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І Л Х н і  власти
вості нової для вітчиз
няних кондитерів си
ровини, ми дослідили 
вплив різних колоїдів 
та їх синергетичний 
пар на ф о р м ую ч і

властивості окремих 
груп цукерок, а також 
м ож ливість  зб іл ь 
шення їх терміну збе
рігання. У наших екс
периментах ми вико
ристовували як драг
ие - та піноутворювач 
гідроколоїди - каппа- 
карагенан, камеді 
рожковсго дерева, 
тари, гуару і ксантан,

низько- та високоете- 
рифіковані пектини, 
модифіковані крох
малі й желатин.

Технологічні харак
теристики кожного 
гідроколоїду визнача
ли окремо. Встанов
лено залежність між

розчинністю гідроко
лоїдів та їх хімічною 
будовою, досліджено 
зміну в'язкості залеж
но від тривалості гід
ратації та коливань 
температури. Одер
жано дані про густину 
і поверхневий натяг 
розчинів нетрадицій
них г ід роколо їд ів . 
Аналіз одержаних ре

зультатів показав, що 
пектини, модифікова
ний крохмаль, камедь 
тари, гуару, ксантан 
розчиняю ться при 
кімнатній температу
рі, а желатин, агар- 
агар, камедь рожково
го дерева і каппа-ка- 
рагенан - при нагрі
ванні відповідно за 40 
- 45, 50 - 60, 40 - 45 і 
70 - 80 °С (табл. 1).

Дослідження в'яз
кості 0,5 % водних 
розчинів показало,

що найменшою вона 
була в р о зч и н а х  
агар-агару та моди
фікованого крохма
лю. Дещо більшою - 
у камеді рожкового 
дерева, к-карагена- 
ну, желатину, каме
дей, тари, гуару і 
пектину. Найбільш 
в 'язким  виявився 
розчин ксантану.

Гідроколоїди р із
ного походження ви
являють властивості 
поверхнево-активних 
речовин (ПАР) і їх 
можна використову
вати як стабілізатори 
та піноутворювачі. 
Характеристикою гід- 
роколоїд ів  як ПАР 
виступає величина їх 
поверхневого натягу. 
В ста н о в л е н о , що 
майже всі згадані 
гідроколоїди, окрім 
м о д и ф ік о в а н о го  
крохмалю , кам ед і 
рожкового дерева та 
каппа-карагенану, 
зменшують величину 
поверхневого натягу, 
а желатин найбільш 
виявляє властивості 
ПАР. Каппа-караге- 
нан хоч і не ПАР, але 
може стабілізувати 
дисперсні системи 
типу емульсій та сус
пензій завдяки його 
загущуючим і тиксот
ропним властивос
тям, що запобігають 
розділенню системи. 
Зміна текучих власти
востей рідкої диспер
сної системи за наяв
ності к-карагенану зу
мовлює не лише її 
с т а б іл із а ц ію , а й 
формування певної 
консистенції [3].

Також вивчено змі
ну в'язкості розчинів 
гідроколоїдів поліцук
ридної природи у про
цесі вистоювання, ос
кільки при виробниц
тві багатьох конди
терських виробів іс
нує така стадія для 
набуття необхідних 
структурно-механіч
них характеристик 
кондитерських мас 
(табл. 2). При вистою
ванні протягом 4 год.
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Таблиця 1. Характеристика основних технологічних властивостей колоїдних 
розчинів гідроколоїдів

НррІ; Розчинність
Густина 

0,5 % водного 
розчину, г/см3

Динамічна 
в'язкість 

0,3 % воднощ 
розчину, мПа.с

натяг

рОЗЧИНУгЩр

^елатин При нагріванні 1,019 2,143 58,20

Агар-агар При нагріванні 1,064 1,287 64,67
Пектин яблучний 
(иизькоетерифікований

При кімнатній 
температурі 1,050 3,456 67,67

Тектин яблучний 
исокоетерифікований

При кімнатній 
температурі 1,022 4,468 67,67

Модифікований 
«етилований крохмаль

При кімнатній 
температурі 1,020 1,630 72,75

(амедь
южкового дерева При нагріванні 1,023 1,719 72,75

(амедь тари При кімнатній 
температурі 1,060 2,137 69,29

Камедь гуару При кімнатній 
температурі 1,044 4,188 70,98

ксантан При кімнатній 
температурі 1,063 16,071 69,29

Каппа-карагенан При нагріванні 1,049 1,762 72,75



в язкість водних роз
ниже модифіковано- 
'0  крохмалю, к-кара- 
■енану та гуару не 
змінюється. Розчини 
камеді рожкового де
рева, тари та ксанта- 
ну інтенсивно збіль
шують їх в 'я зк іс ть

