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У статті доведено перспективність використання плодово- 
ягідних сиропів у технології згущених молочних консервів з цукром. 
Встановлені параметри внесення сиропів до молочно-цукрової сумі
ші. Досліджено амінокислотний склад розроблених молочних консе
рвів. Розраховано біологічну цінність згущених молочних консервів з 
цукром і плодово-ягідними сиропами за критеріями відповідності 
амінокислотного складу білків продукіу потребам людського органі
зму в амінокислотах, а також за вмістом мінорних компонентів.
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It is proved the perspective of using fruits syrups in the technology 
o f condensed canned milk and sugar in the article. The parameters of 
adding synips into milk sugar mixture are installed. The amino acid com
position o f developed carmed milk is investigated. Jt is calculated the 
biological value o f condensed canned milk with sugar and fruit-beny 
syrups according the criteria amino acid to the human body needs in the 
amino acids, the contents of minor components.

Keywords: sweetened condensed milk, fruit synips,
biological value, protein, amino acid composition, integrated soon, 
minor components.

На сьогоднішній день пріоритетними напрям
ки розвитку харчової промисловості України є 
створення продуктів функціонального, профілак
тичного призначення; низькокалорійних продуктів; 
продуктів із збалансованим мінерально - вітамін
ним складом; продуктів, збагачених біологічно -  
активними добавками тощо.

Провідними показниками якості харчового 
продукту, які визначають ступінь його відповідно
сті оптимальним потребам людини, є біологічна та 
харчова цінність продукту.

З метою підвищення харчової цінності згуще
них молочних консервів (ЗМК) та покращення зба
лансованості їх хімічного складу на кафедрі техно
логії молока і молочних продуктів Національного 
університету харчових технологій було розроблено 
технологію згущених молочних консервів з цукром 
та плодово-ягідними сиропами*

До переваг використання плодово-ягідних си
ропів у молочноконсервній галузі можна віднести 
консистенцію сиропів, що на відміну від джемів, 
повидла, варення і підварок, дозволяє їм рівномір

но розподілятися за всією згущеною масою. Але 
більш вагомою перевагою застосування плодово- 
ягідних сиропів у технології згущених молочних 
консервів є їх хімічний склад, який обумовлюється 
високим вмістом вітамінів, поживних мікро- та мікрое
лементів [1,5].

Плодово-ягідні сиропи являють собою консер
вовані цукром або іншими сахаридами соки. Сиропи 
містять органічні кислоти, прості та високомолекуля- 
рні вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, які віді
грають важливу роль у біохімічних процесах, що від
буваються в організмі людини [1,7].

Використання плодово-ягідних сиропів, у 
яких вітаміни та мінеральні складові виступають у 
ролі біологічно-активних речовин, обумовлює під
вищення харчової та біологічної цінності готових 
продуктів.

Експериментально встановлено, що внесення 
нлодово-ягідних сиропів (ПЯС) можна здійснювати 
двома способами. Перший спосіб передбачає вве
дення сиропів на стадії змішування всіх компонен
тів. Але подальша температурна обробка суміші 
призводить до втрати їх цінних компонентів. Так, 
вміст вітамінів Вь В2, РР руйнується на 20-30 %, р- 
каротину -  на 25 %, вітаміну С -  на 40- 
70 %. Такі втрати біологічно цінних речовин у про* 
цесі виробництва молочних консервів є недопус
тимими. Ще одним недоліком даного способу є 
підвищення титрованої кислотності, що призводить 
до необхідності проведення додаткової технологіч
ної операції, а саме розкислення молочної основи 
шляхом внесення харчової соди у кількості до 0,02
ж

Другий спосіб передбачае внесення плодово- 
ягідних сиропів в охолоджену до (20 ± 2) °С згуще
ну молочну суміш. Цей.спосіб є більш раціональ
ним, оскільки забезпечує мінімальний вплив на 
складові частини згущених молочних консервів.
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Амінокислотний склад згущених молочних консервів
Таблиця 1

