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ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОКОЛОЇДІВ У ВИРОБНИЦТВІ
КОНСЕРВІВ З М¢ЯСОМ ПТИЦІ

Викладені результати дослідження буферної ємкості карагінанів, камеді
ксантану, рожкового дерева, тара і гуару при використанні  їх сукупно, а
також сукупно з  кухонною сіллю, хлоридом калію та харчовими фосфатними
солями. Виявлений  їх вплив на функціонально технологічні показники
фаршевих емульсій для консервного виробництва.

Приведены результаты исследования буферной емкости каррагинанов,
камеди ксантана, рожкового дерева, тара и гуара при их совместном
использовании, а также совместно с кухонной солью, хлоридом калия и
пищевыми фосфатными солями. Определено их влияние на функционально-
технологические показатели фаршевых эмульсий для консервного
производства.

В Україні, на протязі останніх трьох років змінились макропоказники

обсягів виробництва м’яса яловичини, свинини та м’яса птиці в напрямку

збільшення останнього [1].

Втім, зниження виробництва продуктів із м’ясом яловичини, свинини не

зменшує потребу в якісних м’ясних виробах, а тому перспективною задачею

технологів є вирішення питання розширення асортименту повноцінних

м’ясних виробів з використанням м’яса птиці. Одним з таких напрямків є

розробка технологій делікатесних консервів.

В наслідок низьких функціонально-технологічних показників, просте

використання м’яса птиці взамін яловичини та свинини у виробництві

фаршевих консервів неможливе без зниження якісних показників цих

продуктів [1] і потребує системного вирішення задачі при розробці

відповідних технологій.

Системний підхід до вирішення проблем застосування м¢яса птиці у

виробництві консервів поряд з вирішенням класичної рецептурної задачі –

підбору рецептурних складових і балансування їх рецептурних співвідношень



з метою стабілізації кількісних і якісних співвідношень поживних речовин

харчової суміші (яка нами вирішена і завдяки розробленому нами

програмному забезпеченню не є складною [5, 6]), крім цього передбачає

вирішення наступних задач:

1. Надання необхідної структури та функціонально-технологічних

характеристик сировині та фаршевій емульсії;

2. Оптимізацію комплексу сенсорних показників: колір, смак, аромат;

3. Раціоналізацію використання сировинних ресурсів (підвищення

рентабельності асортименту, що виробляється завдяки розширення обсягів

використання супутніх продуктів м¢ясопереробної промисловості –

харчової крові, субпродуктів, молочних продуктів та продуктів рослинного

походження);

4. Забезпечення промислової стерильності (бактеріостатичної стабільності) в

термінах зберігання консервів.

Дія високих температур, при виробництві консервів, впливає не тільки на

знищення мікроорганізмів, підвищуючи тим самим термін зберігання

продукту, але й негативно впливає на м¢ясну сировину, погіршуючи її

технологічну функціональність, яка суттево залежить від значення рН.

Проведені раніше дослідження виявили, що м’ясо яловичини, свинини та

м’яса птиці відрізняються не лише величиною рН, але й динамікою зміни

величини рН при дії на нього зовнішніх факторів (дії кислот та солей).

Для відновлення показників вологозв¢язуючої здатності, стабільності

емульсій в ковбасному виробництві широко використовуються гідроколоїди.

Висока вологозв’язуюча здатність гідроколоїдів обумовлена їхньою

хімічною структурою, а саме наявністю великої кількості гідрофільних груп.

Гідроколоїди широко використовуються для загущення або стабілізації

харчових емульсій [ 2 ].

Данні по використання гідроколоїдів у виробництві консервів в тому числі

і з м¢ясом птиці при різних рН фаршевих емульсій достатньо в літературних

джерелах не відображені.