Оскільки водний 
розчин каппа-караге- 
нану під час охолод- 
ж е н н я  у т в о р ю є  
драгль, при комбіна
ц ії його з камеддю 
рож кового дерева 
швидше відбувається 
драглеутворення та 
зб ільш ується м іц -протягом 1 - 2 год.,

Таблиця 2. Зміна динамічної в 'язкості розчинів 
гідроколоїдів поліцукридної природи залежно 
від тривалості вистоювання

«* г  ^  -

Гідроколоїд *
і*  **чг -V і -С

Динамічна в'язкість 0,5 % 
водного розчину, мПа.с

початкова після вистоювання 
протягом 4 год.

Модифікований 
ацетилований крохмаль 1,630 1,630

Камедь
рожкового дерева 1,719 3,437

Камедь тари 2,137 74,790

Камедь гуару 4,188 4,188

Ксантан 16,071 887,49

Каппа-карагенан 1,762 1,762

після чого спостеріга
ється її стабілізація.

Враховуючи до
сить високу собівар
тість деяких нетради
ційних гідроколоїдів, 
особливо к-карагена- 
ну та ксантану, ми 
дослідили окремі па
ри гідроколоїдів для 
виявлення синерге
ти ч н о го  е ф е кту  і 
ефективність вико
ристання їх при ви
робництві кондитер
ської продукції. З лі
тературних джерел 
відомо, що при спіль
ному використанні 
двох або більше гід
роколоїдів можливе 
посилення позитив
ного синергетичного 
ефекту: суміші загу
щуються краще, ніж 
при за с то с у в а н н і 
кожного з компонен
тів окремо. Тому в 
харчовій промисло
вості часто рекомен
дують саме сум іш  
драглеутворювачів і 
загущувачів [2, 6, 1].

ність драглю. Варіант 
ксантану з камеддю 
рож кового дерева

них пар і вплив техно
логічних параметрів 
на зміну основних по
казників сумішей гід
роколоїдів. Синерге
тичний ефект комбі
нації гідроколоїдів 
залежить від концен
трації і співвідношен
ня компонентів, три
валості гідратац ії, 
температури, присут
ності електролітів та 
інших факторів.

Ми дослідили такі 
синергетичні пари: 
камедь рожкового 
дерева і к-карагенану 
в співвідношенні 4 : 1 
й 1 : 1; камедь рожко
вого дерева і камедь 
ксантану в співвідно
шенні 4 : 1 та 1 : 1; ка
медь гуару та к-кара
генану в співвідно
шенні 1 : 1 ,  камедь 
тари та камедь ксан
тану в співвідношенні 
4 : 1 .  Від поєднання 
камеді рожкового де
рева з к-карагенаном 
у співвідношенні 4 : 1

розчину збільш у 
вдвічі-втричі стосо 
НО в язкості водної 
розчину гуару та к-кг 
рагенану відповідно.

При нагріванні кс 
лоїдних розчинів з П( 
дальшим їх охолод 
женням в'язкість сис 
теми значно зростає 
особливо це помітне 
в композиції камед 
тари з ксантаном \ 
співвідношенні 1 : 4 
Це може пояснюва 
тися тим, що внаслі 
док хаотичного розмі 
щення інших ланцю 
гів галактози в моле-і 
кулі кам ед і тари є] 
місця без галактози,] 
які найбільш чутливі. 
Наприклад, для утво
рення чергування зі 
спіраллю ксантану.

Дослідження пока
зали, що к-карагенан 
і ксантан при комбі
нації з камеддю рож
кового дерева сприя
ють утворенню тер- 
мозворотнього драг-

Таблиця 3. Зміна структурно-механічних властивостей розчинів синергетичних 
пар гідроколоїдів

Кількість гідроколоїдів 
у 0,5 %-му водному розчині 

або молоці

Загальна 
деформація, 

од. пр.