Найменування амі
нокислоти

Загальна кількість амінокислот в зразках у 100 г про
дукту

Молока незби
раного згущено
го з цукром (ко

нтроль)

Молоко згущене 3 
цукром та ПЯС 
«Журавлнна- 

чорниця»

Молоко згущене 
з цукром та ПЯС 
«Шипшина-глід»

мг % по мг мг %  ПО мг мг % помг
Лізин 0,442 7,66 0,529 8,74 0,569 8,92
ї'реонін 0,263 4,56 0,208 3,43 0,216 3.39
Метіонін 0,067 1,16 0,09 1,49 0,076 &
Цистин 0,044 0,76 0,061 1,01 0,039 0,61
Валін 0,301 5,22 0,382 6,33 0,408 6,4
Ізолейцин 0,226 3,92 0,266 4,4 0,270 4,24
Лейцин 0,525 9.1 0,546 9,03 0,559 8,76
Фенілаланін 0,247 4,28 0,337 5,58 0,346 5,41
Тирозин 0,133 2,31 0,189 3,13 0,193 3,02
Гістидин 0,110 ш 0,143 2,36 0,181 2,84
Аргінін 0,138 2,4 0,200 3,31 0,206 3,23
Серин 0,340 5,89 0,390 6,45 0,465 7,28
Аспаргінова кислота 0,556 9,64 0,626 10,35 0,589 9,24
Глютамінова кислота 1,472 25,52 1,370 22,66 1,463 22,93
Пролін 0,575 9,97 0,331 5,47 0,392 6,15

: Гліиин 0,124 2,15 0,188 3,11 0,199 3,12
1 Аланін 0,204 3,54 0,190 3,11 0,209 3,27
Загальна сума 5,767 100,0 6,046 100,0 6,382 100,0

Виявлено, що вміст бі
льшості амінокислот у дослі
дних зразках згущених моло
чних консервах з плодово- 
ягідними сиропами вищий у 
порівнянні з контролем. Це 
пояснюється тим, що під час 
виробництва ЗМК з цукром і 
ПЯС концентрація сухих ре
човим у підзгущеній суміші 
на 4-6% більша у порівнянні з 
контролем, що обумовлює 
збільшення масової частки 
білку.

Амінокислотний СКОР 
ессенціальних (незамінних) 
амінокислот дослідних зраз
ків згущених молочних кон
сервів з різними ПЯС було 
розраховано в порівнянні з 
ідеальним білком, за шкалою 
ФАО/ВОЗ [8, 6]. Результати 
розрахунків амінокислотних 
СКОРів представлені
в табл. 2.

Найменування аміно
кислоти

Еталон 
ФАО/ВОЗ, г 

на 100 г 
«ідеального» 

білка [8]

Амінокислотний СКОР, %
Молока не
збираного 

згущеного 3 
цукром (конт

роль)

Молоко згущене 
з цукром та ПЯС 

«Журавлина- 
чорниця»

Молоко згуще
не з цукром та 
ПЯС «Шипиш* 

на-глід»

Лізин 5,5 139 159 162
Треонін 4,0 114 86 85
Метіонін + цистин 3,5 55 72 52
Валін 5,0 104 127 128
Ізолейцин 4,0 98 ПО 106
Лейцин 7,0 130 129 125
Фенілаланін + тирозин 6 110 145 141

За показником 
хімічного складу рос
линної сировини, у 
технології згущених 
молочних консервів 
доцільно використо
вувати сиропи «жу- 
равлина-чорниця»,
«шипшина-глід».

Враховуючи 
фізико-хімічні та 
органолептичні по
казники розроблених 
продуктів, масова 
частка внесених си
ропів повинна лежа
ти в межах -  13-15 % [3].

Мета роботи: встановлення можливості ком
бінування молочної і рослинної сировини у техно
логії молочних консервів шляхом визначення біо
логічної цінності згущеного молока з плодово- 
ягідними сиропами.

