторанного господарства. 

Виробництво зефіру регламентується ДСТУ 6441-2003 «Вироби 
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кондитерські пастильні. Загальні технічні умови» зі змінами № 1, № 2. Цей 

стандарт регламентує сировину, технологію виготовлення, зовнішній вигляд та 

органолептичні показники, упаковку, зберігання. Також виробництво 

регламентується наступними документами: «Про безпеку харчової продукції»; 

«Харчова продукція в частині її маркування»; «Вимоги безпеки харчових 

добавок, ароматизаторів та технологічних допоміжних засобів» [1]. 

Технологія виробництва та питання удосконалення рецептури зефіру була 

у центрі уваги  вітчизняних та зарубіжних вчених: А.Д. Беззубова,                

Я. О. Білецької, Г. І. Дюкарева. А. М. Загорулько, О. Є. Загорулько,                

К. Г. Іоргачової, А. П. Кайнаш, К. Р. Касабова, В. О. Назаренко, Л. А. Русанової, 

О. Р. Сєргєєвої, В. І. Сідорова, О. О. Соколовської, А. Е. Радченко,                

І. В. Сирохман, А. І. Хатіної, Н. В. Шматченко та ін. Проте питання 

особливостей технологічного процесу приготування мармеладу на 

індивідуальних підприємствах громадського харчування висвітлено 

недостатньо.  

Метою даної статті є: 

- охарактеризувати зефір з точки зору його фізико-хімічних властивостей 

та технологічних властивостей сировини; 

- визначити основні вимоги до якості сировини; 

- проаналізувати технологію та технологічні особливості приготування 

мармеладу у закладах ресторанного господарства. 

Зефір - різновидність клейової пастили, яку формують відливом. Має 

привабливу форму, переважно круглої або продовгуватої форми з рифленою 

поверхнею, в основному склеєні з двох половинок, обсипаних цукровою 

пудрою. Відрізняється від пастили пухкою консистенцією, нижчою густиною і 

поліпшеним складом. Зефір містить (г/100 г): вуглеводів від 73,44 (зефір у 

шоколаді) до 85,1 (зефір ванільний на агарі), білків - від 0,72 (зефір ванільний 

на пектині) до 2,43 (зефір в шоколаді), жирів - відповідно 0,03-0,04 і 12,7. 

Енергетична цінність зефіру 321-399 ккал/100 г [2]. 

Максимальна температура під час виготовлення зефіру становить 70 оС, 

триває 3–5 хв. під час введення агаро-цукрово-паточного сиропу [3]. 
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В рецептурі зефірової маси міститься більше агару і білків, менше пюре. 

Клейовий сироп уварюють для збільшення вмісту сухих речовин (84-85 %) і 

збивають більш довгий час. Маса для зефіру має достатню в’язкість і пишноту, 

при формуванні добре зберігає форму, не розтікається. Після витримування, 

желеутворення і підсушки половинок зефіру їх обсипають цукровою пудрою і 

склеюють попарно нижніми поверхнями. Для зефіру з шоколадною глазур’ю 

половинки не склеюють, а додатково підсушують і глазурують шоколадною 

масою. 

В зефірі визначають і нормують стандартом фізико-хімічні показники 

(вологість 14-17 %, кислотність, масова частка редукувальних речовин, 

консервантів, солей важких металів), і додатково ураховують густину виробів 

(не повинна перевищувати 0,6-0,9 г/см3). Густина характеризує пористість і 

пишноту зефіру [4]. 

Згідно з ДСТУ 6441: 

 – в складі обов’язково має бути яблучне пюре. У переліку інгредієнтів 

воно повинно вказуватися не нижче четвертої позиції. Раніше може стояти 

цукор, вода та патока;  

– термін придатності – не більше 60 діб, бо живий натуральний продукт 

довше не живе;  

– добре, якщо зефір буде на агарі, завдяки агару зефір набуває повітряної 

та пористої текстури, з бульбашками повітря; 

– зефір на пектині буде більш щільним та вологим; 

– у складі продукту повинні переважати натуральні барвники та 

ароматизатори [1]. 

Державним стандартом нормуються вимоги до якості зефіру, такі як форма 

виробу, вид поверхні, колір, структура, смак та запах та ін. (табл.1). 
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Таблиця 1 – Вимоги до якості зефіру (розроблено автором на підставі 

інтернет джерел) 

№ Вимога Характеристика 
Основна Додаткова інформація 

1 Форма Правильна, кругла або 
овальна складена 
симетрично 

В одиниці упаковки допускається до 
4% трохи деформованих виробів 

2 Поверхня Суха, рівномірно обсипана 
цукровою пудрою з 
малюнком гофри. 
Глазуровані вироби покриті 
гладким або хвилястим 
шаром глазурі без потьоків, 
тріщин і просвічування 
корпусу або з незначним 
просвічуванням на нижній 
стороні 

Не допускаються волога поверхня на 
бічних гранях, грубі затвердіння і 
виділення сиропу, посивіння 
шоколадної глазурі 

3 Колір Рівномірний, властивий 
найменуванню  

Допускається сіруватий відтінок для 
виробів на пектині / крохмалі 

4 Консистенція 
клейового 
зефіру 

Пишна У виробів на пектині і крохмалі 
допускається затяжиста 

5 Структура Рівномірна, пориста Допускається у виробах з 
додаванням ягідного пюре наявність 
насіння, в дієтичних виробах – 
наявність частинок дієтичної 
добавки 

6 Смак і запах Ясно виражений, властивий 
виду плодів або ягід і 
ароматичних добавок 

Не допускаються сторонній присмак 
і запах, присмак сірчистого 
ангідриду, різкий запах вживаних 
есенцій. В дієтичних виробах 
можливий присмак і запах 
відповідної добавки 

 

При виробництві зефіру, рекомендується дотримуватися певної технології 

осушення приміщення (табл. 2).  

Таблиця 2 – Технологія осушення приміщень при виробництві зефіру [5] 

Етапи виробництва/зберігання 
Відносна 

вологість, RH,% 
Температурний 
режим, °С. 

Глазурування (просушування) до 75% до 18°С 
Охолодження (валиками)  до 40% 10°С 
Вистоювання/ підсушування зефіру, маршмелоу, 
мармелад 

до 60% 35°С 

Фасування /упаковка 30-40% 21 - 24°С 
Зберігання гігроскопічних продуктів (цукор, какао 
порошок, агар-агар і пектин) 

45-55% 20-22°С 

Зберігання готової продукції 70-75% 18 С 
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Одним з найголовніших чинників, що впливає на якість зефіру при 

виробництві є сировина, яка використовується для виробництва, дотримання 

технології при виготовлені зефіру, температурний та вологісний режими на всіх 

етапах технологічного процесу. 

Приклад набору сировини для виробництва 1 кг зефіру поданий у табл. 3. 

Таблиця 3 – Базовий список інгредієнтів для виготовлення 1 кг зефіру  

№ Сировина Кількість (г) 
1 Цукровий пісок 350 
2 Цукрова пудра 450 
3 Патока  85 
4 Яблука для пюре 300 
5 Білок яєчний сухий 40 
6 Молочна кислота 5 
7 Ванільна есенція 1 
8 Агар або пектин 5 
 Разом 1236 г 
 

Зефір виготовляють з білків, цукру, фруктового пюре і натуральних 

загусників. Але головні компоненти – пектин, агар–агар і желатин. 

Пектин нейтралізує сіль, важкі метали, а також усуває шкідливий 

холестерин, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і позитивно 

впливає на волосся і нігті. 

Агар–агар – компонент, який багатий кальцієм, залізом, цинком, а також 

рядом вітамінів. Агар–агар виводить з організму токсини, абсорбує жири і 

бореться з бактеріями.  

Желатин благотворно впливає на серце, суглоби і кістки. Також активно 

бере участь в нормалізації травлення і поліпшення стану нігтів і волосся. 

Глюкоза покращує роботу мозку, притуплює голод і нормалізує серцебиття. 

Зефір на основі яблучного пюре багатий на фосфор, калій, залізо, магній і 

кальцій. 

Основним показником якості зефіру є його структура, яка являє собою 

пінну систему, складність технології одержання якої пов’язана з тим, що вона 

за своєю природою термодинамічно нестійка, та як правило залежить від 

властивостей піно- та структуроутворювача.  
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В якості піноутворювача у більшості випадків використовують сухий або 

натуральний курячий білок, біологічна цінність якого характеризується 

наявністю незамінних амінокислот, які не синтезуються в організмі людини. 

Кількість білка в зефірі коливається від 6,5…24,3 %. Під час збивання білок 

утворює піну, так як має поверхнево-активну здатність.  

Піноутворююча здатність білка залежить від його складу. До складу 

яєчного білка входять прості білки: овоальбумін (75 %), який в розчині під час 

механічних дій (перемішування) дуже швидко денатурує та проявляє 

поверхнево активні властивості, овокональбумін (3 %), овоглобулін (2 %), від 

кількісної наявності якого залежить збільшення об’єму під час збиванні, та 

складні білки – глікопротеїни (мукопротеїни): овомукоїд та овомуцин (7 %), в 

складі яких є вуглеводні компоненти [6]. 

Цукор-пісок повинен відповідати вимогам ДСТУ 2317-93 (ГОСТ 12574-93) 

(табл. 4). 

Таблиця 4 – Органолептичні показники цукру-піску 

Показник Характеристика 

Смак та запах Солодкий, без сторонніх присмаків та запахів, як у сухому вигляді та і 
в рідкому 

Сипучість Сипучий 
Колір Білий 
Чистота розчину Розчин цукру повинен бути прозорим, без нерозчинного осаду, 

механічних та інших сторонніх домішок 
 

Вимоги до яблучного пюре встановлені ДСТУ 4084-2001 (табл. 5) 

Таблиця 5 – Органолептичні показники яблучного пюре 

Назва показника Характеристика 
Зовнішній вигляд Однорідна пюреподібна маса, що розтікається на горизонтальній 

поверхні. Без кісточок, плодоніжок, насіння та шкіри 
Колір Однорідний за всією масою, властивий фруктам з яких приготовлене 

пюре 
Смак і запах Смак солодко-кислий або кисло-солодкий. Смак та запах добре 

виражені, властиві використаним видам фруктів. Не допускають 
сторонніх присмаків та запаху 

 

Яєчний білок повинен відповідати вимогам ДСТУ 2013-91 (табл. 6) 

Есенції ароматичні харчові - рідка рідина зі специфічним запахом, прозора. 
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Зберігають в закритих пляшках при температурі на вище 15 оС. 

Вода питна повинна відповідати вимогам ДСТУ 7525:2014  

Таблиця 6 – Органолептичні показники яєчного білку 

Назва показника Характеристика 
Зовнішній вигляд Однорідний продукт без сторонніх домішок, порошкоподібний або у 

вигляді гранул, грудочки легко руйнуються при натисканні пальцем 
Колір Від білого до жовтуватого 
Смак і запах Яєчний, без сторонній запахів 

 

Агар відповідає вимогам ГОСТ 16280-2002 (табл. 7) 

Таблиця 7 – Органолептичні показники агару 

Назва показника Характеристика 
Зовнішній вигляд Сипучий, порошкоподібний, гранули, лусочки 
Колір Від світло-кремового до темно-кремового. Може бути сіруватий 

відтінок 
Смак і запах Без сторонніх запахів та присмаків 

 

Патока повинна відповідати вимогам ДСТУ 4498:2005 (табл. 8) 

Таблиця 8 – Органолептичні показники патоки 

Назва показника Характеристика крохмальної патоки 

Зовнішній вигляд Густа, в’язка рідина. Допустима незначна опалесценція. Льодяник, 
отриманий внаслідок варіння карамельної проби, повинен бути 
прозорий 

Колір Від безбарвного до блідо-жовтого 
Прозорість Прозора. Допустима опалесценція 
Смак і запах Властивий патоці, без стороннього присмакі і запаху 

 

Кислота молочна, харчова повинна відповідати вимогам ДСТУ 4621:2006 

(табл. 9) 

Таблиця 9 – Органолептичні показники кислоти молочної 

Назва показника Характеристика 

Зовнішній вигляд Прозора сиропоподібна рідина без осаду 

Смак Кислий, без стороннього присмаку 

Запах Слабкий, характерний для молочної кислоти 

 

Досить часто при виробництві зефіру використовують ароматизатори та 

барвники. Для декорування можуть застосовуватися шоколадна глазур, пудра, 

горіхи та ін. [7]. 
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Зефір виготовляється як у неглазурованому, так і у глазурованому 

(покритим оболонкою) вигляді; основна глазур - шоколадна, рідше 

зустрічається кольорова жирова глазур. Технологія виробництва зефіру на 

пектині і агарі відрізняється але не суттєво з причини використання різної 

сировини. Порівняльна таблиця етапів технології виготовлення зефіру з 

використанням різної сировини наведена у таблиці 10. 

Таблиця 10 – Порівняльна таблиця етапів технології виготовлення зефіру з 

використанням різної сировини 

Технологія виробництва зефіру на 
пектині передбачає такі стадії 

№ Технологія виробництва зефіру на агарі 
включає наступні основні стадії 

Підготовка сировини 1 Підготовка сировини 
Приготування суміші яблучного пюре з 
пектином і цукром-піском 

2  

 2а Приготування агар-цукрово-патокового 
сиропу; 

Приготування цукрово-патокового 
сиропу 

2а  

Приготування зефірної маси 3 Приготування зефірної маси; 
 3а Формування зефірної маси 
Структуроутворення зефірної маси і 
підсушування половинок зефіру 

4 Структуроутворення зефірної маси і 
підсушування половинок зефіру 

Обсипання половинок зефіру цукровою 
пудрою і їхнє склеювання 

5 Обсипання половинок зефіру цукровою 
пудрою і їхнє склеювання 

 

Зефір не є продуктом першої необхідності, але досить популярний 

кондитерський виріб. В сучасному світі досить велика увага приділяється 

збагаченню продуктів харчування йодовмісними натуральними добавками, 

збільшенню асортименту за рахунок оновлення сировини та ін. 

Аналіз основних тенденцій у виробництві зефіру наведений у роботі 

«Формування якості зефіру». Засновниками мармеладно-пастильних виробів з 

підвищеною харчовою цінністю були учені А.Д. Беззубов, А.І. Хатіна, ще на 

початку 60-х років ними було запропоновано введення різних макро- та 

мікроелементів у органічно зв’язаному вигляді і вітамінізація кондитерських 

виробів. На сьогоднішній день під час виробництва харчових продуктів 

спостерігається тенденція до збільшення бази використовуваної сировини за 

рахунок введення різних добавок.  
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Основними напрямами в області розширення асортименту та підвищення 

якості зефіру є:  

- використання рослинної сировини в якості наповнювачів або начинок;  

- використання вторинних продуктів харчових виробництв у якості 

допоміжної чи додаткової сировини. Спостерігається тенденція до створення 

виробів із пінною структурою, яка комбінується з різними добавками 

рослинного походження – овочевими, фруктовими, плодово-ягідними і 

злаковими. 

Сирохман І.В. [8] відмічає, що вплив на формування якості та значне 

розширення асортименту зефіру забезпечується за рахунок введення до 

рецептури різних рослинних добавок (пюре абрикосового, припасу малини, 

припасу подрібнених плодів лимонів і апельсинів). Введення рослинних 

добавок забезпечує високий рівень збалансованості їжі за амінокислотним та 

вітамінним складом. Крім того, наявність у добавках баластних речовин 

(пектину, глюкози, геміцелюлози й ін.) впливає на моторну та травну систему, а 

також на перебіг ліпідного обміну.  

Деякі види зефіру збагачують вітамінами і β-каротином. Запатентовані 

різні вітчизняні та зарубіжні фруктово-ягідні суміші, призначені для збивання 

під час приготуванні виробів із пінною структурою, до складу яких входять 

яблучне, грушеве і виноградне пюре або сік. 

Із зовсім нових видів відомий «Сирний зефір», який отримують шляхом 

примусового насичення маси очищеним повітрям або азотом за допомогою 

аератора. Такий зефір може мати начинку з різною смаковою гамою. Візуально 

він не відрізняється від зефіру, але більш ніжний, може бути осаджений на 

печиві, та покриватись глазур’ю.  

Одним із сучасних напрямів формування споживчих властивостей зефіру є 

його збагачення білком. В якості збагачувача зефіру використовують білки не 

тільки тваринного, але й рослинного походження. З метою зниження втрат 

білка, підвищення біологічної цінності пастильних виробів запропоновано 

використання в якості піноутворювача білкового ізоляту соняшнику – 13…15% 

від масової частки яєчного білка.  
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Особливістю розроблених пастильних виробів є використання в їх 

рецептурі натурального підсолоджувача із листя стевії та йодовмісної 

сировини, продукту переробки морських водоростей – еламіну. Введення таких 

добавок уможливлює зниження масової частки цукру від 10 % до 26 %. 

Причому, вживання останніх покриває частку добової потреби організму 

людини в йоді відповідно до вимог нутриціології в середньому на 45 %  та 70 % 

відповідно [9]. 
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ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 

Стаття присвячена вивченню існуючих технологій виробництва фалафелю. 

Запропоновано вирішення проблеми нестачі білку в сучасному раціоні людини 

за рахунок використання білків рослинного походження. У статті наведено 

аналіз розроблених білкових продуктів із використанням нетрадиційних 

рослинних джерел білку. 

Ключові слова: фалафель, нут, білок, буряк,  технологічні параметри, харчова 

цінність, функціональні інгредієнти, органолептичні показники. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В сучасних умовах високої конкуренції на ринку 

ресторанного господарства підприємствам необхідно постійно проводити 

моніторинг світових новацій та тенденційної сфери, адже впровадження 

інноваційних технологій та обладнання надає ресторанам можливість 

позиціонувати себе лідером серед аналогів.  
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Останнім часом спостерігається різке збільшення чисельності хронічних 

захворювань у населення України, що значною мірою пов’язане з порушенням 

якості харчування. Тому проблема харчування повинна вирішуватися 

закладами ресторанного господарства шляхом створення продуктів підвищеної 

біологічної цінності та володіючих функціональними властивостями [1].  