Пластичйа
деформація,

од. пр. од. прД •' Ih .c itf
0,5% к-карагенан 147 146 170 2130

0,5 % к-карагенан у молоці 32 27 94 6974
0,25 % камедь рожкового дерева 
+ 0,25 % к-карагенан 68 64 97 6551

0,25 % камедь рожкового дерева 
+ 0,25 % к-карагенан у молоці 53 39 79 9868

0,25 % камедь рожкового дерева 
+ 0,25 % ксантану ’ 115 112 138 3234

0,4 % камедь рожкового дерева 
+ 0,1 % ксантану 91 89 131 3588

спричиняє утворення 
еластичних драглів, а 
в поєднанні з камед
дю тари, гуару та 
к-карагенаном збіль
шується в 'я з к іс ть  
розчинів [3, 6]. Але в 
літературних джере
лах немає даних про 
основні характерис
тики цих синергетич

в я зк іс ть  системи 
збільшується в 4 рази 
порівняно з в'язкістю 
розчину к-карагенану 
та вдвічі з в'язкістю 
розчину камеді рож
кового дерева (рис. 1). 
Поєднання камеді 
гуару з к-карагенаном 
у співвідношенні 1 : 1 
в'язкість колоїдного

лю (рис. 2). Процес 
д р а гл е утв о р е н н я  
можливий за рахунок 
того, що молекули 
ксантану можуть бути 
з єднані м'якими ді
лянками камеді рож
кового дерева. Си
нергізм каппа-кара- 
генану з камеддю 
р о ж ко в о го  дере-
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/а  сприяє утворен
н ю  більш еластично
г о  драглю. Завдяки їх 
•(пов'язаному викорис
танню можна досягти 
■ зниження синерезису

(табл. 2). Розчин к-ка
рагенану в молоці 
при охолодженні ут
ворює дуже стійкий 
д рагль , гранична  
напруга зсуву якого

Рис. 1. Зміна динамічної в 'язкості 0,5% водних 
розчинів гідроколоїдів залежно від тривалості 
гідратації

або повної відсутнос
ті, підсилення стій
кості драглю, які за
лежать від концен- 
ірації камеді рожко- 
іо го  дерева. Комбі
нація камеді рожко- 
іого дерева з к-кара- 
генаном у співвідно
шенні 4 : 1 утворює 
драгль при темпера
тур і ниж че 50 °С  
(рис. 2).

Стійкість драглю 
синергетичної пари 
визначали при 20 °С 
на пенетрометрі. Во
на становить 6551 
Па, що втричі вище, 
ніж у драглю к-кара- 
генану (2130 МПа.с). 
Водний розчин ком
бінації камеді рожко- 
вого дерева з ксанта- 
ном у співвідношенні 
4 :1  і 1 : 1 при охо- 
л о д ж е н н і н и ж ч е  
50 °С (рис. 2) перет
ворюється в драглі з 
граничними напруга
ми зсуву - відповідно 
3588 та 3234 Па.с

(6974 Па.с) втричі пе
ревищує аналогічний 
п о ка зн и к  д р а гл ю  
водного розчину к-ка- 
рагенану (2130).

Взаємодія к-кара- 
генану з молоком на 
в ід м ін у  в ід  інш их 
драглеутворювачів 
зумовлена особли
востями його будо
ви. Наявність нега
тивно заряджених 
сульфатних груп у 
молекулі к-карагена- 
ну зумовлю є його 
здатн ість  до ком- 
плексоутворення з 
казеїновими- міцела
ми молока, які ма
ють у зовнішніх зо
нах високу концен
трацію  позитивних 
зарядів. За рахунок 
цієї взаємодії і в ід
бувається збільшен
ня стійкості молоч
ного драглю (табл. 3). 
С инергетична па
ра к-карагенану та 
рожкового дерева у 
співвідношенні 1:1 в

молоці дають драгль 
з граничною напру
гою зсуву 9868 Па, 
що в 4,6 раза пере
вищує граничну нап
ругу зсуву водного 
р о з ч и н у  ч и с т о г о  
к-карагенану.

За результатами 
досліджень виявле
но основні техноло
гічні властивості гід
роколоїд ів р ізного 
походження і синер
гетичні ком б ін ац ії 
г ідроколо їд ів ,  які  
збільшують в'язкість 
колоїдних розчинів 
або утворюють драг
лі. Технологічні фун
кції гідроколоїдних 
сумішей різноманіт
ні, що робить їх пер
спективною сирови
ною для застосуван-
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5. ЦНИИТЭИ ПИ
ЩЕПРОМ Пищевая 
промышленность.  
Кондитерская про-

температура, град.
1 - камедь рожкового дерева 

-А - 2 - ксантан 
* -  3 - к-карагенан

4 - 0,4 % камеді рожкового дерева + 0,1 % к-карагенану
5 - 0,25 % камеді гуару + 0,25 % к-карагенану

Рис. 2. Зміна динамічної в'язкості 0,5 % водних 
розчинів гідроколоїдів при зниженні температури

мышленность. Сохра
нение свежести кон-

ня в кондитерському 
виробництві.
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