Тому метою наших досліджень була поставлена задача виявлення впливу

умов теплової обробки, що моделюють процес стерилізації консервів, а також

рН середовища і харчових солей на технологічні характеристики гідроколоїдів

і в першу чергу стабільність буферної ємності гідроколоїдів, яка відображає

здатність даних речовин сукупно з білками, вуглеводами і жирами утворювати

термостійкі фаршеві емульсії.

При спільному використанні різних камедей необхідно враховувати

температурні режими обробки, тому що різні камеді виявляють пік

функціональної активності при різних температурах. Це обумовлює

необхідність більш ретельного підбору гідроколоїдів для використання у

консервному виробництві.

В якості об¢єктів досліджень були вибрані камідь гуара, камідь ксантана,

камідь тара, камідь рожкового дерева, капа каррагенан, які широко

застосовуються у виробництві ковбасних виробів, а також курине односортне

м¢ясо,  солод (борошно) бобових, розроблена нами білково-жирова емульсия з

кровью [ 3 ] та модельні фарші з м¢ясом птиці (односортна курятина) [ 4 ] .

 В процесі досліджень буферної ємності гідроколоїдів варіювали умови

прогріву, кількість введення в розчини активних  Н+  груп, кухонної солі,

хлориду калію, фосфатних солей.

Буферна ємність  - це здатність системи утримувати рН середовища при

введенні внеї Н+ і ОН- груп.

Метод визначення буферної ємності полягає у визначені концентрації

іонів водню на рН-метрі-340 у водяній витяжці подрібненої наважки з модулем

гідратації 1:10 при 30-ти хвилинному настоюванні з додаванням до розчину

кислоти, різної нормальності.

Метод заснований на вимірюванні електрорушійної сили елементу, який

складається з електроду порівняння з відомою величиною потенціалу та

індикаторного (скляного) електроду, потенціал якого обумовлений

концентрацією іонів водню в досліджуваному розчині

Попередньо приготовлені розчини соляної кислоти 0,005 н, 0,01 н, 0,02

н, 0,04 н, 0,06 н додавали по варіантам в кількості 4 мл до 40 мл  0,1...0,5% на



розчинів відповідних гідроколоїдів, які були отримані розчиненням при

температурі 50ºС, або у водні витяжки відповідної сировини.

Сировина в процесі досліджень піддавалась тепловій обробці, що

моделювала кінетику процесу стерилізації делікатесних консервів (формулу

Рис.1 Зміна рН 0,4% - розчину Ксантану і камеді гуара

Рис.2 Зміна рН 0,4% - розчину ксантану і камеді гуара з 2,5% солі в розчині

рН

- розчин Ксантану і камеді гуара без термічної обробки
- розчин Ксантану і камеді гуара після 40 хв пастеризації
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стерилізації) в банці № 8 (об¢єм 353 мл), де відбувався процес набору

температур на протязі 20...25 хв., безпосередня пастеризація при  95° С на

протязі 40 хв. і охолодження  - 20...25 хв. Процес прогріву проводили на

водяній бані.

Значення рН гідроколоїдів до початку пастеризації були по всім

варіантам в діапазоні 7,47...7,94, а після пастеризації відбувалось зміщення рН

в лужну сторону до значень 7,88...8,5.

Для модельних фаршів з м¢ясом птиці до початку пастеризації рН

знаходилось в діапазоні 5,60...6,27, а після пастеризації  в діапазоні рН

5,92...6,40.

Нами досліджувалась бінарна взаємодія вибраних об¢єктами досліджень

гідроколоїдів з метою  проявлення їх максимальних технологічних показників

при термічній обробці в області стабільних значень їх буферного потенціалу.

Практично всі бінарні взаємодії камеді ксантану та рожкового дерева з іншими

видами гідроколоїдів давали однакову (типову) картину кінетики змін рН при

введені в розчини активний груп Н+. На прикладі водного 0,4% розчину камеді

ксантану і гуару видно (рис. 1), що найбільша стабільність значень рН системи

спостерігається в діапазоні рН 7,2...6,1, причому кінетика змін рН

пастеризованих і не пастеризованих розчинів різниться не суттєво.