Перспективним напрямком при створенні збагачених харчових продуктів є 

використання нетрадиційної місцевої сировини, яка є адаптованою до 

харчового раціону пересічного українця. Однією з нетрадиційних для 

українського споживача закусок є класична арабська страва – фалафель, 

приготування якого з використанням місцевої сировини є оригінальним 

підходом до розширення асортименту ресторанної продукції і потребує 

подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка технології 

виробництва фалафелю із застосуваням буряка, визначення його 

функціональних властивостей та якості.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Застосування буряка у 

кулінарних виробах, підвищення їх харчової цінності та надання 

функціональних властивостей є актуальною проблемою, дослідженням якої 

займається ряд вчених, зокрема теоретичні і практичні основи використання 

моркви при виробництві кулінарних виробів прослідковуються в наукових 

роботах М.І. Пересічного, С.М. Пересічної,  М.Ф. Кравченко, І.В. Сирохмана, 

В.І. Оболкіної. Роботу над даною проблемою продовжено і розвинено у працях 

О.В. Завадської, І.М. Бобось, Л.Ф. Скалецької, Г.І. Шумило, О.С. Павлюченко,  

В.С. Доцяк та інших вітчизняних і зарубіжних науковців.  

Так, О.В. Завадська та І.М. Бобось, представляючи свої дослідження, 

вважають очевидною  можливість використання продуктів переробки буряка, 

сушених зокрема, в технології кулінарних виробів з метою створення нових 

страв із заданими властивостями, що дозволить використовувати їх для 

профілактики аліментарно-залежних захворювань, нормалізації роботи 

організму людини [2]. 
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Враховуючи стан забезпечення раціону середньостатистичного українця 

нутрієнтами, екологічну та економічну ситуацію в державі, рецептури 

традиційних національних страв, фалафелю зокрема, необхідно 

удосконалювати шляхом додавання функціональної сировини з 

профілактичною та лікувальною метою. Ця проблема на даний час є 

недостатньо вивченою та потребує дослідження, наукове обгрунтування якого 

представлено у даній статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фалафель – це популярна 

страва  Близького Сходу, яку готують з поєднання нуту, трав, спецій і цибулі. 

Важко зрозуміти, де саме і коли виникла страва «фалафель». Існує думка, що 

вперше фалафель приготували з квасолі фава у Єгипті, проте письмових доказів 

цьому не збереглося. Проте, нащадки єгиптян, християни-копти 

використовували цю страву як заміну м’яса під час посту. Нут ввійшов до 

складу фалафеля, коли страва популяризувалася на півночі й стала популярною 

формою вуличної їжі. Але незалежно від того, звідки походить фалафель, 

Ізраїль однозначно стверджує, що фалафель є одним з найважливіших 

національних страв [3]. 

Найчастіше фалафель готують з бобів нуту, за смаком вони дуже схожі на 

горіхи. Але також дуже популярний фалафель з сочевиці чи квасолі. В 

арабських країнах фалафель готують навіть з м'ясного фаршу або варених яєць 

та цибулі. Проте, квасолевий фалафель – більш прийнятний і зрозумілий для 

нашого регіону. У Греції фалафель подають з соусом дзадзикі (з грецького 

йогурту, часнику і огірків). В Ізраїлі продають бобові кульки в прісному хлібі, 

щедро приправлені соусом та помідорами. І не дарма, адже фалафель добре 

смакує зі свіжими овочами чи соусами. 

Поточний рекорд приготування фалафелю – 74,75 кг – було встановлено 28 

липня 2012 року в Аммані, Йорданія. Попередній рекорд – 23,94 кг, 1,17 м  в 

колі та 0,3 м  у діаметрі, було встановлено на Фестивалі єврейської їжі та 

культури в долині Санта-Кларіта (США) у Коледжі Каньйонів у Валенсії, 

Каліфорнія, США, 15 травня 2011 р. Рекорд  5,17 кг  був встановлений шеф-

кухарем Рамзі Чуейрі та студентами Університету Аль-Кафаат (Ліван) у 

Бейруті 9 травня 2010 р. [4] 
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Фалафель цінується не лише за смакові властивості, а й за 

свої поживні якості: він є відмінним джерелом білка та клітковини – двох 

речовин, які надовго забезпечать відчуття ситості. Крім того, дослідження 

показали, що клітковина нуту може допомогти контролювати рівень цукру в 

крові, уповільнюючи засвоєння вуглеводів. Клітковина позитивно впливає на 

здоров’я кишківника, а також знижує ризики серцево-судинних захворювань та 

раку товстої кишки. 

Фалафель наповнений важливими поживними речовинами, кількість яких 

у 100 г продукту представлена у таблиці 1. 

Фалафель також містить невелику кількість ніацину, вітаміну B5, кальцію 

та багатьох інших мікроелементів. 

Фалафель має декілька властивостей, які можуть принести користь 

здоров’ю. Це хороше джерело клітковини та рослинного білка, двох типів 

поживних речовин, які забезпечують ситість протягом тривалого часу. 

І клітковина, і білок збільшують тривалість насичення та зменшують 

вироблення гормонів голоду, таких як грелін. 

Крім того, дослідження показали, що клітковина нуту може допомогти 

контролювати рівень цукру в крові, сповільнюючи засвоєння вуглеводів. Це 

забезпечує збалансоване підвищення рівня цукру в крові, а не швидкі 

коливання [2]. 

Таблиця 1 – Харчова цінність фалафелю 

Нутрієнти Вміст у 100 г продукту 
Калорії 333 ккал 
Білок 13.3г 

Вуглеводи 31.8г 
Жири 17.8г 

Клітковина 4.9г 
Вітамін В6 94% від ДН 
Марганець 30% від ДН 

Мідь 29% від ДН 
Фолієва кислота 26% від ДН 

Магній 20% від ДН 
Залізо 19% від ДН 
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Продовження таблиці 1 
Фосфор 15% від ДН 

Цинк 14% від ДН 

Рибофлавін 13% від ДН 

Калій 12 % від ДН 

Тіамін 12% від ДН 

 

Крім того, клітковина нуту пов’язана з покращенням здоров’я кишечника, 

а також зниженням ризику серцевих захворювань і раку товстої кишки. 

Однак, залежно від того, як готується фалафель, він також може мати 

недоліки. Його часто смажать у фритюрі, що значно підвищує калорійність і 

жирність. 

Дослідження показують, що люди, які постійно їдять смажені у фритюрі 

продукти, мають вищий ризик ожиріння, хвороб серця, діабету та раку. 

Більше того, у деяких людей може бути алергія на інгредієнти, які 

містяться у фалафелі або подаються разом із ним [4]. 

Однак, приготування цієї смачної їжі вдома мінімізує ці недоліки. 

Фалафель можна приготувати вдома лише з кількох інгредієнтів. Насправді, 

якщо запікати його в духовці, а не смажити, це зменшить споживання калорій і 

жиру. Рецептура розробленої страви «Фалафель з буряком» представлена у 

таблиці 2. 

Таблиця 2 – Рецептура на страву «Фалафель з буряком» 

№ з/п Назва сировини 
Одиниця 

вимірювання 

Розрахунок сировини на 1 порцію 

Маса брутто Маса нетто 

1 Нут сухий г 150 145 
2 Цибуля г 60 58 
3 Буряк г 90 80 
4 Петрушка г 10 8 
5 Кінза г 10 9 
6 Часник г 25 23 
7 Оливкова олія г 30 30 
8 Лимонний сік г 20 20 
9 Зіра г 5 5 
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Продовження таблиці 2 
10 Сіль г 3 3 
11 Чорний перець г 2 2 

   Вихід: 380 

 
Технологія приготування фалафелю з буряком: 

1. Нут замочити у холодній воді на 10 годин.  Промити та пересипати в  

кухонний комбайн. 

2. Буряк натерти на великій тертці і додати до нуту. 

3. Цибулю нарізати соломкою і додати до суміші. 

4. Додати петрушку, кінзу, часник, лимонний сік, зіру, сіль та перець. 

5. Перемолоти до однорідної консистенції. 

6. Формувати кульки і викласти на пергамент. 

7. Запекти при температурі 200 оС 20-25 хвилин. 

 Фалафель має власний унікальний смак і текстуру, тому його можна 

споживати окремо. У деяких випадках це може бути і гарнір. 

 Найпростіший спосіб споживання фалафелю – це їсти ці смажені кульки, 

занурюючи їх у такі традиційні соуси, як хумус. Тахіні та йогуртовий соус, які є 

багатим джерелом кунжуту, також можна використовувати для занурення. 

 Щоб приготувати міні-страву з фалафелем, достатньо помістити його між 

шматком лаваша. Також можна додавати в салати [5]. 

 Оскільки фалафель готується з нуту, трав, спецій і цибулевих, він є 

веганським. Проте фалафель іноді подають загорнутим у лаваш, піту і ін., які 

можуть бути не веганськими, або з соусами на основі йогурту чи молока. При 

купівлі упакованої суміші фалафелю слід подивитися на етикетку з написом 

«веганський» або переглянути список інгредієнтів, щоб переконатися, що вона 

не містить молочних продуктів, м’яса чи яєць, і що вона була оброблена в 

молочних, м’ясних і яєчних продуктах. 

 Висновки. Встановлено, що розроблена нова технологія фалафелю з 

буряком характеризуються покращеним вітамінним складом, підвищеною 

харчовою цінністю, кращими якісними показниками та володіє вираженими 

функціональними властивостями в порівнянні з класичною стравою. 
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 Отже, розроблену страву «фалафель з буряком» можна пропонувати до 

впровадження у закладах ресторанного господарства з метою розширення 

асортименту, підвищення рентабельності та конкурентоспроможності холодних 

закусок, активізації попиту на них у різних контингентів споживачів. 
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В статті проаналізовано деякі характеристики насіння ріпаку та переважні 

способи його сушіння. Розглянуто шляхи удосконалення технології сушіння з 

врахуванням особливості ТОВ «Промінь Поділля».  

Ключові слова: ріпак, насіння ріпаку, сушіння, початкова вологість, показники 

якості, теплоносій. 

Постановка проблеми. Сушіння – основна технологічна операція, яка 

забезпечує приведення зерна й насіння до стійкого стану. Тільки після того, як 

із свіжозібраної зернової маси видалено всю надлишкову вологу і зерно 

доведено до сухого стану, можна розраховувати на подальшу надійну 

збереженість продукції. 

Відомо, що в сухій зерновій масі всі живі компоненти, крім шкідників та 

комах, перебувають в анабіотичному стані. Зберігання зерна сухим - основний 

засіб підтримки високої життєдіяльності насіння в зернових партіях усіх 

культур, а також якості продовольчого зерна протягом тривалого строку 

зберігання. 

Сушіння – складний технологічний тепломасообмінний процес, який 

повинен забезпечити збереження усіх властивостей речовин у зерні, що 

можливо за умови дотримання оптимальних параметрів цього процесу. Так, під 

час сушіння постійно змінюються термодинамічні й теплофізичні властивості 

зерна, зокрема теплоємність і теплопровідність. Тому необхідно суворо 

додержувати рекомендованих режимів сушіння насіння кожної культури 

залежно від його вологості та цільового призначення. 

Отже, якісне зберігання зерна можливо забезпечити лише при глибокому 

вивченні технологічних процесів на всіх етапах його післязбиральної обробки з 

урахуванням фізіологічних властивостей, що відбуваються в зернових масах. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ріпак – одна із найпопулярніших 

культур аграрного сектору в Україні, оскільки є затребуваним на зовнішньому 

ринку. Відповідно, якість насіння ріпаку є важливою для складовою його 

вартості. Основним критерієм якості насіння ріпаку є енергія росту та схожість, 

для продовольчого та технічного напрямку – кислотне число олії. Тому вибір 

режиму сушіння, який би забезпечував високі якісні показники та підвищував 

інтенсивність процесу одне з питання післязбиральної обробки.  

Чимало вітчизняних науковців і дослідників присвятили свої праці 

післязбиральній обробці насіння ріпаку та вибору режимів сушіння. Так в 

роботі Артьомова І. В., Філатова Г. А., Мамонцева І.П. [2, с. 25 - 26] розглядали 

інтенсивність сушіння насіння ріпаку в прямокутній вертикальній колоні, з 

розташованими в ній 5-ма касетами висотою 50 мм, що забезпечувалося 

високою температурою теплоносія 150ºС зі швидкістю руху 1,3 м/с. Було 

відзначено, що за таких умов прогрівання та вологовіддача в насінні по 

горизонтам шару йде не однаково, що призводить до перегрівання насіння і 

нерівномірного сушіння та, як наслідок, до низької схожості. 

В роботах Н. Я. Попова та ін. [7, с. 175 - 183] інтенсивність процесу 

сушіння насіння ріпаку забезпечували за рахунок збільшення поверхні контакту 

зерна з теплоносієм в апараті з киплячим шаром. Збереження якісних 

показників насіння ріпаку – високої енергії росту та схожості – досягали 

підтримуючи температуру теплоносія 70ºС та швидкість 1,6 м/с. Відзначали, що 

подальше збільшення температури теплоносія до 80ºС та швидкості до 1,8 м/с 

знижує якісні показники насіння при збільшенні тривалості сушіння понад    

250 с. 

В роботах [3, с. 22 - 25] було проаналізовано вплив параметрів сушіння та 

сорту на якість насіння ріпаку. Отримані дані свідчать про те, що найбільш 

термостійким до температури 70ºС є сорт Галицький, який забезпечує високу 

схожість на рівні 94 – 95%. Для сорту Світоч потрібно знижувати температуру 

теплоносія, оскільки схожість нижче 90% не відповідає вимогам до насіннєвого 

зерна за ДСТУ 2240 – 93.  
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В праці [3, с. 22 - 25] рекомендовано обирати різні способи сушіння в 

залежності від вологості насіння ріпаку: паралельний спосіб, якщо вологість 

насіння до 15%; послідовний – до 18%; рециркуляційний – вище 18%.  

Однак у літературі мало уваги приділено дослідженням, що стосуються 

інтенсифікації процесу сушіння внаслідок перемішування шару сипкого 

матеріалу та аналізу впливу структури шару ріпакового насіння на перебіг 

процесу його зневоднення. 

Метою статті є аналіз технології сушіння насіння ріпаку в умовах ТОВ 

«Промінь Поділля». 

Виклад основного матеріалу. Ріпак – цінна олійна та кормова культура. 

Особливо важливими є сучасні сорти ріпаку, що містять в олії не більше 3-5 % 

небажаної ерукової кислоти, а в знежиреному насінні – менш 3 % шкідливих 

глюкозинолатів [12, с. 34 - 41].  

Ріпак можна успішно вирощувати для виробництва кормів (зелена маса, 

сінаж, силос, трав’яне борошно) в різних посівах, у чистому вигляді та у суміші 

з іншими культурами. За біохімічними якостями ріпак перевершує інші кормові 

культури. В 1 кг зеленої маси ріпаку міститься значно більше протеїну, ніж у 

зеленій масі кукурудзи, соняшнику, ячменю, гороху. Протеїну в ріпаковому 

силосі більше, ніж у кукурудзяному, в 3 рази [1, с. 126 - 129]. 

Цінність ріпаку полягає не тільки в тому, що ця культура є джерелом 

корисної і високоякісної рослинної олії. Після знежирення ріпакового насіння з 

нього одержують легкозасвоювані білкові препарати для комбікормів: білки 

насіння ріпаку добре збалансовані за амінокислотним складом та мають високу 

біологічну цінність.  

Ріпак – чудова сировина для виробництва рослинного пального для 

дизельних двигунів. Біопаливо з озимого ріпаку є екологічно чистим, швидко 

розкладається без жодних наслідків для довкілля [1, с. 126 -129]. 

Ріпак після збирання часто має підвищену забрудненість та вологість. 

Тому рекомендується його швидке доочищення і досушування. Гранично 

допустимі строки проміжного зберігання недоочищеного і очищеного насіння 

значно різняться, тому і слід враховувати це на практиці [12, с. 34 - 41].  
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Сушіння товарного ріпаку проводять сушарками різних конструкцій та 

типів. Базисною для ріпаку є вологість 8-10%. Післязбиральний обробіток, 

зокрема сушіння, - дуже енерговитратний процес, що потребує вивчення та 

вдосконалення. 

Якщо вологість насіння ріпаку перевищує 8%, його краще спрямовувати на 

досушування. Сушіння виконують за певної температури залежно від стану, 

вологості і призначення зерна та конструкції сушарки. Товарний ріпак 

(продовольче, кормове і технічне насіння)за вологості до 13% рекомендовано 

висушувати в шахтних прямоточних сушарках за температури теплоносія 80 - 

90°С та нагрівання насіннєвої маси до 50°С [4, с. 282 - 288].  

За вологості понад 13% температуру теплоносія знижують на 10 - 20°С, а 

нагрівання зерна – на 5 - 10°С. У сушарках без перемішування насіння 

температуру теплоносія витримують на рівні 60°С [6, с. 69 - 74].  

Порівняно невеликі об’єми ріпаку можна висушити в сушарках камерного 

типу чи подовими, обладнаними підігрівачами повітря, теплогенераторами. В 

цих сушарках сушіння виконується в нерухомому шарі, тому температура 

теплоносія має становити 40 - 50, а нагрівання зерна – не вище 30 - 35°С 

залежно від його вологості, висота насіннєвого шару – до 30 см [13, с. 5 - 20]. 