Для визначення біологічної цінності білків 
згущених молочних консервів з цукром і плодово- 
ягідними сиропами застосовували хроматографіч
ний метод іонообмінного аналізу, в основі якого 
лежать кислотно-лужні властивості амінокислот.

Якісний і кількісний склад суміші амінокис
лот визначали, порівнюючи хроіиатографи стандар
тної і досліджуваної суміші амінокислот та розра
хунком площі піка кожної амінокислоти.

Результати досліджень амінокислотного 
складу дослідних зразків згущених молочних 
консервів представлені у таблиці І

Таблиця 2
Амінокислотний СКОР згущених молочних консервів

Мінімальний амінокислотний СКОР по «меті- 
онін+цистин» встановлений в усіх зразках, отже 
вони є лімітуючими.

СКОР кожної амінокислоти ке дає загального 
уявлення про біологічну цінність продукту. Для 
оцінки ступеня використання білку за методикою 
М.П. Чернікова [6] було обчислено коефіцієнт різ
ниці амінокислотного СКОРу (КРАС) та біологічну 
цінність (БЦ) згущених молочних консервів з різ
ними плодово-ягідними сиропами в порівнянні з 
класичним незбираним згущеним молоком з цук
ром. КРАС є середнім арифметичним надлишків 
СКОРу незамінних амінокислот відносно СКОРу 
лімітуючої амінокислоти.

Розраховані дані коефіцієнтів різниці наведені 
на рис. 1.
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.V Згущене молоко незбиране з 
цукром (контроль)

■ Згущене молоко з цукром та 
ПЯС «Журавлина-чорниця»

■  Згущене молоко з цукром та 
ПЯС «Ш ипшина-глід»

Найменування есенціальної амінокислоти 
Рис.1. Різниця амінокислотного СКОРу ессенціальиих амінокислот згущених молочних консервів

Як видно з рис. 1, максимальний надлишок, 
характерний для групи досліджуваних зразків, за
безпечується лізином, а мінімальний -  ізолейцином 
та треоніном.

Обробка результатів досліджень довела, що 
КРАС згущеного молока з цукром та ПЯС «шипшина- 
глід» на 6,8 % нижчий порівняно з контролем, а згу
щеного молока з цукром та ПЯС «журавлина- 
чорниця» на 11,7 % вищий. А за методикою Черніко- 
ва, чим менша величина КРАС, гам вища якість білку.

На підставі значень КРАС визначили, що біо
логічна цінність молока'згущеного з цукром і ПЯС 
«шиншина-глід» (46 %) вища порівняно з біологіч
ною цінністю контрольного зразка (39,2 %), а в 
згущеному молоці з цукром і ПЯС «шуравлина- 
чорниця» (27,5 %) цей показник дещо нижчий.

Поряд з вищевказаним потрібно зазначити, 
що біологічну цінність ЗМК з цукром і ПЯС не 
можна встановити лише за показниками їх аміно
кислотного складу. Адже критеріями біологічної 
цінності харчових продуктів Є не лише ступінь від
повідності амінокислотного складу білків продукту 
потребам людського організму в амінокислотах для 
синтезу власних білків, а й наявність мінорних 
компонентів -  фітоз'еднань [2].

Відомо, що окрім білків, жирів, вуглеводів, 
вітамінів і мінеральних речовин кожен організм 
мас потребу в інших з’єднаннях -  мінорних біоло
гічно активних компонентів. Вони мають різносто- 
ронню фізіологічну дію на організм навіть у міліг
рамових і мікрограмових кількостях. Клінічна кар
тина їх дефіциту повністю не вивчена, але відомо, 
що їх недостатня концентрація в раціоні харчуван
ня призводить до виникнення ризику розвитку сер
цево-судинних, онкологічних захворювань і цукро
вого діабету.

Основним джерелом мінорних речовин вва
жається рослинна сировина.

Найбільш дослідженими є такі мінорні 
з’єднання як біофлавожвди, харчові індоли, лігні
ни, ізотиоціонати.