Після пастеризації розчинів гідроколоїдів з кухонною сіллю, в концентрації по

солі, що застосовується для соління м¢ясних фаршів варених ковбас (рис 2)

спостерігається незначне зменшення буферної ємності в області рН 6,00...3,00

(більший кут нахилу) і підвищення буферної ємності системи в області рН

7,00...6,00. Той же ефект, з незначним відхиленням,  спостерігається при

введенні хлориду калію (рис. 3) Даний ефект можна пояснити активацією

кухонною сіллю і хлоридом калію гідрофільних центрів гідроколоїдів в

процесі пастеризації.

При введенні в систему фосфатів (рис. 4) з різним діапазоном рН,

фосфатні комплекси невілюють (поглинають) ефект проявлення буферності



розчинами гідроколоїдів, в наслідок більшої буферної ємності фосфатних

розчинів.

Проведені досліди довели, що буферна ємність системи гідроколоїдів

підвищується із введенням в неї харчових та фосфатних солей, які можуть

корелювати буферний потенціал гідроколоїдів в області їх оптимальних

функціонально-технологічних характеристик (рН 7,2 ... 6,1).

Тож можемо зробити висновок, що кореляція (стабілізація) буферної

ємності  сировини стабілізаторами рН дає можливість більш точно керувати

технологічним процесом, а саме спростити вибір необхідних стабілізуючих

систем для складання фаршевих емульсій, в тому числі,  структурованих

фаршів, які для більшості м¢ясопродуктів лежать в області 5,60...6,60.

Характеристика буферної ємності розчину композиції гідроколоїдів

(ксантанова і гуарова камеді), порівняно з буферною ємністю м¢яса птиці,

рослинної сировини, білково-жирової емульсії з кров’ю та пастеризованих

 Рис.5. Зміна рН композицій гідроколоїдів, сировини та фаршевих консервів
Ряд 1 – розчин гідроколоїдів ксантану і камеді гуару (0,3% і 0,1% відповідно); Ряд 2 – м’ясо
птиці; Ряд 3 – гідратований солод гороху; Ряд 4 – білково-жирова ємульсія з кровью; Ряд 5 –
фаршеві консерви з м’ясом птиці.



Рис 6. Зміна рН фаршу з м¢ясом птиці з введенням на фарш гідроколоїдів.до та
після пастеризації.
ряд 1 – пастеризований продукт, ряд 2 – сирий фарш

фаршевих консервів, в які були введені гідроколоїди в тій же кількості, що і в

розчини, з метою виявлення залежності динаміки зміни рН від кількості

активних іонів Н+ представлена на рис. 5.

З рисунка 5 та 6 видно, що зміна рН сировини, а особливо м’яса птиці,

готових консервів, та гідроколоїдів подібна, що дає можливість зробити

висновок, про те, що зміна буферної ємності фаршевих консервів з м¢ясом

птиці має таку ж динамічну поведінку як і суміш гідроколоїдів у розчині в

діапазоні рН  6,6… 3,8.

Проведені досліди дають нам право говорити про те, що суміші

ксантанової камеді в композиціях з камеддю рожкового дерева, гуаром,

карагінанами в значній мірі впливають на буферну ємність фаршевих

консервів з м’ясом птиці, і являються  стабілізуючим данні фаршеві емульсії

речовинами в процесі виробництва пастеризованих консервів.

Висновки. Встановлено, що суміші гідроколоїдів ксантану і гуару,

ксантану і карагінану, ксантану і рожкового дерева при введенні на них

кухонної солі, хлориду натрію та фосфатних солей підвищують при накладанні

пастеризаційних ефектів свою буферну ємність в діапазоні рН, що відповідає

значенням рН основної сировини для виробництва м¢ясопродуктів і можуть
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бути використанні для стабілізації функціонально технологічних показників

фаршевих консервів з м¢ясом птиці.
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