У господарствах, які не мають власних сушарок, насіння досушують за 

сонячної погоди на відкритих майданчиках (шар насіння завтовшки 5 - 10 см) за 

регулярного перемішування. Іноді такий спосіб сушіння ріпаку 

використовуються в ТОВ «Промінь Поділля» для економії енергоресурсів, але 

він надто ризикований і тривалий, тому слід надавати перевагу застосуванню 

сушарок. 

Для модернізації існуючих сушарок, щоб вони підходили для сушіння 

дрібнодисперсних сільськогосподарських рослинних матеріалів необхідно 

дотримуватись вимог, які є результатом узагальнення дослідження процесу 

сушіння ріпакового насіння [10, с. 9 - 13]: 

- слід максимально герметизувати сушарку в місцях руху та можливого 

просипання насіння; 
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- вологість насіння після сушіння не має бути нижчою ніж 6%, оскільки за 

нижчого її рівня різко зростає насіннєве травмування; 

- максимальне зняття вологості за один прохід насіння через сушарку 

становить 5–6%; 

- насіння після сушіння охолоджують до температури, яка не перевищує 

зовнішню більш ніж на 5°С.  

Крім того забезпечення високої ефективності в роботі зерносушарки не 

можливе без встановлення характеру перебігу кінетики процесу сушіння 

конкретного насіннєвого матеріалу. Тому величезне практичне значення має 

знання про гігроскопічні властивості зерна, адже воно дає можливість для 

наукового обґрунтування вибору раціональних режимів сушіння насіння. 

Рівноважна вологість є основною характеристикою гігроскопічних 

властивостей зернових матеріалів. Знання закономірностей зміни рівноважної 

вологості насіння ріпаку в залежності від вологості повітря та температури 

необхідне для викривання механізму процесу сушіння та зволоження. Сушіння 

та зволоження є типовими незворотніми процесами, які в кінцевому рахунку 

призводять до рівноваги між матеріалом та навколишнім повітрям. 

Зміна рівноважної вологості залежить від відносної вологості повітря, так 

при високій відносній вологості повітря 75 – 90% і температурі 25 ºС 

рівноважна вологість зерна перевищує вимогам за вологістю до сухого зерна, 

що при зберіганні може привести до його зволоження [14, с. 81 - 84]. 

Підвищення температури теплоносія зменшує рівноважну вологість матеріалу, 

що доцільно проводити при високій вологості повітря 

До теплофізичних характеристик матеріалів відносяться питома с або 

об’ємна (сγ) теплоємність, коефіцієнти теплопровідності λ, 

температуропровідності a та теплової активності ε. Вони залежать від хімічного 

складу, фізичних і структурних характеристик, а також від параметрів стану 

(насипної щільності, шпаруватості, щільності укладання, вологості, 

температури тощо) матеріалу. Ці характеристики значно змінюються в процесі 

обробки та зберігання насіння. Від їхніх значень залежать резерви 
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інтенсифікації процесу сушіння. Питома теплоємність с характеризує 

властивість матеріалу акумулювати теплоту при підвищенні її температури. 

Коефіцієнт теплопровідності λ визначає теплоізоляційні властивості матеріалу 

за наявністю градієнту температури і характеризує стаціонарне 

теплопередавання. 

Теплофізичні характеристики насіння ріпаку залежать від сорту, вологості 

та температури [9, с. 94 - 106]. При вологості насіння ріпаку 0 – 20% і 

температурі 22 – 90ºС: питома теплоємність становить с = 1062 – 2244 Дж/(кг· 

К); коефіцієнт теплопровідності λ = 0,075 – 0,179 Вт/(м·К); коефіцієнт 

температуропровідності а·108 = 9,0 – 27,8 м2/с; коефіцієнт теплової активності ε 

= 224 – 480 Дж/( м2·К·с1/2). 

Опираючись на вказані факти для невеликих господарств, таких як ТОВ 

«Промінь Поділля», з метою зневоднення не надто значних об’ємів насіннєвого 

матеріалу, зокрема насіння ріпаку, варто звернути увагу на застосування 

фермерських сушарок типу AGRIMEC серії AS (Італія) [5, с. 69 - 79].  

Такі сушарки, а їх ще називають циркуляційними, мають місткість 12 - 1,7 

м3. Вони зручно транспортуються, у їхню комплектацію входять також ситовий 

очисник зерна та приймальний бункер. Поверхневі сита корпусу сушарки і 

камери згоряння виконані в оцинкованому варіанті і покриті шаром 

термореактивного поліефіру. Газові пальники оснащені випарниками газу. Це 

дозволяє застосовувати зріджений пропан - бутан і експлуатувати сушарки при 

низьких значеннях температури, що особливо важливо при сушінні насіннєвого 

зерна. Сушарки можуть бути оснащені теплогенераторами, які працюють на 

дизельному паливі з тепловою потужністю від 75 до 760 кВт, та подають чисте 

підігріте повітря (без домішок продуктів спалювання палива).,що є величезною 

перевагою, адже відомо, що найкращим теплоносієм при сушінні насіння 

ріпаку є повітря [8, с. 149 - 154].  

Вказані зерносушарки відносяться до так званих пересувних сушарок, які 

дають можливість проводити первинну обробку зібраного насіння одразу на 

місці. Варто зазначити, що на первинну обробку і зберігання зібраного зерна 
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приходиться більше 25% від загальних витрат на його виробництво. Тому 

використання порівняно недорогих пересувних зерносушарок, здатних 

працювати в будь-якому місці за будь-яких погодних умов – це реальний шлях 

підвищення ефективності виробництва зернових, бобових, олійних культур і 

ріпаку зокрема [8, c. 54 - 66]. 

Одним з напрямків підвищення енергоефективності та інтенсифікації 

процесу сушіння ріпакового зерна є його перемішування у сушильній камері. 

Основною перевагою такого методу сушіння є руйнування повітряних каналів з 

малим аеродинамічним опором, через які проходить більша частина 

сушильного агенту і, відповідно, зменшується час теплової обробки. 

Основними технологічними перевагами розрихленого шару є висока 

інтенсивність процесів переносу тепла та пов’язані з цим низькі перепади 

температур всередині самого шару. Рух сушильного агенту в такому шарі зерна 

прискорює перенесення вологи із самих зернівок до поверхні. Це сприяє 

прискоренню сушіння. Добре себе зарекомендували у якості робочих органів 

шнекові перемішувачі [5, с. 69 - 79]. 

Отже, опираючись на проаналізований матеріал вважаємо, що 

удосконалення технології сушіння насіння ріпаку в умовах невеликих 

агрогосподарств можливе за рахунок використання мобільних зерносушарок 

циркуляційного типу зі шнековими перемішувачами.  

Висновки. У результаті проведеного аналізу розглянуто особливості 

сушіння насіння ріпаку та можливості удосконалення технології в ТОВ 

«Промінь Поділля».  

Перспективи подальших досліджень. Перспективу подальших досліджень 

вбачаємо у більш точному підборі режимів сушіння насіння ріпаку в 

циркуляційних мобільних зерносушарках зі шнековими перемішувачами. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день існує широкий асортимент 

майонезів, які випускаються промисловістю, але більшість рестораторів 

використовують майонез власного приготування. 

Перспективним напрямом олійно-жирової промисловості є утворення та 

широке використання харчових продуктів, які мають знижену жирність та 

калорійність. 
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Серед продовольчих товарів, виготовлених в олійно-жировій 

промисловості, особливе місце займає майонез. 

Майонез – одна з найбільш важливих категорій на ринку масложирової 

продукції. 

В Україні поняття «майонез» трактується дуже широко, хоча наш 

улюблений класичний "Провансаль" в європейських країнах взагалі не змогли б 

назвати майонезом через низьку жирність. В законодавствах цих держав 

існують строгі вимоги, направлені на те, щоб споживач не був введений в 

оману назвою продукту. Залежно від жирності соус може називатися 

майонезом при 80 %-ній жирності, салатним майонезом при 70 - 50 %-ній і 

салатним соусом при 49 - 29 %-ній жирності. 

Також лімітується вміст яєчного жовтку, який приблизно еквівалентний 

його вмісту в класичному вітчизняному майонезі. Основна частка споживання в 

розвинутих країнах доводиться на салатні майонези (близько 95 %), оскільки 

справжні майонези дорогі [7]. 

За способом виробництва майонезу виділяються вітчизняний і 

європейський варіанти. Суть вітчизняного варіанту полягає в тому, що при 

виготовленні майонезу використовуються традиційні складові, які проходять 

декілька етапів підготовки. А другий, європейський варіант, полягає у 

використанні напівфабрикатів, які виготовляються на спеціалізованих 

підприємствах. Виробнику майонезу залишається просто розмішати їх в 

міксері. 

В даний час на вітринах вітчизняних магазинів представлена величезна 

кількість майонезів дуже різного складу і якості, так що не фахівцю стало 

важко розібратися в тому, що ж він дійсно купує. 

Створена нині на державному рівні нормативна документація припускає 

розподіл майонезної продукції на два види - майонези ( жирність від меншої               

35 % до більшої 55 %) і соуси салатні (жирність від 5 до 50 %) [1]. 

Концепція здорового харчування до якого схиляється більшість населення, 

вимагає вдосконалення технологій, внесення змін до рецептур у тому числі і 
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майонезу. Використання інноваційних інгредієнтів, що збагачують соус 

корисними макро- та мікроелементами, робить його затребуваним серед груп 

споживачів, що мають дефіцит цих елементів в організмі та дотримуються 

принципів здорового харчування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в напрямку 

удосконалення рецептур емульсійних продуктів функціонального призначення 

описано в роботах таких науковців як Н.Н. Волкова, Р.М. Каримов, К.В. 

Бакланов, С.Ю. Утешева та інших. 

Вчені Бахмач В. О., Бабенко В. І., Левчук І. В., Падалка Т. В. дослідили 

використання соняшникової олії, збагаченої каротином моркви та олії 

купажованої червоної «Каротино» в якості основного компоненту майонезу [1]. 

Виробництво майонезів на основі купажів – А: кунжутної (50 %), 

соняшникової (30 %), оливкової (20 %) та Б: кунжутної (50 %), соєвої (30 %), 

соняшникової (20 %) олії  досліджували вчені  Пешук Л. В. і Радзієвська І. Г. 

Також авторами було досліджено заміну яєчного порошку на соняшникові 

фосфоліпіди, функціональні та технологічні властивості яких полягають у 

виявленні емульгуючих, вологоутримуючих та стабілізуючих властивостей [2]. 

Лазарєва Т. А., Лазарєв М. І. та Гавриляка А. Ю. розробили рецептуру майонезу 

на основі суміші нерафінованої олії волоського горіха, нерафінованої 

гарбузової олії та соняшникової рафінованої олії у співвідношенні 1:1:0,7 

відповідно [5]. Табакаєва О. В., Каленик Т. К. запропонували в якості жирової 

фази суміш нерафінованої лляної (14 %), рафінованої соняшникової, 

кукурудзяної або бавовняної (46 %) та оливкової олії (40 %) [5].  

Метою статті є обґрунтувати доцільність та розробити інноваційну 

технологію приготування майонезу низької жирності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед великого різноманіття 

соусів, які широко використовуються у кухнях світу, почесне місці уже 

декілька століть належить майонезу.  

Достеменно невідомо звідки походить саме слово «майонез». З 

давньофразцузької воно означає – жовток яйця. За іншою версією воно 

походить від слова «manier» - «переміщувати». 
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Згідно з ДСТУ 4487:2005. Майонези — харчовий продукт, що являє собою 

багатокомпонентну, стійку у широкому діапазоні температур (від 0 ºС до 18 ºС), 

дрібнодисперсну емульсію, виготовлену з рафінованих, дезодорованих олій з 

додаванням емульгаторів, стабілізаторів, смакових добавок та прянощів, 

дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я 

для виробництва майонезної продукції [4].  

На сьогоднішній день майонез відносять до універсальних соусів, що 

використовується як для заправки холодних страв і салатів, так і для 

приготування овочевих, м’ясних, рибних страв, кондитерських виробів.  

Також, соус використовують як інгредієнт для приготування інших соусів 

та  смакова приправа при подачі страв. Використання майонезу (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Напрямки  використання майонезу 

 

Згідно зі статистичними даними - українці за рік в середньому споживають 

до 2 кг майонезу. За проведеними опитуваннями перевага ними надається  

майонезам жирністю 40-55 %.  
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Вченими уже не один рік ведуться дискусії стосовно корисних 

властивостей чи шкоди майонезу на організм людини (таб. 1). 

Таблиця 1 – Вплив майонезу на організм людини 

Корисні властивості Шкідливі 

сприятливо впливає на шлунково-кишковий тракт, 
серцево-судинну систему. 

Висококалорійний продукт, що 
веде до збільшення маси тіла 

Оздоровлює шкірні та волосяні покриви, зміцнює нігті Подразнює кишково-
шлунковий тракт 

профілактика атеросклерозу Може бути алергеном 
джерело вітамінів і мікроелементів (токоферол, холін, 
біотин). 

Містити канцерогенні добавки 

Запобігає старінню шкіри, посилює вироблення 
еритроцитів та покращує обмін речовин в організмі 

 

позитивний вплив заправки на м’язові волокна  

 

Надзвичайно популярними у ХХІ ст. стали саме низькокалорійні майонези. 

Зниження калорійності майонезів відбувається за рахунок використання 

нетрадиційної сировини рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Використання нетрадиційної сировини для приготування 

майонезі 

 

 

Біологічно цінні добавки 

зернові висівки, 
морквяної пульпи, 

шроту, насіння сафлору, м’язги 
овочів, гарбузових вичавок, цибулі і 
солодкого перцю сушених, біомаси 
женшеню, концентрату сироватки, 
білкового, молочно-фруктового 

концентратів, сухої високобілкової 
суміші, виготовленої з сухої 
молочної сироватки, рибних 
продуктів, білкового ізоляту, 
прянощів, екстрактів пряно-

ароматичних речовин, барвників 

Напрямків збагачення 

додавання овочевих і фруктових 
порошків — яблучного, 

персикового, сливового, яблучно-
гарбузового, томатного, морквяної 

пульпи тощо 
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В якості нетрадиційної сировини для приготування низькокалорійного 

майонезу, вважаємо доцільним використання  конопляної олії.  

Використання конопляної олії пов’язане з її хімічним складом, а саме 

співвідношення 1 : 3÷5 ненасичених жирних кислот Омега-3 і Омега-6, яке 

вважається оптимальним; бактерицидних речовин, гліцеридів, мікроелементів, 

вітамінів А, B1, B2, B3, B6, D і E, антиоксидантів, каротину, фітостеролів, 

фосфоліпідів та мінеральних речовин, хлорофілу, що сприяє отриманню 

низькокалорійного, але високої харчової цінності соусу. Крім того 

використання такої олії дає можливість покращити смакові якості та отримати 

кольоровий майонез(яскраво салатового кольору) з підвищеним терміном 

зберігання та оздоровчими властивостями. 

Висновки. Споживання низькокалорійних майонезів, які виготовленні з 

використанням нетрадиційної сировини, враховують сучасні концепції 

здорового харчування, які базуються на науково обґрунтованому підході до 

удосконалення складу, властивостей і технологій харчових продуктів, які 

повинні не тільки задовольняти потреби організму людини в основних 

харчових речовинах і енергії, а й сприяти профілактиці захворювань, 

зберігаючи здоров’я і забезпечуючи довголіття.  
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ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЯНО-

АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ 

Конкуренція в галузі виробництва морозива з 1997 року стає все більш 

жорсткою тому, що існуючий асортимент морозива не може задовольнити 

повністю потреби споживачів. Соціальний аспект підвищення якості 

традиційних та створення нових видів морозива, особливо таких, які містять 

натуральні біологічно-активні речовини, вийшов на перше місце. 

Існує тенденція до більш ширшого застосування нових видів сировини та 

розширення асортименту морозива. При цьому не завжди приділяється 

належна увага вітчизняній пряно-ароматичній сировині. 

Ключові слова: морозиво, виробництво, пряно-ароматична сировина, спеції, 

технологія, сировина, молоко. 

Морозиво в сучасному ресторанному господарстві стали невід'ємною 

частиною не тільки як окрема страва, але й як, холодних закусок і основних 

страв. Надаючи стравам соковитість, особливий смак і аромат, морозиво 

підвищує органолептичні показники виробів і збагачують їх склад. Завдяки 

наявності екстрактивних, ароматичних і смакових речовин, що збуджують 

секрецію травних залоз, морозиво сприяє кращому засвоєнню основних 

компонентів страви [1]. 
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У зв'язку з тим, що останніми роками зберігається тенденція до 

стабільного збільшення виробництва різних видів морозива, то найбільш 

актуальним є розширення їх асортименту, підвищення харчової і біологічної 

цінності і створення нових технологій і рецептур із захисними властивостями. 

Перспективним при цьому є комбінування сировини рослинного і тваринного 

походження, що дозволяє взаємно збагачувати харчові продукти, в яких не 

вистачає біологічно активних речовин і впливати на їх хімічний склад. 

Все це призводить не тільки до вдосконалення існуючих технологій 

харчової продукції, але і до розробки харчових продуктів нового покоління, 

вдосконаленню існуючих технологій. Інноваційні розробки відповідають 

сучасним вимогам і показникам. встановлених, в першу чергу споживачем: 

збалансованістю хімічного, амінокислотного, жирнокислотного складу, 

функціональністю за призначенням, швидкістю та «легкістю» приготування, 

тривалістю зберігання тощо. 