Відомо, що за кількістю біологічно активних ре
човин, мінеральних солей і мінорних речовин журав
лина є однією з найбільш корисних ягід, що застосо
вується для лікування багатьох захворювань. Ягоди 
журавлини містять цукор (2,4-4,7 %), органічні кисло
ти (2,8-3,5 %), пектини (ОДО-1,40 %), дубильні речо
вини, вітаміни, пентозани, клітковину, мінеральні ре
човини. Вітамінний склад ягід журавлини характери
зується наявністю вітаміну С, фолієвої кислоти і слі
дів каротину. До мінеральних речовин плодів журав
лини відносять калій, фосфор, натрій. Серед мікрое
лементів відзначається високий вміст заліза, марган
цю, алюмінію та цинку. Знайдено також нікель, молі
бден, срібло, хром, титан, галій, мідь. Свіжі і перероб
лені ягоди журавлини покращують роботу шлунка і 
кишечника, активують діяльність травних залоз [1,5].

Ягоди чорниці містять цукор, органічні кис
лоти, пектинові речовини, білки, клітковину, віта
міни: С - до 63 мг %, Ві - до 0,02 мг % , РР - до 
550мг %, каротин - до 0,25 мг %. Вміст пектинових 
речовин у ягодах чорниці дозволяє використовува
ти їх для лікування шлункових захворювань. Також 
її плоди багаті такими цінними фізіологічно актив
ними речовинами як фенольні з'єднання. Флавоно
ли (біофлавоноїди), речовини Р-групи дії зменшу
ють проникність і підвищують міцність кровонос
них капілярів, сприяють засвоєнню вітаміну С, бе
руть участь в окисно-відновних процесах. Дуже 
велику цінність чорниця має як лікувальний та 
профілактичний засіб для людей із вадами та про
блемами зору.

Плоди шипшини містять аскорбінову кислоту, 
флавоноїди -  похідні кверцетину, кемпферолу та 
антоціани, катехіни, каротиноїди, нікотинову кис
лоту та її аміди, вітаміни В), В2) К, Е, пектинові 
речовини, цукри, кислоти, тритерпени, мікроеле
менти К, Ре, Р, Со, М& Са та інші поживні ре
човини [2, 7].

Завдяки високому вмісту вітамінів і флавоної
дів плоди шипшини мають різнобічну дію. Регуля
рне споживання шипшини дає змогу знижувати
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вміст холестерину у крові. Вітаміни і каротин ак
тивізують єн зимну систему, посилюють регенера
цію тканин, синтез гормонів і позитивно впливають 
на вуглеводний обмін та проникність судин.

Плоди шипшини використовують як загаль- 
нозміцнючий засіб (при гострих і хронічних інфек
ціях, дистрофії, фізичних навантаженнях тощо). На 
основі шипшини готують активно діючі і понов
люючі препарати для серцево-судинної системи, а 
також заспокійливі засоби для нервової системи.

Корисні властивості глоду також легко пояс
нити його хімічним складом. Плоди глоду містять 
вітаміни А, К, С, Е, вітаміни групи В, а також вели
кий перелік біологічно активних речовин: сапоні
нів, флавоноїдів, крохмаль, фруктозу, кратегову 
кислоту, ефірні олії, органічні кислоти, холін, сор
біт, пектин. Деякі компоненти цісї ягоди рідко зу
стрічаються в природі і дуже цінні для організму. 
Наприклад, урсолова кислота виявляє протизапа
льну, антимікробну, судинорозширювальну дію. Ця 
ж кислота є і найважливішим компонентом колаге
ну шкіри, що стимулює регенерацію клітин.

Речовини, що входять до складу глоду не лише 
знижують активність нервової системи, вони покра
щують її роботу, виявляють тонізуючу дію на м’язи 
серця, покращують кровообіг в судинах серця і мозку, 
стабілізують скорочувальну роботу серця (аритмії, 
тахікардії). Ця ягода корисна і при порушеннях роботи 
щитовидної залози. Люди, що страждають цукровим 
діабетом, також високо оцінили корисні властивості 
глоду, як засобу, здатного стабілізувати рівень цукру в 
крові. Окрім цього глід має жовчогінну дію і покра
щує роботу печінки.