В процесі приготування морозива використовуються жирові компоненти, 

розподілені у водному середовищі, що дозволяє розглядати їх як емульсійну 

продукцію. Найбільш виражено емульсійні властивості у морозива 

проявляються при вмісті жиру в них: молочне – з вмістом жиру від 0,5 до 7,5 %; 

вершкове - з вмістом жиру від 8,0 до 11,5 %; пломбір – з вмістом жиру від                

12,0 до 20,0 %, при цьому виникають проблеми, пов’язані з процесами 

емульгування і стабілізації емульсійної структури, підбором рецептурних 

компонентів морозива [2]. Крім того, виробництво морозива в підприємствах 

ресторанного господарства за класичними технологіями, як правило, 

характеризується високою трудомісткістю і багатоетапністю технологічних 

процесів, низькою ефективністю, що зумовлює вузький асортимент і 

незадоволення попиту на дану продукцію. 

Вирішенню проблем виробництва морозива емульсійного типу може 

сприяти розробка нових технологій, заснованих на застосуванні 

високоефективних багатофункціональних харчових добавок та сировини, 

створення на їх основі напівфабрикатів різного ступеня готовності, що 
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дозволить інтенсифікувати технологічний процес виробництва, забезпечити 

високі показники якості готової продукції, і в свою чергу досягти економічного 

ефекту. 

Одним з таких прикладів вирішення даної проблеми може стати 

використання пряно-ароматичної сировини. 

Класичні прянощі за характером застосовуваних частин вкрай 

різноманітні, і ця ознака має у даному випадку чисто зовнішнє, несуттєве 

значення, оскільки головну цінність має максимум аромату, незалежно від того, 

в якій частині рослини він міститься. Класичні прянощі вживаються в кулінарії 

в попередньо обробленому і обов'язково в сухому вигляді, що в значній мірі 

обумовлює їх всесвітнє поширення, тому що в сухому вигляді ароматичність 

цих прянощів чи з'являється, або підвищується і сягає максимуму, і, крім того, 

саме в сухому вигляді прянощі цієї групи можливе довго зберігати і 

транспортувати на далекі відстані. Для місцевих прянощів, навпаки, характерне 

застосування в основному в свіжому вигляді, вживання на місці або поблизу 

місця виробництва. Причому відмінності в характері споживаної частини 

мають більш істотне значення, тому що впливають на тривалість зберігання і 

транспортування, а тим самим і на ступінь поширеності в кулінарному 

виробництві. Тому місцеві прянощі поділяються на пряні овочі і пряні трави. 

Пряні овочі поширені набагато ширше географічно, майже повсюдно, і 

знаходять більш широке застосування в кулінарії, ніж пряні трави. Пряні овочі 

відносяться виключно до культурних рослин. Вони в свою чергу діляться на 

коренеплоди та цибулини, причому в тих і інших основні використовувані 

частини – підземні, хоча в ряді випадків використовуються і надземні. 

У пряних трав використовується виключно надземна частина, зазвичай її 

верхня третина - листя з квітами. Пряні трави можуть бути культивованими 

(садовими) і дикорослими, причому багато садових мають дикорослі 

відповідності. Загальним характерною відмінністю дикорослих трав від садових 

є те, що перші більше різання і сильні по запаху, ніж другі. Зате другі більш 

росли, дають більше зеленої маси. Це обумовлює відомі відмінності в методі 

застосування садових і дикорослих пряних трав. Садові трави застосовують 

головним чином у свіжому вигляді, дикорослі сушать про запас. 
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Нарешті, самостійну групу прянощів становлять так звані комбіновані, або 

складні прянощі (пряні суміші), що представляють собою різні комбінації 

прянощів різних видів (від 3 до 24), а також штучні, або синтетичні прянощі, 

які не є натуральними продуктами. 

Передбачається, що людина почала використовувати прянощі в їжі раніше, 

ніж сіль, в силу більшої доступності їх в деяких регіонах, при цьому прянощі 

також знайшли своє застосування в релігійних обрядах і медицині. В давнину 

очевидно, що прянощі використовувалися по-чому для збереження того чи 

іншого продукту в жаркому кліматі, так як вони мають деякі бактерицидними 

властивостями. 

Перші згадки про прянощі (маючи на увазі класичні прянощі) 

зустрічаються в джерелах древніх цивілізації Сходу: у Китаї, Індії, Єгипті і 

датуються історичним періодом близько 5000 років до нашої ери. Так, кориця 

використовувалася в Китаї в 2700 році до нашої ери. В античний період 

прянощі широко використовувалися греками і римлянами. Постачальниками 

прянощів були Індія, Цейлон, Південна Азія, Мала Азія, Середній 

Схід, Африка і Середземномор'ї, і їх вартість була дуже висока. 

На сьогоднішній день головними експортерами прянощів є 

Індія, Індонезія, В'єтнам і Бразилія. Втім, щорічно, в залежності від врожаю, за 

деякими видами прянощів на перші позиції можуть вийти й інші країни. Деякі 

країни є постачальниками тільки певних прянощів; так основними 

постачальниками коріандру на  світовий ринок є Марокко, Єгипет, Австралія, 

Болгарія, Румунія і Сирія та Іран спеціалізуються на кмину і зіре. Тим не менш, 

в цілому лідерами є Індія і країни Індокитаю. Так, Індія щорічно експортує 

близько 230-250 тисяч тонн прянощів. 

Більшість пряних і ароматиних рослин містять біологічно активні 

речовини, які мають низку цінних психотропних і нейротропних властивостей 

(антидепресивних, анксіолітичних, прокогнітивних, протисудомних тощо). 

Прянощі — це висушені частини рослин, що додаються в їжу в невеликих 

кількостях для додання їй специфічного смаку і аромату. За походженням всі 
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прянощі можна розділити на вітчизняних (місцеві) і імпортних. Місцеві 

прянощі визначаються особливостями національної кухні регіону. У наший 

республіці виростають і широко використовуються тмин, аніс, кріп, петрушка, 

пом'ята, меліса і ін. Імпортні прянощі ще називають класичними, вони відомі і 

реалізуються на світовому ринку: перець чорний, запашний, гвоздика, кориця і 

тому подібне. 

Коли ми говоримо про прянощі, маються на увазі натуральні висушені 

частини рослин. По використовуваній частині рослини прянощів можна 

розділити на наступні групи: насіння — гірчиця, мускатний горіх, мускатний 

колір; плоди — бад'ян, ваніль, кардамон; перець чорний, білий, запашний, 

червоний; аніс, коріандр, тмин, кріп; квітки — гвоздика, шафран; листя — 

лавровий лист, петрушка; кора — кориця, касія; коріння — імбир, куркума, 

галаган, вир; трави (надземна частина рослин) — кріп, пом'ята, рута, меліса, 

естрагон, базилік, материнка, чабер, майоран, любисток і ін. 

Гірчиця. Однорічна трав'яниста рослина сімейства хрестоцвітих, олійна 

культура, основний її вигляд — гірчиця сарептська. Насіння містить 33—39% 

гірчичного масла, 0,7—1,0 — алілового масла. У Білорусі насіння гірчиці в 

натуральному вигляді використовує як пряну добавку в ковбасні вироби, м'ясну 

копченину, при консервації овочів. Після випресування гірчичного масла з 

макухи отримують гірчичний порошок, а з нього приправу — гірчицю їдальню. 

У реалізацію поступає гірчичний порошок 1 і 2-го сортів. Вологість гірчичного 

порошку не більше 10%, зольність не більше 6%, смак гіркий, при розтиранні з 

водою набуває гострого запаху алилгірчичного масла. Колір гірчичного 

порошку інтенсивно-жовтий, не темніючий при розтиранні з водою (у 1-му 

сорті), і жовтий, темніючий при розтиранні з водою, — в 2-му сорті, 1-й сорт 

відрізняється від 2-го вищим вмістом алилгірчичного масла, яке надає продукту 

пекучому смаку. 

Гірчицю (насіння) фасують в паперові, целофанові пакети по 20 г, 

гірчичний порошок — в паперові пакети, пачки темно-коричневого кольору, і 

кориця мелена. Смак кориці пряний, солодкуватий, злегка терпкий, аромат 
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ніжний. Якість кориці оцінюють по забарвленню, довжині трубочок, ароматній, 

наявності ломи, цвілі, домішок, зольності, вологості, ефірного масла. Корицю 

застосовують в кулінарії, в хлібобулочній, кондитерською, лікеро-горілчаною, 

молочною галузях, медицині, парфумерії. Для реалізації корицю фасують в 

паперові пакети, картонні і жерстяні пакети по 25 г, мелену — по 15 р. 

Імбир — оброблені і висушені кореневища тропічної рослини сімейства 

імбирних. Кореневища можуть бути вибілені, очищені, напівочищені і 

неочищені, що визначається різним забарвленням. 

У реалізацію поступає імбир у вигляді шматочків кореневищ з 

пальцевидними або закругленими виступами, на зламі сіро-білого кольору з 

жовтуватим відтінком. Мелений імбир — порошок пісочного кольору. Смак і 

запах пекучо-пряні. Зміст ефірного масла — 1,5—3,5%; вологість — 12%. 

Рекомендований для борошняних виробів, солодких і м'ясних блюд, пива, 

киселю, квасу, маринадів. Поступає в реалізацію у фасованому вигляді в 

картонних коробочках або скляних пробірках масою нетто 10 г. Ефірні масла 

(кропове, коріандр і ін.) є спиртною сумішшю натуральних ефірних масел                

(до 20%). 

Суміші прянощів. Ученими проведена велика робота по виявленню рослин 

місцевої флори, які по своїх властивостях можуть замінити звичні прянощі. До 

таких рослин відносяться чабер, базилік, екстрагін, майоран, змієголовник 

молдавський. З вітчизняної сировини розроблено чотири композиції (суміші) 

для заміни чорного перцю в консервах і харчових концентратах. Суміші 

прянощів зручні у використанні, всі компоненти в них підібрані, подрібнені і 

змішані по рецептурі. До них відносяться: набір спецій для юшки, холодцю, 

хмелі-сунелі, аджика, суміші для ковбасних виробів (під номерами), індійська 

суміш каррі і ін. 

Суміш прянощів хмелі-сунелі включає 12 найменувань пряноароматичної 

сировини (базилік, коріандр, майоран, кріп, червоний перець, шафран, селера, 

петрушка, пом'ята, лавровий лист). Використовують для виготовлення блюд 

грузинської кухні. Окрім порошкоподібних суміші прянощів можуть бути 
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густотерті, пастоподібні. Прикладом пастоподібної суміші є аджика. У ній до 

суміші хмелі-сунелі з червоним перцем, часником, коріандром і кропом додані 

сіль і винний оцет концентрації 3—4%. Виходить густа паста, призначена для 

тривалого зберігання в щільно закупореному скляному посуді. Аджику подають 

до рисових, овочевих, м'ясних, рибних блюд. 

Індійська суміш прянощів (каррі) включає перець стручковий, чилійський, 

білий, запашний, коріандр, імбир, часник, крохмаль, декстрозу, сіль. Загальна 

кількість прянощів, що вводяться до 85%. На вигляд суміш представляє 

дрібноподрібнений порошок світло-коричневого кольору з різким, гострим 

запахом, зміст ефірного масла не менше 0,25%.  

Штучні (синтетичні) прянощі. Застосування прянощів зв'язане з певними 

незручностями, пов'язаними з їх дозуванням, естетичністю (не всі люблять 

плаваючі в маринаді цілі прянощі, плоди тмину в хлібі і т. д.), зберіганням, 

достатньо високою вартістю. 

Ванілін. Гідним штучним замінником натуральної ванілі є ванілін. У 

виробництві багатьох харчових продуктів, кулінарії застосовують ванілін. Це 

білий, кристалічний порошок, володіє сильним ванільним ароматом і пекучим 

смаком. Він легко розчиняється в гарячій воді, важко — в холодній, добре — в 

етиловому спирті. Окрім ваніліну в продаж поступає ванільний цукор, який 

представляє суміш 1 частини ваніліну з 100 частинами цукру або цукрової 

пудри. Ванілін і ванільний цукор фасують в паперові пакети масою нетто                 

1—5 р [6]. 

У Японії при покупці морозива посипають спеціями – у величезній 

кількістю червоного гострого перцю. Але знайти десерт, де несподівані 

інгредієнти в складі — дуже важко. Нове морозиво називається Saucesicles і 

створене стараннями американської мережі фастфуду Zaxbyʼs. Ресторани 

спеціалізуються на курячих крильцях, сендвічах і салатах. 

Повідомляється, що це справді гостре морозиво з яскравими смаками 

спецій, приправ та соусів. 

Пропонується два оригінальні смаки на вибір. Zax Sauce — водночас 

солодке, гостре та вершкове морозиво, що складається із секретної суміші 

спецій, чорного перцю та вустерширського соусу. 
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Tongue Torch — варіація з помідорами, часником, паприкою, куркумою та 

лаймом. 

Виробники сподіваються на популярність продукту серед любителів 

гострого фастфуду. Адже тепер їхній улюблений соус може бути холодним та 

замороженим. 

Незвичайне морозиво надійшло до закусочних Zaxbyʼs в обмеженій 

кількості [4]. 

Використання прянощів в приготуванні морозива вже не дивина, ось 

кілька відомих прикладів: 

 Морозиво з каррі виглядає досить апетитно. У його склад входять 

вершки, молоко, жовтки, морква, кокосове молоко, цукор і спеції. 

 Ласощі з зеленого чаю мають дуже оригінальний смак! Автор даної 

статті стверджує це з повною впевненістю, так як пробував незвичайний десерт. 

«Зелено-чайне» морозиво сподобається тим, хто вибирає некаллорійную їжу: до 

його складу входять зелений чай, вода і збиті білки. 

 Кажуть, що цибульне морозиво надзвичайно смачно. Перед 

приготуванням цього десерту, з лука виводять запах і гіркоту, довго 

піджарюють його. У блендері готують суміш з молока, ванілі, яєць і цукру 

 Морозиво з васабі сподобається цінителям гострих страв! Яскраво-

зелене і таке ж специфічне, як всім відома приправа, воно не залишить 

байдужими тих, хто любить незвичайні відчуття. 

 Японський чорний кунжут - ось що стало основою продукту. 

Напевно, це саме незвичайне морозиво в світі. Йому не поступаються, мабуть, 

тільки холодні ласощі з деревного вугілля [5]. 

Отже, як ми дізналися, морозиво може бути не лише класичним, таким, 

яким ми його звикли бачити. В світі вже досить довгий період часу 

практикується використання незвичних прянощів та ароматичних продуктів 

при виготовленні морозива. Цілей та мотивів досить багато, це і залучення 
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нових поціновувачів чогось дивного та нового, які готові заплатити за це 

шалені гроші, з цього боку ми спостерігаємо маркетинговий та економічний 

аспект. Використання пряно-ароматичної сировини – це також і користь для 

організму, адже ми дізналися, що згадана сировина містить багато елементів, 

які корисні людському організму. Ну і звісно використання в закладах 

ресторанного господарства, морозивом з прянощами можна дивувати гостей не 

лише, як окремою стравою, морозиво з прянощами можемо подати до холодних 

закусок, навіть до гарячих страв, що допоможе розкрити весь справжній смак 

страви. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В КОВБАСНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

Основним напрямком інноваційної діяльності м’ясопереробних підприємств є 

виробництво економічно доступної продукції стабільної і високої якості, 

здатної задовольнити низьку купівельну спроможність населення України. 

Досягнення цієї мети буде забезпечено за рахунок введення різних харчових 

добавок (емульгаторів, стабілізаторів, що підвищують жорсткість тощо), 

які вигідно відрізняються значну частину основної сировини з метою 

поліпшення його функціонально-технологічних властивостей при створенні 

харчових систем.  

Ключові слова: варені ковбаси, харчові добавки, продукція, якість.  

Основне завдання м’ясопереробної галузі – задоволення потреби 

населення в якісній м’ясній продукції, розширення асортименту продукції та 

використання ресурсозберігаючих технологій для зниження витрат на 

виробництво і вирішення проблеми збалансованого здорового харчування.  

Провідні напрямки розвитку галузі передбачають подальше збільшення 

виробництва продуктів харчування з високим показником якості, екологічно 

нешкідливим і відповідним санітарно-гігієнічним нормам. Для вирішення цих 

завдань, крім збільшення виробництва продуктів харчування, не менш 

важливим показником є якість. Оскільки при виробництві варених ковбас 

використовується широкий спектр вологоутримуючих добавок, доцільно 

порівняти їх вплив на вихід готової продукції, органолептичні, фізико-хімічні 

та якісні показники ковбас [1, 2]. 

Історія використання харчових добавок налічує тисячі років. Кухонна сіль 

і дим використовувалися з часів неоліту, а оцет використовували стародавні 

єгиптяни. З ростом виробництва продуктів харчування розширився асортимент 
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використовуваних харчових добавок. У 20 столітті харчові добавки стали 

настільки поширеними, що їх довелося класифікувати. Як критерій були обрані 

технологічні функції. За технологічним призначенням тих чи інших добавок їх 

відносять до певного технологічного класу [1, 3].  

М’ясо тварин містить значну кількість вологи. Воду, що міститься в 

м’язовій тканині тварин, умовно ділять на зв’язану і вільну. Частина води 

пов’язана з хімічними білками, особливо з водневими зв’язками, називається 

гідратаційною. Її не можна стискати навіть під високим тиском, так як має 

температуру замерзання нижче 0°C і має деякі корисні властивості. Кількість 

гідратаційної води становить близько 22 г на 100 г білка м’язової тканини 

теплокровних тварин. Кількість вільної води, що утримується м’язовою 

тканиною тварин, набагато більше. Вільна вода має механічно утримувану 

структуру білкових міцел і електростатичну взаємодію між пептидними 

ланцюгами і слабо зв’язану вільну воду, яка вивільняється під дією низького 

тиску [4]. Величина здатності м’яса утримувати вологу визначається вмістом 

імобілізованої води. У живій м’язовій тканині оптимальний вміст вологи 

регулюється міофібрлярними білками актинами, а міозин – природним 

аденозинтрифосфатом (АТФ) в м’язах.  

Після забою в м’язовій тканині відбувається ряд біохімічних реакцій, які 

призводять до швидкого руйнування АТФ. Значення рН тканин падає, м’язові 

білки стискаються, утворюючи актоміозиновий комплекс і втрачаючи здатність 

утримувати вологу. Вода, яка слабо пов’язана з білками м’язової тканини, може 

легко втрачатися у вигляді тканинного соку, особливо при зберіганні в 

холодильнику. Коли тканинний сік витікає з м’яса, смак і текстура 

погіршуються, а харчова цінність знижується через втрату білків, вітамінів і 

мінералів, розчинених у воді [1, 3, 5].  

Фосфати використовуються при виробництві майже всіх ковбасних 

виробів. Фосфати зазвичай використовуються при виробництві варених ковбас 

в дозуванні 300-500 г на 100 кг м’ясного фаршу або на 100 кг несолоної 

сировини. Надходження фосфатів в варені ковбаси регламентується офіційною 

документацією.  
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Суміші фосфатів для емульгованих м’ясних продуктів переважно містять 

дифосфати, які можуть відносно швидко взаємодіяти з білком протягом 10 

хвилин процесу перемішування. Фосфати завжди додають в фарш на початку 

процесу нарізки, щоб збільшити час витримки; в основному фосфатні суміші 

рівномірно розподіляються по поверхні сировини. Разом з фосфатами в 

начинку варених ковбас додають сіль, яка підсилює дію фосфатів [5].  

Сольові білки, актин і міозин, мають кращу емульгуючу здатність, ніж 

водорозчинні білки, оскільки вони містять як гідрофільні, так і ліпофільні 

групи. Розчинний міозин в основному емульгує жир, а активований актин міцно 

пов’язує воду. Однак розчинний міозин і актин краще працюють разом, ніж 

окремо. Розчинені міозин і актин утворюють тривимірну структуру білкових 

шарів, що руйнують жирові частинки. Шари білка також запобігають 

об’єднання часток жиру в процесі термообробки, запобігаючи утворенню 

бульйонно-жирового набряку. 

 Іноді замість фосфатів разом з сіллю використовуються солі харчових 

кислот, найчастіше цитрати. Сіль з цитратами сприяє набухання волокон, 

відповідальних за високу іонну силу, але не розчиняє актин і міозин в такій 

мірі, як суміш з фосфатами. Цитрати додаються в кількості 3-5 г на 1 кг фаршу. 

Практика показує, що суміш 20 г солі і 2 г фосфатів на 1 кг м’ясного фаршу 

розчиняє приблизно в п’ять разів більше білка, ніж суміш 20 г кухонної солі і              

5 г цитрату на 1 кг фаршу.  

Варені ковбаси, приготовлені з використанням солей харчових кислот 

замість фосфатів, зазвичай виглядають тьмяними, позбавленими міцності, 

щільності, погано нарізуються. Причина всіх цих недоліків – низька 

концентрація розчинених білків. Крім того, це призводить до високого ризику 

утворення в таких продуктах після термічної обробки бульйоного і жирового 

набряку. Однак при ретельному виборі безфосфатних добавок і їх дозуванні 

можна домогтися позитивних органолептичних властивостей варених ковбас.  

При приготуванні фаршу в сухому вигляді або у вигляді водного розчину 

при переробці нежирного сировини рекомендується додавати каррагенан і 
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КМЦ (карбоксиметилцелюлоза). Важливо, щоб білок м’яса вивільнявся до 

введення КМЦ в начинку, при цьому необхідно враховувати, що ефект від 

введення КМЦ проявляється не відразу, а протягом кількох годин. Дозування 

гідроколоїдів залежить від здатності утримувати вологу, типу сировини, 

рецептури продукту, співвідношення м’язової, жирової та сполучної тканини, 

використання нем’ясних інгредієнтів (тваринних і рослинних білків, 

багатофункціональних сумішей).  

Зазвичай дозування каррагенанів становить 0,5-1,0 кг на 100 кг несолоної 

сировини, іноді до 2,5 кг на 100 кг, а дозування КМЦ становить 1,0-5,0 кг на 

100 кг сировини. Також рекомендується включати КМЦ до складу жирових 

емульсій, які використовуються при виробництві варених ковбас. Залежно від 

кількості жирової емульсії в рецептурі ковбаси і змісту інших гідроколоїдів 

дозування КМЦ становить 5-15 кг на 100 кг емульсії. Після введення КМЦ 

необхідно витримати емульсію протягом часу, достатнього для дії добавки (не 

менше 4 годин). Емульсію можна використовувати тільки після вбирання 

вологи і отримання однорідної маси.Використання каррагенану вимагає 

збільшення кількості солі і спецій в рецептурі продуктів, крім того, можна 

збільшити кількість води, що додається [5].  

Каррагенан при виробництві варених ковбас, сосисок, сардельок, м’ясного 

рулету дозволяють збільшити вихід, поліпшити консистенцію, поліпшити 

товарний вихід готової продукції, зменшити брак продукції за рахунок 

зменшення утворення бульйону і набряку жиру при термічній обробці, ефект 

відділення вологи в розфасованої дрібно подрібненої продукції. Розчинна в 

холодній воді камедь, така як гуар, додається в яловичий фарш, щоб зменшити 

втрати упакованого продукту.  

Гуарова камідь може замінити гірчичний порошок в рецептурі ковбасних 

виробів: вона також пов’язує воду, але не надає продукту гіркого смаку. Цей же 

гідроколоїд використовується в жирових емульсіях дешевих сортів ковбас в 

якості замінника жирної сировини з метою зниження виробничих витрат.  

Крім того, при обробці м’яса вологозв’язуючими добавками, можна 

розділити їх на дві категорії:  
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— ті, які самі не зв’язують вологу, але підвищують здатність білків м’яса 

пов’язувати вологу (сіль, фосфати);  

— ті, які самі по собі добре зв’язують вологу, але не впливають на 

здатність білків м’яса пов’язувати вологу (крохмаль, клітковина, молочні білки, 

рослинні білки, рослинні полісахариди).  

Одним з традиційних вологозв’язуючих агентів першого типу, широко 

використовуваних в м’ясопереробці, є фосфати. Моно-, ди-, три-, піро- і 

поліфосфати затверджені для харчової промисловості: фосфат калію E340; 

фосфати кальцію E341, E342; фосфат магнію E343; фосфат натрію E339; 

пірофосфат E450; трифосфат E451; поліфосфати E452 окремо або в комбінації. 

Ці фосфати можуть вводитися в м’ясні продукти в кількості до 5 г фосфатів на 

1 кг сирого м’яса [15].  

У м’ясопереробці доцільно використовувати тільки фосфати, добре 

розчинні у воді і розчинах солей, особливо в міцних. На практиці в 

м’ясопереробної промисловості використовуються натрієві і калієві солі 

фосфорних кислот:  

— монофосфати (ортофосфати) Е339, Е340, солі ортофосфорної кислоти;  

— ди- або пірофосфати Е450, солі пірофосфорної кислоти;  

— трифосфати E451, солі тріполіфосфорной кислоти;  

— поліфосфати Е451, суміші солей поліфосфорних кислот.  

Як правило, фосфати із значенням pH від 7,0 до 8,3 більше підходять для 

емульгованих м’ясних продуктів, а фосфати із значенням pH від 9,0 до 9,3 

використовуються при виробництві розсолу для цільном’язових м’ясних 

продуктів. Додавання кислого монозаміщеного ортофосфату натрію в яловичий 

фарш знижує pH яловичого фаршу і не впливає на його здатність утримувати 

вологу. Додавання нейтрального моногідропірофосфату натрію і лужного 

пірофосфату натрію збільшує здатність м’ясного фаршу утримувати вологу.  

Зовні фосфати являють собою порошок білого кольору, іноді вони 

випускаються у вигляді гранул. Гранульовані форми краще розчиняється в 

холодній воді. Калієві солі фосфорних кислот також більш розчинні у воді, ніж 



 

405 

натрієві. Монофосфат отримують з попередньо очищеної фосфорної кислоти і 

лужних розчинів харчового якості. Пірофосфати і трифосфати – дегідратацією 

гідроортофосфат, полімерні поліфосфати – конденсацією моно- і діфосфатов.  

Діфосфати володіють властивостями, аналогічними АТФ, і можуть 

відновлювати природну здатність білків утримувати вологу. Вони 

«нейтралізують» зв’язок між актином і міозином і сприяють розпаду 

актоміозинового комплексу на окремі волокна.  

Фосфати послаблюють електростатичну взаємодію всередині 

актоміозинового комплексу; ця функція відома як «специфічний ефект» на 

м’язові білки, що призводить до значного збільшення розчинності м’язових 

білків. Тільки фосфати здатні розщеплювати актин і міозин, і це основна 

причина широкого використання фосфатів.  

Практично всі фосфати і їх суміші, що використовуються в 

м’ясопереробці, мають лужну реакцію. Додавання лужних фосфатів в слабо 

кисле м’ясо призводить до збільшення значення pH продуктів і, як наслідок, до 

збільшення здатності білків зв’язувати вологу. Кислі фосфати 

використовуються для розм’якшення і набухання білків сполучної тканини і 

для поліпшення появи кольору. Додавання фосфатів збільшує іонну силу 

м’язової тканини і змінює співвідношення активованих білків, тим самим 

імобілізуючи додану воду і емульгуючи жир.  

Фосфати можуть утворювати хелатні комплекси з іонами важких металів 

(заліза, міді), тим самим пов’язуючи їх і зменшуючи дію іонів металів. Завдяки 

вищевказаним ефектам фосфати збільшують вихід готової продукції, 

зменшують втрату вологи і міграцію при відтаванні, термообробці, скорочують 

тривалість засолу, покращують текстуру і текстуру, колір і смак готових 

м’ясних продуктів, уповільнюють процес згірклості жирів. М’ясні продукти, 

оброблені фосфатом, соковитіше і ніжніше. Фосфатування м’яса відбувається 

тільки перед термообробкою, тобто фосфати взаємодіють з нативними, 

неденатурованими білками. Індивідуальні фосфати рідко використовуються в 

сучасних промислових технологіях переробки м’яса. Часто використовують 
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суміші фосфатів різних марок з певними властивостями (pH, розчинність в 

холодній воді і сольових розчинах), оптимальними для товарної групи, для якої 

рекомендована суміш, при чому промисловість не виробляє тільки механічні 

суміші, але і хімічні.  

Хімічні суміші виготовляються за особливою технологією, яка дозволяє 

вводити фосфати на молекулярному рівні без перемішування. На відміну від 

механічної суміші фосфатів, продукт, отриманий таким чином, має набагато 

кращу розчинність, швидкість розчинення і більш високу стабільність в 

фізіологічному розчині. Такі хімічні фосфатні суміші діють в сухому стані 

відразу після додавання в подрібнювач і розчиняються в розсолі з 

концентрацією до 24% навіть при температурах нижче 0°C, в той час як 

звичайні механічні фосфатні суміші необхідно спочатку розчинити у воді, перш 

ніж додавати в подрібнювач. Фосфатні суміші випускаються як в сухому 

вигляді, так і у вигляді розчинів. 

Желатин за зовнішнім виглядом являє собою гранули, крупинки або 

порошок від коричневих до білих прозорих пластинок без стороннього запаху зі 

смаком свіжого бульйону. Він є частиною тваринного колагену сполучної 

тканини, з якого отримують желатин: знежирені кістки, хрящ, свиняча шкіра 18 

або бичача кислота (желатин A) або луг (желатин B), він перетворюється в 

розчин і піддається термічному гідролізу.  

Колаген і обидва типи желатину мають незвично високий вміст рідкісної 

амінокислоти гідроксипроліну. Важливою характеристикою желатину є 

міцність його желе (холодцю), виміряна по Блуму. Чим нижче число Блума, 

тим менше утворюється желатину. Зазвичай розрізняють желатин з низьким 

(40-100), середнім (100- 200) і високим (200-280) числом Блума [6].  

Желатин утворює гелі, які легко тануть у роті. Утворення гелю 

починається при температурі нижче 30°C, а гель знову тане при 32-35°C. Його 

сила залежить від pH середовища, найбільша сила спостерігається в діапазоні 

pH від 5,5 до 11,0.  

Гелеутворення можна повністю запобігти додаванням солей. Желатин 
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зазвичай використовують у вигляді розчину желатину, який готують наступним 

чином: спочатку желатин замочують у воді при кімнатній температурі на 20-40 

хвилин для набухання, а потім нагрівають до температури 65-70°С. Чим більше 

желатину, тим повільніше він розчиняється.  

Агар (агар-агар) E406 отримують з червоних водоростей різних видів. Він 

розчиняється в воді тільки при кип’ятінні, хоча в холодній воді набухає. Агар 

зазвичай являє собою пластинки або зерна від світло-жовтого до коричневого 

кольору, які необхідно замочувати, промивати і набухати для видалення плям. 

При концентрації 0,4% агар утворює термозворотний гель після охолодження 

розчину нижче 32-39°C. Важливою характеристикою агару є міцність його 

холодцю, виміряна Блумом.  

Цитрати використовуються при виробництві м’ясних продуктів, особливо 

безводного трьохзаміщеного цитрату натрію (тринатрійцитрат E331). Це 

натрієва сіль лимонної кислоти, яка виходить при взаємодії лимонної кислоти і 

гідроксиду натрію.  

Цитрат натрію являє собою білий порошок або безбарвні кристали без 

запаху з солоно-гірким смаком, легко розчинні у воді. Значення pH 1% водного 

розчину тринатрійцитрат становить 7,0-9,0. Цитрат тринатрію додають в м’ясні 

продукти для зміни іонної сили м’язової тканини. Зазвичай використовується 

дозування 3-5 г на кілограм готового продукту. 

Цитрат калію E332, цитрат кальцію E333, цитрат натрію E331 окремо або в 

комбінації в кількості, дозволеному технічними умовами, можуть бути додані в 

якості текстуруючих агентів до м’ясних продуктів відповідно. На відміну від 

фосфатів цитрати не роблять специфічної дії на білки.  

Технологам м’ясопереробних підприємств рекомендується варіювати тип і 

кількість використовуваних солей харчових кислот в залежності від потреб і 

умов виробництва конкретного продукту. Нерозчинні волокна різного 

походження (пшениця, соя, овес, горох, яблука, цитрусові тощо) все частіше 

використовуються в якості вологозв’язуючих добавок, які не взаємодіють з 

білками. Зазвичай вони складаються з 70-75% целюлози і 30-25% 

геміцелюлози: 1 частина волокна може пов’язувати 4-9 частин води і 3-7 частин 

жиру [28].  



 

408 

Причиною широкого використання каррагенану E407 і E407 в 

м’ясопереробці є їх надзвичайно висока здатність утримувати вологу: 1 частина 

каррагенану може пов’язувати від 20 до 120 частин води. Один кг каррагенану, 

розчиненого у відповідній кількості води, утворює термозворотний гель [6].  

Каррагенан використовується виробниками м’яса в якості компонента, 

який зв’язує воду і текстуруючий агент з 1980 року. Спочатку каррагенан 

використовувався для зберігання натуральних соків в м’ясі, які втрачалися при 

варінні і копченні або виявлялися у вигляді бульйону і жирових набряків у 

вакуумних упаковках. Поведінка каррагенану в м’ясних продуктах до кінця не 

вивчено. Каррагенан і розсіл для жилування можуть утворювати водний гель, 

який проникає в міжвузли м’язового волокна, надаючи йому силу і регулюючи 

синерезис.  

Каппа-каррагенан може повністю розчинятися і утворювати міцний гель 

при охолодженні, якщо температура охолодження (65-75°C) нижче 

температури плавлення або розчинення каррагенана. Відповідно до іншої 

моделі, частинки каррагенану після кип’ятіння набухають і при охолодженні 

утворюють набряклі частки каррагенану, коагульований гель міозину надає 

текстуру продукту і вологозв’язуючі властивості.  

Можна виділити наступні технологічні переваги каррагенану: 

— менше набухання частинок в холодному розсолі, що призводить до 

засмічення голки і кращому проникненню в м’язову тканину;  

— зменшений синерезис і набряк каррагенану.  

Перевага використання каррагенану для виробника полягає в тому, що він 

дає більш соковитий продукт, більш приємний зовнішній вигляд упаковки і 

збільшує вихід кінцевого продукту [5].  

Тому при приготуванні варених ковбас використовують добавки, що 

сприяють більшому утриманню вологи. Вони збільшують вихід готової 

продукції, зменшують втрату вологи і міграцію при термічній обробці, 

скорочують тривалість засолювання, покращують текстуру і консистенцію, 

колір і смак готових ковбас, уповільнюють згіркнення жирів. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ 

Харчування як фактор неагресивного зовнішнього середовища значною мірою 

впливає на старіючий організм, тому на сьогоднішній день  однією з основних 

задачею для вітчизняних геронтологів є розробка нових продуктів 

геродієтичного призначення. При цьому продукти геродієтичного призначення 

повинні мати невисоку собівартість, тривалий термін зберігання. 
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Геронтологія – наука про довголіття, яка вивчає феномен старіння живих 

організмів у тому числі і людини. Старіння – це спадково запрограмоване 

явище. Фізіологічно нормальна старість не ускладнена яким-небудь різким 

хворобливим процесом. Це старість практично здорових людей літнього і 

похилого віку. Сучасна демографічна ситуація і дані прогнозів свідчать про те, 

що в найближчі роки буде наростати кількість і відсоток людей цього віку    

Старіння населення – одна з основних проблем, що тривожать в даний час 

майже всі без виключення країни світу. Літні люди стають окремою 

демографічною, соціальною і медико-біологічною категорією, що вимагає 

спеціального підходу до вирішення своїх проблем [1]. 

За даними ВООЗ, люди похилого (60-74 роки) та старечого віку                 

(75-89 років) є найбільш заростаючим контингентом населення світу.                