Звертаючи увагу тільки на мінорний склад 
вищезазначених плодів і ягід, зазначимо, що плоди 
шипшини, чорниці, смородини, глоду багаті на такі

козиди, ціанидин, дельфінидин, мальвідин; катехі
ни та рослинні поліфеноли -катехін, епікатехін, 
епігаллокатехін; іридоіди -  аукубин, генціопікра- 
зид та інші [2].

Отже, можна стверджувати, що біологічна 
цінність розроблених згущених молочних консер
вів з цукром і плодово-ягідними сиропами буде 
посилена за рахунок вмісту цілого ряду мінорних 
біологічно активних компонентів.

Підсумовуючи вищевказану інформацію, мо
жна зробити такі висновки:

1. Завдяки багатому вмісту органічних кислот, 
мінеральних речовин, вітамінів, мінорних речовин 
тощо, введення до складу згущених молочних консер
вів плодово-ягідних сиропів сприятиме збагаченню 
хімічного складу розроблених продуктів, а отже й 
підвищенню їх харчової та біологічної цінності.

2. З огляду на необхідність мінімального 
впливу температурних режимів на складові части
ни згущених молочних консервів обрано раціона
льний спосіб внесення плодово-ягідних сиропів в 
охолоджену до (20 ± 2) °С згущену молочну суміш.

3. За даними амінокислотного СКОРу вста
новлено, що лімітуючіми амінокислотами для роз
роблених згущених молочних консервів є метіонін 
і цистин.

4. Посилаючись на дані розрахованого КРА- 
Су та рекомендацій Черні кова М.П., визначено, що 
найвищу якість білка у досліджуваних зразках мас 
молоко згущене з цукром і плодово-ягідним сиро
пом «шипшина-глід».

5. За показником біологічної цінності найкра
щий результат мас зразок згущеного незбираного мо
лока з цукром і плодово-ягідним сиропом «шипшина- 
глід». Його БЦ складала 46 %, в той час як аналогіч
ний показник контрольного зразка - 39,2 %.

біофлаваноїди як кверцетин, мірецитини та їх глю-
Ш Литература:

1. Личко, Н. М. Технология переработки продуктов раоениеиодлва (Текст) / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л  Г.Елисеека и д р -М : КОЛОС, 200. 
552 с.

2. Павлоцкая, Л. Ф. І Іищсвая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки [Текст] / Л. Ф Паалоцкая, Н. В. Дуден- 
ко, В. В. Евлаш. Киев,; «Фирма«ИНКОС», 2007. -  287 с.
3. І (агент 56598 Україна, МІЖ А 23 С 9/00 Спосіб отримання згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами [Текст] /  ТА  
Скорченко, АГ. Пухляк, Н.В. Рябоконь; патентовласник - НУХТ № 201104868; заявл. 19.04.11.; опубл. 12.122011, Бюл. Лї 23.
4. Скорчено Т.А Технологія молочних консервів. -  К.: НУХТ, 2007.-232 с.
5. Скурихин, КМ. Химический состав пищевых продуктов: справочник [Текст] /  И.М. Скурихина, М Л  Вопгарева.— М.: Атропромиздаг, 1987. 
— 360с.
6. Черников М П. О химических методах определения качества пищевых белков// Вопросы питания.-1986, № 1. -  с.42.
7. Шобингер, У. Фруктовые и овощные соки [Текст] // пер. с нем. под общ. науч. ред. АЮ, Кояеснова, Н. Ф. Берестеня, А  В. Орешеико. -  СПб: 
Профессия, 2004. -  640 с.
8. Смоляр В.1 Фізіологія та гігієна харчування. -  К.: «Здоров’я», 2000. -  336 с.

Отримано редакцією .06.2013 р.

Харчова наука і технологія 51 2(23)*2013