З урахуванням статистичних даних встановлено, що кількість осіб старше                

60 років в світі невпинно збільшується. За даними прогнозів ВООЗ, у 2025 році 

їх чисельність збільшиться в 6 разів порівняно з 1950 роком. До 2050 року 

чисельність людей похилого віку досягне 2 млрд. та перевищить кількість дітей 

віком до 14 років [4]. 

Це означає, що більше ніж третина населення потребує і буде потребувати 

особливостей в обслуговуванні, лікуванні, профілактиці різної вікової 

патології, у тому числі і в організації раціонального харчування, яке суттєво 

впливає на всі рівні організації організму людини, яка старішає, на тривалість її 

життя, профілактику та лікування патології старості. 

З точки зору геронтології та гігієни старості, такі тенденції в суспільстві 

диктують необхідність точного та глибокого знання процесів старіння на всіх 

рівнях біологічної організації, починаючи з молекулярного до рівня цілісного 

організму з метою розробки раціонального харчування, яке сприяє 

гальмуванню процесів старіння, попередженню передчасного старіння залежно 

від способу життя.  

Потреба в раціональному харчуванні людей похилого віку висуває 

завдання створення асортименту продуктів, нутрієнтно адекватних специфіці 

їхнього харчування з урахуванням найбільш розповсюджених патологій. 
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3 розвитком науки геронтології набула активного розвитку така наука, як 

геродієтетика – наука про харчування людей похилого та літнього віку. У всіх 

цивілізованих країнах існують так звані геродієтичні продукти, необхідність 

розробки яких пояснюється тими змінами, які відбуваються в організмі з віком 

Слід пам’ятати, що своєчасна організація геродієтичного харчування може 

зменшити кількість найбільш поширених захворювань людей похилого віку 

таких як цукровий діабет, захворювання опорно -рухового апарату (артрит, 

остеопороз), шлунково – кишкового тракту, серцево-судинні захворювання, 

захворювання органів зору. Це також буде сприяти зниженню ризику 

передчасного старіння, що є одним із факторів досягнення людиною межі її 

біологічного віку, тобто 90-100 років [3]. 

Основний принцип первісної профілактики та лікування основних 

патологій старості – перехід на адекватне харчування з достатнім вмістом 

кальцію, магнію, міді, цинку та інших мікроелементів, вітамінів D, A, E, C, 

групи B, білків та пептидів (колагену), необхідних для побудови кісткової та 

хрящової тканини, ПНЖК, пробіотиків та пребіотиків. Тому розробка продуктів 

геродієтичного харчування із функціональними властивостями є дуже 

важливою в сучасних умовах [2]. 

На вітчизняному ринку такі продукти харчування практично відсутні, а ті, 

які в невеликій кількості присутні, як правило мають гранично короткий термін 

зберігання та не зорієнтовані на метаболічну специфіку, пов'язану з умовами 

проживання наших людей, які визначаються побутовими, кліматичними й 

екологічними факторами. Тому необхідно створювати такі продукти в Україні.  

На сьогоднішній день при виробництві продукції геродієтичного 

призначення, найбільш доречним є часткова заміна традиційної сировини на 

нетрадиційну, введення харчових та біологічно-активних добавок, 

використання вторинної сировини та нетрадиційної рослинної (шрот, овочеві 

суміші, цукрозамінники, клітковина). Це дає змогу створити збалансовану по 

всім критеріям продукцію для людей літнього віку, при виробництві якої 

враховують всі вікові особливості [6]. 
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В зв'язку з цим потрібно вказати на один унікальний продукт харчування – 

морозиво. Сьогодні відомо близько 1000 різновидів вітчизняного морозива [4]. 

3 розширенням сировинної бази для виробництва морозива з натуральних 

продуктів сільського господарства, а також у зв'язку з розвитком уявлень про 

користь і цінність різних видів харчових продуктів, підвищується можливість 

створення нових видів морозива, яке відповідає вимогам різних груп населення. 

Молочною сировиною для виробництва геродієтичного морозива було 

обрано маслянку, яка отримана методом збивання вершків. Вона має найбільшу 

харчову цінність, яка обумовлюється наявністю групи антисклеротичних 

речовин (фосфоліпідів, біологічно активних жирних кислот – лінолевої, 

ліноленової. арахідонової, оптимально збалансованих амінокислот, в тому числі 

незамінних та ліпотропних), комплексу вітамінів, лактози та мінеральних 

речовин.  

Фосфоліпіди мають біологічні властивості та відіграють значну роль у 

нормалізації жирового та холестеринового обміну, приймають участь в 

окислювальних процесах, сприяють окисненню та всмоктуванню жирних 

кислот, посилюють каталітичну активність ферментів. Найбільше значення 

серед фосфоліпідів має лецитин, він сприяє нормалізації рівня холестерину в 

плазмі крові, а також регулює холестериновий обмін. В маслянці лецитин 

знаходиться у найбільш активній формі, оскільки пов'язаний з білком, 

утворюючи білково-лецитиновий комплекс, який сприяє профілактиці 

атеросклерозу. Жоден харчовий продукт не містить лецитин у такому 

активному стані, як маслянка, оскільки в усіх інших продуктах лецитин 

пов'язаний з жировою фракцією, а не з білковою [7]. 

Крім того, маслянка – це продукт, гарантовано захищений від будь-якого 

виявлення атерогенної дії на організм людини (вміст холестерину у маслянці 

складає 10 мг на 100 г продукту), тому її вживання не лімітується і може 

здійснюватися без обмежень щоденно у всіх вікових групах, в тому числі і в 

групах людей похилого віку 

Для виробництва геродієтичних продуктів доцільно використовувати 
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маслянку, отриману при виробництві солодковершкового масла методом 

збивання, оскільки така маслянка має найбільш виражену антисклеротичну 

ліпотропну дію. 

Білок геропродуктів повинен бути повноцінним, містити всі незамінні 

амінокислоти у кількостях, передбачених вимогам «ідеального» білка 

ФАО/ВООЗ, і мати підвищений вміст сірковмісних амінокислот (метіоніну + 

цистіну), які є природними антиоксидантами. З цієї точки зору маслянка є 

ідеальною сировиною для виробництва геропродуктів, тому що не має 

лімітованих амінокислот, в тому числі і сірковмісних (на відміну від 

незбираного коров'ячого молока). Але співвідношення між сироватковими 

білками та казеїном повинно становити у суміші для виробництва 

геропродуктів 50:50, а молочна сировина має 20:80. Тому виникає необхідність 

в коригуванні амінокислотного складу молочної сировини для виробництва 

геродієтичного морозива.  

Наступним етапом роботи стало проектування жирового модуля. Жир, 

який використовується для виробництва геродієтичних продуктів, повинен 

мати певний набір жирних кислот; співвідношення між насиченими (НЖК), 

мононенасиченими (МНЖК) та поліненасичени (ПНЖК) жирними кислотами 

повинно складати 0,3 : 0,6 : 0,1. Продукти геродієтичного призначення повинні 

мати підвищений вміст природних антиоксидантів для блокування 

вільнорадикальних ланцюгових реакцій, найнебезпечнішими серед яких є 

реакції перекисного окислення ліпідів [8].  

Всі природні жири, в тому числі і жир маслянки, не задовольняють усім 

цим вимогам, тому одним із завдань розробки нових молочних продуктів 

геродієтичного призначення є правильна оцінка (з точки зору збалансованості) 

жирнокислотного складу сировини з метою наступного його коригування і 

забезпечення оптимального жирнокислотного складу готового продукту. Для 

цього необхідно дещо збільшити кількість рослинного жиру по відношенню до 

тваринного, щоб досягнути необхідного співвідношення жирних кислот.  

Молочний жир містить незначну кількість ПНЖК (особливо у осінньо-
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зимовий період), недостатню кількість МНЖК та надмірну кількість НЖК. 

Співвідношення між НЖК: МНЖК: ПНЖК у молочному жирі складає у 

середньому 0,63:0,32:0,06. Для наближення жирно-кислотного складу 

молочного жиру до рекомендованого, необхідно провести його нормалізацію 

рослинними оліями, які містять значну кількість МНЖК та ПНЖК і, крім того, 

не містять холестерину, що дуже важливо для профілактики та запобігання 

прогресуванню серцево-судинних захворювань [8]. 

При виробництві солодких геродієтичних продуктів використовують 

замінники цукру, частіше фруктозу, якою можна замінити штучні солодкі 

речовини, які часто завдають негативного впливу на здоров'я. 

Фруктоза особливо ефективна в харчуванні людей, хворих діабетом, 

жовчнокам'яною хворобою, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця, 

алергічними і стоматологічними захворюваннями, ожирінням, а також 

спортсменів, літніх людей і дітей. 

 Медики вважають, що фруктоза корисніша ніж сахароза і глюкоза. 

Враховуючи те, що фруктоза більш солодка ніж цукор у 1,7 раз було 

розраховано кількість фруктози для виробництва геродієтичного морозива. 

Також запропоновано частину фруктози замінити лактулозою, яка є 

пребіотичною добавкою, але кількість якої в продукті не повинна 

перевищувати 0,5 %, тому що вона має послаблюючу дію на організм людини. 

Така заміна дозволяє знизити кількість цукру в продукті і знизити собівартість 

геродієтичного морозива [9]. 

На основі проведених досліджень було розраховано рецептуру 

геродієтичного морозива і розроблено технологічну схему його виробництва. 

Підбиваючи підсумок, можна прийти до висновку, що вдосконалення 

системи харчування для людей похилого віку є важливою соціальною 

програмою, оскільки її вирішення впливає не тільки на життя людини, але й на 

подовження активного, творчого періоду, збереження здоров’я, бадьорості та 

працездатності. Також   сприяє зменшенню кількості  захворювань серед людей 

похилого віку і знижує ризик передчасного патологічного старіння, що є одним 

з факторів досягнення людиною її межі біологічного віку.  
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Отже, питання продуктів геродієтичного харчування заданого хімічного 

складу та направленої дії, є дуже важливою складовою технології 

функціональних продуктів харчування в сучасних умовах. 
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Безалкогольні напої є одними з популярних та широко розповсюджених 

різновидів харчових продуктів. 
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Асортимент безалкогольної продукції як в Україні, так і в усьому світі, 

постійно розширюється за рахунок використання нових технологій та видів 

сировини, а також різноманітних харчових інгрдієнтів, що надають напоям 

вишуканого смаку, зовнішнього вигляду, кольору та підвищують їхню якість. 

До безалкогольних напоїв відносять насичені двооксидом вуглецю 

(газовані) і без нього (не газовані) водні розчини сумішей цукрового сиропу або 

цукрозамінювачів, плодоовочевих соків натуральних або спиртованих, 

екстрактів плодово-ягідних, овочевих, з рослинної і зернової сировини, настоїв 

трав, прянощів, цитрусових, вин, есенцій, ароматизаторів, концентрованих 

основ для напоїв, барвників, харчових кислот, біологічно активних речовин та 

інших компонентів. 

На заводах безалкогольних напоїв роблять також слабоалкогольні напої — 

газовані і негазовані. Об’ємна частка етилового спирту в них від 1,5 до 9,0%. 

Вони приготовлені з води, соків, концентратів соків, продуктів бджільництва; 

спиртів виноградних, плодових, етилового; настоїв і екстрактів рослинної 

сировини; цукру або його замінників; харчосмакових і ароматичних добавок; 

барвників і інших компонентів. 

Безалкогольні напої класифікують: 

• за зовнішнім виглядом: рідкі — прозорі і замутнені; концентрати — 

порошкоподібні суміші в споживчій тарі; 

• за використовуваною сировиною: ті, що мають сік, — соки і лимонади; 

пряно-ароматичні; ароматизовані; зернові; спеціальні — лікувальні, 

вітамінізовані і низькокалорійні; 

• за ступенем насичення двооксидом вуглецю: газовані, середньо-газовані, 

слабогазовані; 

• за способом обробки: пастеризовані і не пастеризовані; із застосуванням 

консервантів і без них; холодного і гарячого розливу; асептичного розливу. 

Напої спеціального призначення реалізують визначеним категоріям 

споживачів (діти, спортсмени, хворі й інші) як лікувально-профілактичні 

засоби, що обов’язково повинно бути підтверджено висновком згідно з 
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вимогами Міністерства охорони здоров’я України Фізико-хімічні показники 

безалкогольних напоїв (вміст двооксиду вуглецю, солей для штучно 

мінералізованих вод, сухих речовин, кислотність і інше) повинні відповідати 

вимогам діючих стандартів. 

Сировину, напівпродукти і допоміжні матеріали перед використанням у 

виробництві піддають необхідним операціям: освітленню, знезаражуванню, 

зміні сольового складу, поліпшенню якості, розчиненню у воді або інших 

розчинниках, сушінню, охолодженню, нагріванню, просіванню, фільтруванню й 

ін. 

Рецептури на безалкогольні напої повинні розрахуватися на кількість 

сировини в 100 дал готового напою. Вони розраховуються без урахування втрат 

сухих речовин сировини у виробництві, але з урахуванням сухих речовин, що 

внесені із сировиною і утворилися в процесі інверсії сахарози. 

На кожному підприємстві, з огляду на фактичні втрати сухих речовин у 

виробництві, розраховують сировину на напій, що випускається, з урахуванням 

технологічного устаткування. Сухі речовини спиртованих соків, екстрактів і 

морсів розраховують по показниках екстрактивних речовин, передбачених 

стандартами. 

Кількість цукру-піску в напоях визначається з розрахунку масової частки 

сухих речовин у ньому — 99,85%. 

Наявність солей твердості води призводить до часткової нейтралізації 

внесеної кислоти, частину кислоти вносять з сировиною — усе це необхідно 

враховувати при розрахунку рецептури. 

При виробництві напоїв допускається заміна спиртового соку 

однойменним екстрактом або пастеризованим соком, що не містить пектину, у 

кількості, еквівалентній змістові сухих речовин. 

Величина максимально припустимих втрат сухих речовин у виробництві 

газованих безалкогольних напоїв 4,35 %. Витрата двооксиду вуглецю 

визначається з розрахунку 19 кг на 100 дав напою. 

Виробництво газованих безалкогольних напоїв — багатостадійний процес 

із застосуванням апаратів і машин різного призначення  
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Зараз у нашій країні спостерігається тенденція зростання виробництва та 

споживання безалкогольних напоїв. 

До безалкогольних напоїв можна віднести натуральні соки, нектари, 

соковмісні напої, комбіновані молочні коктейлі, кваси, збитні, напої на 

екстрактах із рослинної сировини, напої функціонального призначення та інші. 

Основну частину ринку займають дешеві у виробництві напої на 

ароматизаторах та цукрозамінниках. Проте рівень освіти населення у питаннях 

харчування зростає, в результаті щорічно збільшується кількість прихильників 

здорового харчування. Покупці уважніше підходять до питання вибору 

харчових продуктів, віддаючи перевагу товарам, виготовленим з натуральної 

сировини. 

Перед виробником постає завдання підвищення якості продукції, 

використовуючи в якості сировини продукти натурального походження, 

розширення асортименту вироблених товарів, додатково збагачуючи їх 

вітамінами, мінеральними і біологічно-активними речовинами [2, 3]. 

Водночас стан здоров'я населення визначається негативними тенденціями. 

Серед інших захворювань, гостро стоїть проблема, пов'язана з порушенням 

роботи шлунково-кишкового тракту: гастритами, колітами, виразками шлунка 

та дванадцятипалої кишки та ін. В'язка консистенція цих напоїв перешкоджає 

переїданню, сприяє перетравленню їжі, позитивно впливає на мікрофлору 

кишечника, а також нормалізує обмін речовин та рівня цукру в крові [4, 5]. 

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є розробка рецептур та 

технологій виробництва напоїв функціонального та профілактичного 

призначення. Слід зазначити, що напої, які можна віднести до групи 

функціональних та профілактичних, відомі давно. 

Нами було вирішено удосконалити технологію виробництва 

безалкогольних напоїв в'язкої консистенції на основі зернової сировини. 

Киселі – це желеподібні, безалкогольні, негазовані напої, основою яких є 

крохмаль або зерновий відвар з додаванням цукру, фруктів, ягід, сиропів та 

соків. 
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Завдяки інгредієнтному складу кисіль є поживним та корисним продуктом. 

Незважаючи на широку популярність даного напою, готові киселі на 

основі крохмалів та киселі на основі зернової сировини виробляються у 

невеликих кількостях. Основну частку ринку киселів займають сухі 

напівфабрикати. 

Донедавна приготування киселів належало до сфери громадського 

харчування та домашньої кулінарії. 

У зв'язку з цим дослідження в галузі розробки рецептур та удосконалення 

технології безалкогольних напоїв в'язкої консистенції, прототипом яких 

виступають киселі, є актуальними. 

Мета статті – удосконалення технології виробництва безалкогольних 

напоїв. 

Виробництво безалкогольних напоїв характеризується надзвичайно 

широким розмаїттям сировини. Використання соків, концентратів, настоїв та 

екстрактів рослинної сировини, матеріалів, ароматизаторів, емульсій, 

ароматичних основ, харчових кислот, вітамінів, барвників, стабілізаторів, 

консервантів, освітлювачів, замутнювачів, підсолоджувачів та іншої сировини 

та матеріалів, які відповідають вимогам чинних нормативних документів та 

мають дозвіл Міністерства охорони здоров'я [1-4]. 

Для виробництва газованих та негазованих безалкогольних напоїв 

використовують сировину, напівфабрикати та допоміжні матеріали, які 

відповідають вимогам чинних ДСТУ та гігієнічних висновків [1, 5]. 

Нами вирішено розробляти безалкогольні напої в'язкої консистенції на 

основі крохмалю. 

Безалкогольні напої за зовнішнім виглядом діляться на: рідкі напої – 

прозорі та непрозорі; концентрати напоїв у споживчій тарі [1]. 

Безалкогольні напої класифікують: 

– за зовнішнім виглядом: рідкі — прозорі і замутнені; концентрати — 

порошкоподібні суміші в споживчій тарі; 
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– за використовуваною сировиною: ті, що мають сік, — соки і лимонади; 

пряно-ароматичні; ароматизовані; зернові; спеціальні — лікувальні, 

вітамінізовані і низькокалорійні; 

– за ступенем насичення двооксидом вуглецю: газовані, середньо-газовані, 

слабогазовані; 

– за способом обробки: пастеризовані і не пастеризовані; із 

застосуваннямконсервантів і без них; холодного і гарячого розливу; 

асептичного розливу. 

За способом обробки рідкі безалкогольні напої можуть бути 

непастеризованими та пастеризованими; напої із застосуванням консервантів, 

напої без застосування консервантів; напої холодного розливу; напої гарячого 

розливу. 

Залежно від сировини, що використовується, технології виробництва та 

призначення напоїв, безалкогольні напої діляться на групи: соковмісні; напої на 

зерновій сировині; напої на пряно-ароматичній сировині; напої на 

ароматизаторах (есенціях та ароматних спиртах); напої шумування; напої 

спеціального призначення; штучно мінералізовані води [1, 2]. 

В відповідності до теми роботи ми будемо розробляти безалкогольні напої 

в'язкої консистенції на основі зернової сировини. 

Початковим етапом розробки нового виду напою є моніторинг сучасного 

стану цього напряму з допомогою літературних джерел. Споживання 

населенням різних напоїв значною мірою визначається пропозиціями 

товаровиробників. 

Таким чином, аналітичне вивчення стану ринку, дозволяє виробнику 

визначити переваги та недоліки, присутніх на ринку товарів. Що надалі 

дозволить розширити асортимент товарів, пропонуючи продукт вищої якості, з 

підвищеною харчовою цінністю та відсутністю недоліків, виявлених у 

продуктів-аналогів. 
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Важливим шляхом виробництва продуктів оздоровчого харчування є 

збагачення базової продукції відсутніми фізіологічно-активними 

інгредієнтами. Запропонована технологія виробництва хліба із внесенням 

капустяного порошку в оптимальних дозах, що значно покращує харчову 

цінність виробів, збагачуючи їх мікронутрієнтами, надає імунологічних і 

радіопротекторних властивостей  
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 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Хліб був і залишається одним із основних 

продуктів харчування населення нашої країни. Оскільки хліб виступає одним із 

самих масових продуктів харчування, то його доцільно використовувати для 

корекції харчової та біологічної цінності харчового раціону при використанні 

функціональних інгредієнтів. Наявний асортимент хліба, що випускається в 

Україні, досить широкий, проте, хлібобулочних виробів дієтичного, лікувально-

профілактичного, спеціального призначення для різних груп населення 

випускається недостатньо, їх частка в загальному обсязі виробництва не 

перевищує 2…3% [1].  

 Для вирішення питання оздоровлення населення здійснюють формування 

раціонального асортименту хлібобулочних виробів для конкретних регіонів з 

урахуванням кліматичних, демографічних, екологічних і інших особливостей, а 

також створення хлібної продукції для профілактичного і лікувального 

харчування. Проблема надання функціональних властивостей без дріжджовому 

хлібу наразі є актуальною та потребує вирішення. 

 Формулювання цілей статті. Метою досліджень було визначення впливу 

нетрадиційної рослинної сировини – порошку з капусти, насіння льону та 

кунжуту на технологічні параметри виробництва і якість хлібобулочних 

виробів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. В останні роки все 

більше уваги звертається розробці нових хлібобулочних виробів із 

застосуванням різної рослинної сировини в якості інгредієнтів рецептури. 

Використання бобових, сушених плодів та овочів у виробництві даної групи 

продуктів – один із шляхів підвищення їх харчової цінності [1–6]. Крім того, 

продукти переробки плодів та овочів найчастіше мають натуральні виражені 

аромат, смак та забарвлення.  

За сукупністю характеристик із усього різноманіття овочевих і плодових 

добавок виділяють порошки. Вони зберігають свої корисні властивості 

протягом усього року, що дає можливість безперервно забезпечувати 

виробництво харчових продуктів цінним джерелом біологічно активних 

речовин. При розробці технологій хлібних виробів важливо враховувати 
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функціонально-технологічні властивості (органолептичні характеристики, 

дисперсність, водопоглинальна здатність різних полярних середовищах) 

сушених овочів, так як саме вони більшою мірою впливають на органолептичні, 

фізико-хімічні показники якості і структурно-механічні властивості готових 

виробів. В експериментальних дослідженнях як об’єкти обрано капусту сушену 

білокачанну з остаточним вологовмістом не більше 7 % [3].  

Для формування функціонально-технологічних властивостей капусти 

сушеної було використано спосіб сушіння зі змішаним теплопідведенням (ЗТП-

сушіння). Як свідчить огляд літератури, він в порівнянні з іншими способами 

сушіння характеризується невеликими економічними, сировинними та 

часовими затратами, кінцевий продукт характеризується високими споживчими 

властивостями, близькими до нативної сировини, що робить його особливо 

цінним для споживання в міжсезонний період, він швидко відновлюється бо 

має високо порувату структуру. Сушарка характеризується простою 

конструкцією, легка в експлуатації [6]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для подальшого 

використання в технології хліба розрахунково-аналітичним методом визначено 

хімічний склад порошку з капусти (табл. 1).  

Таблиця 1 – Хімічний склад порошку з капусти  

Речовина г / 100 г: Порошок з капусти г / 100 г: 
Вода 9,2 
Білок 14,6 
Жири 1,5 

Вуглеводи загальні, в тому числі моно- та дисахариди, г 51,5 - 44,3 
Клітковина 15,1 

Органічні кислоти 1,6 
Зола 6,5 

Мінеральні речовини, мг / 100 г: 
натрій 121 
калій 1720 
кальцій 447 
магній 149 
фосфор 288 
залізо 9,7 

Вітаміни, мг / 100 г: 
В1 0,2 
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Продовження таблиці 1 
В2 0,4 
С 86,0 
РР 2,8 
К 197,0 

Енергетична цінність, кКал 268 
 

Видно, що порошок з капусти містить 14,6 % білка, 51,5 % загальних 

вуглеводів, це буде позитивно впливати на процес бродіння тіста, 15,1 % 

клітковини. Органічні кислоти становлять 1,6 %, зола – 6,5 %. Вітамінний склад 

представлений комплексом вітамінів В1, В2, РР. До його складу входить 

високий вміст натрію та калію, що являється позитивним фактором, оскільки ці 

мікроелементи регулюють діяльність серцево-судинної системи, відповідають 

за внутрішньоклітинний тургор клітини людини. Крім того, про цінність 

порошку як джерела вітамінів свідчать за вміст в ньому фізіологічно активних 

інгредієнтів: вітаміну С, РР, К, які є відомими антиоксидантами, 

кровотворними чинниками, а також вітамінів групи В, що є дефіцитними в 

борошні вищих сортів [5].  

На наступному етапі досліджено органолептичні властивості порошку з 

капусти (табл. 2).  

Таблиця 2 – Органолептичні показники порошку з капусти  

Показник Характеристика порошку з капусти 

Зовнішній вигляд Однорідний порошок без сторонніх включень білого 
або світло-жовтого кольору 

Смак Властивий сушеній капусті, виражений, без сторонніх 
присмаків 

Запах Властивий сушеній капусті, виражений, без сторонніх 
запахів 

Консистенція Однорідний порошок без сторонніх включень 

 

Виходячи з даних табл. 2, можна зробити висновок, що порошок з капусти 

характеризується високими органолептичними показниками: порошок 

однорідний за консистенцією, тобто має гарний товарний вид, зручність у 

використанні, смак і запах виражені, властиві сушеній капусті, що дає 

можливість надати хлібобулочним виробам з його використанням високих 
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смакових властивостей. В утворенні тіста беруть участь здатні до набухання 

біополімери борошна: білки, крохмаль, пентозани, а також оболонкові 

частинки.  

Порошок з капусти на 51,5 % складається з вуглеводів, серед яких 

містяться клітковина (15,1 %) і пектинові речовини (44,3 %), тому він буде 

приймати участь в поглинанні вологи, призначеної для замішування тіста. 

Оскільки передбачається внесення порошку з капусти в середовище, яке 

містить сіль кухонну харчову (NaCl), а також має місце певне значення рН під 

час бродіння тіста, то доцільно було визначити здатність поглинати і 

утримувати вологу саме у в розчині NaCl та за різних значень рН. Для 

відновлення зразків обрали температури 20 °C та 40 °C, тому що даний діапазон 

температури рекомендований для відновлення сушених овочів. В якості 

контрольного зразка обрано порошок з капусти, отриманий конвективним 

сушінням [5]. 

Для підвищення харчової цінності запропоновано поряд з порошком 

капусти додавати також насіння кунжуту і льону. Крім збагачення хімічного 

складу виробів з даною рослинною сировиною завданням роботи було також 

виключення цукру білого кристалічного та жиру з рецептур хлібобулочних 

виробів за еквівалентного додавання даних інгредієнтів. Так, порошок капусти 

призначений для заміни цукру завдяки вмісту в ньому цукрів, а насіння 

кунжуту та льону – жиру. Метою подальшої оптимізації було визначення 

збалансованого хімічного складу хліба за використання даної нетрадиційної 

рослинної сировини і при цьому розрахунковим методом заміни цукру і жиру в 

базовій рецептурі батону нарізного [8, 9]. Під час оптимізації враховано 

рецептурний склад контрольного і дослідних зразків хліба, розгорнутий 

хімічний склад інгредієнтів, технологічні витрати і втрати, вихід готової 

продукції. Визначено, що оптимальне дозування порошку з капусти становить 

10 %, насіння кунжуту – 3 % та льону – 1 % до маси борошна. За даного 

дозування виключено повністю цукор і жир з рецептури і збагачено хімічний 

склад хліба [4]. 
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Тривалість вистоювання тістових заготовок в дослідних зразках тіста 

зменшується на 10 хв, тобто на 17 %, газоутворення збільшується на 10 %, 

також збільшується пористість та формостійкість дослідних зразків. 

Таким чином, внесення порошку з капусти, насіння кунжуту та льону 

сприяють покращанню властивостей тіста і якості хліба. На підставі 

проведених досліджень розроблено рецептуру (табл. 3) хліба «До посту» з 

порошком капусти, насінням кунжуту та льону. 

Таблиця 3 – Рецептура хліба «До посту» 

Сировина Кількість, кг 
Борошно пшеничне вищого сорту 100,0 
Закваска 1,0 
Сіль кухонна харчова 1,5 
Порошок з капусти 10,0 
Насіння кунжуту 3,0 
Насіння льону 1,0 
Разом 116,5 

 

Органолептичні характеристики хліба «До посту» показані в табл. 4. Як 

видно з табл. 4 за органолептичними властивостями нові види хлібобулочних 

виробів є привабливими за зовнішнім виглядом, станом поверхні, кольором 

скоринки та м’якушка, не мають сторонніх запахів та присмаку. 

Таблиця 4 – Органолептичні характеристики хліба «До посту»  

Показник Характеристика 
Зовнішній вигляд Форма кругла, нерозпливчаста, без притисків. 

Поверхня рівна, гладка, глянцева. 
Колір Світло-коричневий. 
Стан м’якушки Пропечена, еластична, не волога на дотик, без слідів 

непромісу. 
Смак та запах Властивий інгредієнтам рецептурного складу, без 

стороннього присмаку та запаху 
 

Як видно, хліб пшеничний з порошком капусти, насінням льону та 

кунжуту у порівнянні з хлібом пшеничним без добавок має кращу пористість, 

більшу формостійкість, золотисто-коричневе забарвлення скоринки (у 

контрольного зразка – світло-жовте), що пояснюється вмістом цукрів у 

порошку капусти. 

Висновки. Таким чином, визначено хімічний склад та функціонально-
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технологічні властивості сушеної капусти, які обумовили доцільність її 

використання в технології хлібобулочних виробів. Оптимізовано рецептурний 

склад хліба з борошна пшеничного, в результаті чого збалансовано хімічний 

склад хліба за ессенціальними нутрієнтами і одночасно замінено цукор білий 

кристалічний та жир в базовій рецептурі виробу. Встановлено позитивний 

вплив сушених рослинних інгредієнтів на реологічні властивості тіста і якість 

готових виробів: покращення газоутворення в тісті, органолептичних і фізико-

хімічних показників якості, підвищення стійкості до черствіння, а також 

зменшення технологічних втрат. 
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УДК 620.2:664.663  

 Яковенко Анастасія Юріївна 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут ДТЕУ 

ВИРОБНИЦТВО ДІЄТИЧНИХ ФРУКТОВИХ НАПОЇВ 

Агропромисловий комплекс України – потужний сегмент виробництва, що 

значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя 

населення, забезпечення держави продуктами харчування та відповідною 

сировиною. Даний сектор економіки об’єднує велику кількість галузей, що 

економічно, технологічно та організаційно взаємопов’язані між собою. 

Ключові слова: виробництво, напій, сік, агропромисловий комплекс.   

Одним із важливих  сегментів є виробництво безалкогольних напоїв, до 

яких відносяться по класифікації соки та фруктові напої і т.д. Нині 

виробляється близько 50 найменувань напоїв. Напій є популярний продукт 

серед населення, адже в ньому міститься велика кількість вітамінів. Для 

виробництва фруктових соків та продуктів, що згущуються  можна 

використовувати плоди з видимими дефектами та деформаціями, зрілі або 

перезрілі. Нами вибране для матеріалу статті виробництво напоїв ТОВ «Аграна 

Джус Україна». Підприємство має потужність 26 т за зміну переробки фруктів 

(яблук та смородини) на фруктові концентрати для напоїв. 

ТОВ «Аграна Джус України» згідно асортименту виготовляє 

концентровані фруктові соки, соки овочеві, консерви фруктові, консерви 

овочеві, пюре, концентрати. Види діяльності підприємства згідно класифікації: 

виробництво фруктових та овочевих соків, виробництво безалкогольних напоїв, 

мінеральних вод розлитих в пляшки, оптова торгівля напоями, упаковка, 

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, 

роздрібна торгівля з лотків та на ринках продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами.  
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Підприємство «Аграна Джус Україна» отримала всесвітню популярність  

через своє ставлення до клієнта. Сировина для соку виробляється у глобальних 

масштабах, виробничі потужності перебувають у відносній близькості до 

клієнта. Технологічні та логістичні прийоми переробки регіональної сировини 

допомагають транспортувати готову продукцію найвищої якості. ТОВ робить 

гроші на вітамінах, що містяться в напоях, тому що ринок безалкогольних 

напоїв стрімко іде в гору.  Середньостатистичний українець випиває близько 

восьми літрів соків на рік, європеєць – 30, американець споживає найбільше             

60 літрів. Потенціал вітчизняного споживача обмежений його статками, тому 

виробники соків за останній рік відмічають поступове уповільнення 

нарощування обсягів продукції. Впровадження нових маркетингових 

технологій дозволяє покращити позиції окремого виробника на ринку лише на 

декілька відсотків. Але, як стверджують експерти, найближчим часом не 

виключається перерозподіл українського сокового ринку [1]. 

Сучасний український ринок нагадує футбольну прем’єр-лігу,  де за золоті 

медалі змагаються лише кілька клубів, а решта мріють бачити себе серед 

обраних. Були часи, коли з полиць розмітали будь-який сік, на торгову марку 

ніхто не дивився, а реклама грала чи не останню роль. Тоді необхідна була 

присутність у максимальній кількості торгових точок. За висловленням 

директора з постачання компанії «Вінніфрут» Олега Гончарука (м. Калинівка 

Вінницької області) ми бачимо надзвичайно жорстку конкуренцію між 

виробниками. 

На сьогоднішній день близько 90% ринку СНН забезпечують чотири 

національних оператори що отримуюсь сировину в якості концентрованого  

яблучного соку. Компанії «Сандора» (ТМ Sandora (Classіc, Gold, «Фрукти 

світу», «Свіжі ягоди», «Українська класика»), «Дарунок», «Садочок», «Біла» 

(НЗДП), «Соковита»), «Ерлан», «Самий сік»). 

Правильно обрана політика присутності у всіх магазинах, кіосках і навіть 

на заправних станціях дозволила ТОВ Аграна  вийти в лідери п’ять-шість років 

тому. На сьогодні  продукція Аграни під сьома торговими марками (ТМ) займає 
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47% ринку соків. Річні обороти компанії досягли мільярда гривен. Друге місце 

(25 %) посідає СП «Вітмарк-Україна» з ТМ Jaffa. Ця компанія розвивалася 

послідовно, не хапаючи зірок з неба. Але споживача вона підкуповує тим, що 

виробляє сік на лініях, де випускається дитяче харчування. Замикає трійку 

лідерів компанія «Ерлан» з ТМ «Соки «Біола». У 2004 році вона першою 

масово випустила соки у ПЕТ-пляшках. Новація сподобалася молоді, яка більш 

звикла до такого посуду і вживання соку не за кухонним столом, а в скверах чи 

офісах. Шалений попит на ПЕТ-пляшки дозволив збільшити присутність 

продукції компанії на ринку приблизно на вісім відсотків. Це рекорд, не 

перевершений і досі [2]. 

Серед інших виробників соків слід виділити компанію «Вінніфрут» з 

двома-трьома відсотками ринку. Вона однією з перших почала випускати соки з 

тропічними смаками у трилітровому скляному посуді, розраховуючи на людей з 

відносно низьким рівнем доходів. Це дозволило суттєво збільшити 

виробництво і втриматися на четвертій-п’ятій позиції серед виробників. 

Якщо порівнювати споживання соків в Україні з іншими державами, то 

виробникам здається є куди розвиватися. Але сьогодні це зробити складніше. 

Однією з головних проблем ринку, обсяг якого минулого року оцінювався у    

580 мільйонів літрів чи 1,5-2 млрд. дол., стає дефіцит якісної сировини. Тому 

ціни на фрукти та концентрати напоїв  постійно зростають, що призводить, при 

«заморожуванні» рентабельності виробництва на рівні 20-30%, до збільшення 

вартості пакета або пляшки соку. 

Серед основних тенденцій розвитку ринку соків і сокової продукції в 

Україні експерти відзначають збільшення загальних обсягів продажів як за 

рахунок соків, так і за рахунок нектарів, при цьому темпи росту споживання 

нектарів трохи вище. Показовим є зростання частки споживання різних морсів 

у загальному обсязі продажів. Найбільшим попитом користується продукція в 

упаковці обсягом 0,5 л. Продукція обсягом у 2 л нарощує частку ринку, у той 

час як частка інших форматів великих економічних упаковок (насамперед 1,5 л) 

– стабільна. У наступному році очікується ріст частки пластикових пляшок 

обсягом до 1 л. 
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Асортимент соків можна умовно розподілити на дві групи: перша – так 

званіi тропiчнi соки, що розливаються з привезених концентратiв таких 

культур, як ананаси, помаранчі, грейпфрути, манго та iн. Друга група – соки, 

що безпосередньо вичавлюють зі свіжих місцевих плодово-ягiдних культур – 

яблук, вишень, винограду, томатів тощо. 

Теоретично виробляти в Україна i можна стiльки видів сокiв, скiльки iснує 

варiантiв їх купажування-змiшування. Все ж, за iнформацiєю Плодоовочпрому, 

в Українi найпоширеніше виробництво саме яблучного соку, його сумiшей з 

iншими плодами та ягодами, потім – виноградного, томатного, дещо менше – 

сливового, абрикосового тощо. 

 Окрім традиційно домінуючих на прилавках апельсинового, яблучного і 

томатного напоїв (36% продажу), багато компаній-виробників роблять акцент і 

на екзотиці. Річ у тім, що низка маркетингових досліджень на предмет 

уподобань покупців свідчать про зростання популярності екзотичних смаків. 

Дослідження показали, що споживач охоче спробував би щось оригінальне і 

незвичайне, зокрема на базі вже знайомого смаку. Тобто, попри свою 

консервативність, український споживач готовий до смакових новинок і 

експериментів. Деякі виробники вже скористалися підказками маркетологів, 

запропонувавши споживачеві оригінальні смаки, наприклад, кокосово-

ананасовий нектар «Джаффа», сік з білого аргентинського грейпфрута «Sandora 

Fruit of the World» [3]. 

Проникає на ринок й імпортна екзотика: соки фейхоа, кизилу, айви. Дедалі 

популярними стають різноманітні мікси – мультифруктові соки становлять 15% 

споживання, частка міксів двох фруктів – 10%, трьох і більше – 3%. 

У пошуках збереження власного споживача виробники вдаються до 

розширення асортименту і пропозиції так званих функціональних напоїв. Так 

роблять у всьому світі. Це спеціальні соки для дітей, вагітних, літніх людей, 

спортсменів чи студентів. Дитячу тему розвивають майже усі виробники. 

«Сандора» запропонувала малюкам ТМ «Сандорік», компанія «Рідна марка» 

випустила серію «Прикольні фруктики», а «Вінніфрут» – «Вінні-Вітаміні». У 

деяких виробників є навіть бажання класти у пляшку дитячу іграшку, але поки 

що ніхто на це не спромігся. 
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Інший перспективний напрямок – випуск овочевих соків, який доволі 

швидко розвивається сегмент овочевих соків. Практично всі виробники 

зазначають, що споживач поставився до овочевих новинок прихильно, тому 

вирішили й надалі розвивати цей напрям. 

Імпортна продукція також присутня на ринку, утім, її відсоток незначний – 

близько 2%. З осені 2005 року симпатії українського споживача завойовують 

ТМ Rіch, Nіco і «Добрий», що перейшли у власність Coca-Cola (раніше 

належали російської компанії «Мул-тон»). За досить короткий час соки Rіch 

зайняли 2% високого цінового сегмента. Утім, імовірність того, що російська 

експансія може привести до переділу ринку, мінімальна. Проте активна 

маркетингова політика росіян привела до жорстокості конкуренції в сегментах 

HoReCa і мережах самообслуговування. 

За останні чотири роки український ринок соків залишили доволі потужні 

закордонні компанії. Гігант «Вімм-Біль-Дан» відмовився розливати соки в 

Україні, обмежившись виробництвом лише молока, а ТОВ «Лебедянський» 

навіть закрив свої представництва. Соки цих компаній інколи важко знайти на 

полицях гастрономів. 

З іншого боку, вітчизняні компанії від 15 до 25 % власної продукції 

експортують. І за цим показником теж лідирує «Аграна Джус Україна».  

Двадцять п'ять відсотків продукції, що виробляється компанією, 

експортується в двадцять чотири країни світу, зокрема до країн Центральної 

Азії і Закавказзя, США, Німеччини, Швеції, Ізраїлю. Все на підприємстві 

націлено на створення якісного соку. А починається все з полів. Річ у тім, що 

«Аграна» працює з постійними постачальниками українських овочів і фруктів, 

серед яких декілька партнерів великотоварні виробники томатів Вінницької 

області. 

Посилення конкуренції продовжить тенденцію до концентрації 

вітчизняного ринку соків, який набув значних масштабів: «наказали довго 

жити» вже більш як половина марок соків у пакетах «Тетра-Пак», що 

з’являлися свого часу в Україні. Втім, спостерігається зараз і зворотний процес: 

наприклад, «Галичина» завдяки новому інвестору переживає вже третє своє 

народження і повертається на ринки інших регіонів. 
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Для міжнародних брендів український ринок також дуже привабливий, 

їхній потенціал на нашому ринку також оцінюється як високий. 

Росте і частка експорту вітчизняних соків за кордон. На даний час близько 

10% продукції, виготовленої в Україні, йде на експорт. У поточному році 

виробники розраховують збільшити експортні постачання на 30%. 

У найближчі кілька років за збереження нинішніх темпів зростання 

експерти очікують на ринку СНН посилення всіх видів конкуренції, зокрема 

нецінової, появи нових смаків, розмаїття упаковок, посилення стандартів якості 

продукції. При цьому, за словами операторів, на бурхливе зростання слід 

очікувати в сегменті функціональних СНН (спортивні, енергетичні), що 

розраховані на вузьку цільову аудиторію. Крім того, триватиме кооперація із 

суміжними ринками, такими як молочний, на українському ринку вже успішно 

просуваються соко-молочні напої [4]. 

Тоже, агропромисловий комплекс України – потужний сегмент 

виробництва, що значною мірою визначає соціально-економічний розвиток 

країни, рівень життя населення, забезпечення держави продуктами харчування 

та відповідною сировиною. Даний сектор економіки об’єднує велику кількість 

галузей, що економічно, технологічно та організаційно взаємопов’язані між 

собою. 
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В роботі представлено удосконалення технології виробництва кондитерських 
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Здорове харчування будь-якої людини передбачає надходження до 

організму нутрієнтів, необхідних для життєдіяльності організму, захист від 

шкідливих речовин, оздоровчий вплив на самопочуття людини. В сучасних 

економічних умовах стан здоров’я населення України погіршується, що 

обумовлене зростанням цін на продукти харчування, зниженням доходів, 

забезпеченням організму в енергії через споживання жиро-вуглеводної 

продукції, що, у свою чергу, призводить до втрати організмом необхідних 

мікронутрієнтів. 

До кондитерських виробів відносять харчові продукти з великим вмістом 

цукру. Вони мають високу харчову цінність, гарну засвоюваність, приємний 

смак і аромат. Вказані властивості притаманні кондитерським виробам завдяки 

використанню для їх виробництва багатьох різноманітних видів високоякісної 

сировини, яка обробляється різними механічними та термічними способами              

[1, 2, 3]. 

Кондитерські (десертні) вироби займають важливе місце серед продуктів 

харчування у дорослого та дитячого населення України. Кондитерські вироби 

характеризуються високими смаковими властивостями та харчовою цінністю. 

До них відносять печиво, торти, тістечка, вафлі, рулети, кекси тощо. 



 

435 

Серед великого асортименту кондитерських виробів значним попитом 

користуються кремові десерти на тістовій основі. Особливої уваги з точки зору 

підвищення харчової цінності заслуговують бісквітні, масляні та пісочні 

напівфабрикати, заварні креми, пана-кота, крем-брюле. Вищезазначені 

напівфабрикати не піддаються термічній обробці, тому наявні в них біологічно 

активні речовини зберігаються і в готовій продукції. Десерти на тістовій основі 

є високохудожніми кулінарними виробами, здатними привернути увагу 

споживачів як зовнішнім виглядом, так і чудовими ароматом та смаком [1, 2, 4]. 

Кондитерські вироби являють собою групу харчових продуктів досить 

широкого асортименту, яка значно відрізняється за рецептурним складом, 

технологією виробництва та споживчим властивостям. 

Рослинні продукти є цінним джерелом необхідних організму нутрієнтів, 

які доповнюються продуктами тваринного походження. Таким чином, 

актуальність роботи обумовлена необхідністю удосконалення технології та 

створення нових рецептур цукрового печива підвищеної харчової цінності на 

основі апіпродуктів. 

Мета роботи – удосконалення технології, рецептури та оцінка якості 

кондитерських виробів з застосуванням апіпродуктів. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:  

– обґрунтувати доцільність використання апіпродуктів для виробництва 

кондитерських виробів;  

– визначення оптимальної концентрації бдолиного обніжжя до маси 

бісквітної суміші, яка б не погіршувала органолептичні показники готових 

виробів; 

– удосконалити технологію та розробити рецептуру кондитерських виробів 

з застосуванням апіпродуктів;  

– провести комплексну оцінку якості кондитерських виробів з 

використанням апіпродуктів. 

В якості апіпродукту було вирішено використати бджолине обніжжя. 

Бджолине обніжжя повинно відповідати вимогам ДСТУ 3127:95 «Бджолине 

обніжжя (Пилок квітковий). Технічні умови».  
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Бджолине обніжжя - безцінний дар природи. Не існує іншого продукту, 

який міг би зрівнятися з ним за концентрацією усіх складових, необхідних для 

розвитку та функціонування організму людини. Всі його компоненти органічно 

пов'язані та збалансовані між собою, чим пояснюється потужний різнобічний 

терапевтичний ефект. Бджолине обніжжя позитивно впливає на роботу 

м'язового апарату, серцево-судинної систем, стимулює виділення залоз 

внутрішньої секреції, сприяє активній діяльності наднирників та нирок, 

стимулює ріст і відновлення пошкоджених тканин організму, в тому числі й 

печінки та кровотворної тканини. 

Обніжжя є незамінним продуктом для підвищення гемоглобіну в крові. До 

того ж воно призводить до деякого зниження швидкості зсідання крові, 

зміцнює капіляри, знижує вміст холестерину в крові, має антисклеротичні 

властивості (завдяки чому його використовують при лікуванні ішемічної 

хвороби серця) [3, 4, 5]. 

Серед великого асортименту кондитерських виробів значним попитом 

користуються кремові десерти на тістовій основі. Особливої уваги з точки зору 

підвищення харчової цінності заслуговують бісквітні, масляні та пісочні 

напівфабрикати, заварні креми, пана-кота, крем-брюле. Вищезазначені 

напівфабрикати не піддаються термічній обробці, тому наявні в них біологічно 

активні речовини зберігаються і в готовій продукції. Десерти на тістовій основі 

є високохудожніми кулінарними виробами, здатними привернути увагу 

споживачів як зовнішнім виглядом, так і чудовими ароматом та смаком. 

Технологічний процес приготування бісквіту з наповнювачами подібний 

до процесу приготування основного бісквіту. Відмінним тільки є те, що 

борошно перемішують з крохмалем і какао-порошком або підсмаженими і 

подрібненими горіхами. Есенцію не використовують. Якщо готують бісквіт з 

маком, то промитий мак додають наприкінці збивання яєчно-цукрової маси.  

Правила випікання бісквітного напівфабрикату. Бісквітне тісто дуже 

нестійке і для того, щоб уникнути осідання, його одразу розливають на листи 

або у форми і направляють на випікання. Дно великих форм і листів вистеляють 
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пергаментним папером або фольгою, а краї змащують жиром. Папір запобігає 

ламанню випеченого бісквіту під час вибирання його з форми. Маленькі форми 

можна змащувати жиром і посипати борошном. Форми заповнюють тістом на 

2/3 висоти, щоб під час випікання воно не виливалося через край. Бісквітні 

заготовки для тортів можна випікати у формах найрізноманітнішої конфігурації 

(круглих, овальних, у вигляді квітки, серця тощо). Товщина випеченого 

бісквітного пласта (капсулю) повинна бути не менше ніж 30 мм. Для тортів і 

тістечок квадратної чи прямокутної форми напівфабрикат випікають у 

бортових листах.  

Для виробів з начинками або кремами, що скручуються у вигляді рулетів, 

випікають пласти завтовшки 10 мм – так звані «розмазки». Для цього на листи, 

вистелені папером, рівномірно наливають тісто і ножем розрівнюють 

(розмащують) його завтовшки 3-5 мм.  

Викладене у форми або на листи тісто одразу направляють на випікання. 

Листи закладають у піч обережно, не струшуючи тісто, щоб воно не збігало на 

один бік. У перші хвилини випікання тісто інтенсивно піднімається, його об'єм 

збільшується внаслідок теплового розширення бульбашок повітря, якими воно 

насичене. У перші 10 хв. випікання піч забороняється відкривати, а листи 

переставляти місцями – це може призвести до осідання тіста, а готовий бісквіт 

буде щільним.  

Закінчення процесу випікання визначають за такими ознаками: поверхня 

напівфабрикату набуває золотисто-жовтого кольору з коричневим відтінком; 

бісквіт стає пружним – при легкому натисканні пальцями не повинно 

залишатись заглиблень. Готовність бісквіту великих розмірів можна визначити, 

проколюючи його товщу дерев'яною паличкою – на ній не повинно залишатися 

сліду від тіста.  

Випечений бісквіт охолоджують протягом 15-20 хв. Потім ножем 

відокремлюють його від форми по всьому периметру, форму (бортовий лист) 

перевертають догори дном і викладають бісквіт з папером на стіл. 

Свіжовипечений бісквіт під час нарізання заминається і сильно кришиться, а 
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при просочуванні сиропом - розмокає і ламається. Тому перед використанням 

напівфабрикат, не знімаючи з паперу, витримують протягом 8-10 год. в 

прохолодному приміщенні з вільним доступом повітря. Папір запобігає 

надмірному висиханню напівфабрикату. Під час вистоювання бісквіт набуває 

механічної міцності, внаслідок чого закріплюється пориста структура м'якушки.  

Перед використанням з бісквіту знімають папір і ножем зачищають його 

бокові сторони. Випечені пласти використовують як основу для приготування 

різноманітних тістечок, тортів, рулетів.  

На підставі проведених досліджень та аналізу літературних джерел  

удосконалено технологію виробництва кондитерських виробів з використанням 

бджолиного обніжжя та розроблено рецептуру продукту.  

Для розроблення рецептури нових кондитерських виробів нами була 

використана така сировина: борошно пшеничне вищого гатунку, цукор-пісок, 

меланж, есенція, картопляний крохмаль, бджолине обніжжя (квітковий пилок). 

Приготування тістової основи для десерту здійснювалося поєднанням  

кондитерської суміші.  Проводилася підготовка сировини та її дозування згідно 

з рецептурою. 

Приготування тіста. Меланж і цукор-пісок без підігрівання збивали у 

збивальній машині спочатку з маленькою, а потім з великою кількістю, обертів 

протягом 30-40 хвилин до збільшення в об'ємі у 2,5-3 рази. Перед закінченням 

збивання додали борошно, крохмаль, есенцію та бджолине обніжжя. Бджолине 

обніжжя додавали до кондитерської суміші подрібненому стані в кількості 

2%, 4 %, 6 %, 8 %, 10 % до її маси. Готове тісто було пишним, добре насичене 

повітрям, без грудочок. Вологість тіста становила 25%. 

Формування та випікання. Формували круглу або прямокутну форму та 

випікали при 195-200 °С протягом 50-55 хв. Випечений бісквіт охолоджували 

протягом 20-30 хвилин, вийняли з форми і вистоювали 8-10 годин за 

температури 15-20 °С. 

Таким чином, ми встановили, що оптимальним співвідношенням 

бджолиного обніжжя до маси кондитерської суміші може становити 4 % (з 
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профілактичною метою) або 6 % (з лікувально-профілактичною метою). Така 

кількість бджолиного обніжжя у рецептурі бісквітної основи для десертних 

виробів дозволяє забезпечити готовий виріб біологічно-активними речовинами, 

які містяться у бджолиному обніжжі. 

Оцінку якості кондитерських виробів, що виготовлені з використанням 

бджолиного обніжжя, здійснювали за органолептичними показниками, 

питомим об’ємом та формостійкістю.  

Контролем слугував бісквітний напівфабрикат за класичною рецептурою. 

Отримане тісто за класичною рецептурою та розроблене нове тісто з 

квітковим пилком аналізували за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками. 

Підібрана сировина для виробництва кондитерських виробів з 

використанням апіпродуктів (бджолиного обніжжя). Проведені аналізи 

органолептичних, фізико-хімічних показників сировини та готового продукту. 

Розглянуто існуючі технології виробництва кондитерських виробів. 

Кдосконалена технологія виробництва кондитерських виробів. 
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