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Голова секції — проф. Г.О. СІМАХІНА 
Секретар секції — доц. Н.Е. ФРОЛОВА 

Ауд. А-538 

1. ОТРИМАННЯ АНТОЦІАНОВИХ 
БАРВНИКІВ ІЗ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ РОСЛИН 
К.М. Михальчук 
Національний університет харчових технологій 

В останні десятиліття знову спостерігається підвищення інтересу до нату-
ральних харчових барвників. Це пов’язано як із твердою регламентацією вико-
ристання синтетичних барвників, так і з прагненням виробників надати харчовим 
продуктам статус натуральних. Дослідження попиту на натуральні харчові 
барвники в Європі за останнє десятиліття показали, що їх максимальне спожи-
вання спостерігалося в 1995 і 2000 рр. Провідне місце в обсягах реалізації 
посідають червоні барвники-антоціани (близько половини всього обсягу), потім 
жовті, жовтогарячі та зелені [1]. 

За хімічною природою барвні речовини рослинного походження поділяються 
на 3 групи: флавоноїди; каротиноїди; хлорофіли. До першої групи речовин 
належать флавони і флавоноїди, що мають жовте або жовтогаряче забарвлення, а 
також широко розповсюджені антоціани, які зумовлюють червоне і червоно-
фіолетове забарвлення багатьох фруктів і овочів. Найбільшого поширення у 
виробництві харчових продуктів набули антоціани, що характеризуються 
достатньою світло-, термо- й кислотостійкістю. Крім того, антоціани добре роз-
чиняються у воді, що уможливлює їх використання при виробництві безал-
когольних напоїв, морозива, молочних продуктів тощо [2]. 

Моніторинг медико-біологічних властивостей барвних інгредієнтів сільськогос-
подарських та лікарських рослин свідчить про те, що в сучасному екологічно не-
сприятливому довкіллі особливий інтерес із позицій антитоксичних, радіопро-
текторних, імуномодулюючих властивостей являють саме антоціанові пігменти. Ос-
таннім часом у виробництві харчової продукції спостерігається тенденція до широкого 
використання місцевих рослинних ресурсів, у тому числі зеленої маси рослин [3]. 

Тому метою цієї роботи є отримання антоціанових барвників із листя 
лікарських та сільськогосподарських рослин. Для отримання харчових барвників 
ми використали суху рослинну сировину — листя гінкго білоби (дволопатевого) 
та зелене листя буряків.  
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При проведенні досліджень враховували, що досі хімічний склад ряду 
лікарських рослин, які широко використовуються, повністю не вивчено, а їхні 
діючі сполуки недостатньо ідентифіковано. Разом із тим, на відміну від 
лікарських препаратів, у яких із листя гінкго білоби вилучають якусь одну діючу 
речовину, ми в екстрагент вилучали сумарну кількість водо- та спирторозчинних 
сполук, оскільки в такому разі фізіологічний ефект виявляється більш повно.  

Вимоги до екстрагування для цієї сировини визначаються необхідністю створити 
максимально сприятливі умови для подолання перешкод масопереносу; в даному 
випадку — дифузії молекул води всередину кожної клітини; вилучення з неї водо- 
або спирторозчинних речовин. Встановили, що і для листя гінкго білоби, і буряку 
оптимальним є розмір частинок 1,5…2,0 мм. Процес отримання антоціанів 
проводили, поєднуючи стадії попереднього замочування сировини та екстрагування. 

Підібрано оптимальні параметри екстрагування: співвідношення сировина — 
екстрагент 1 : 10; температура екстрагування 60 ºС; тривалість екстрагування 
4…6 годин. 

Екстрагування водно- та спирторозчинних барвників проводили у режимі 
замкнутого періодичного процесу в апараті з механічним перемішуванням про-
тягом 4…6 год. Концентрація екстрактивних речовин у рослинній сировині без-
перервно зменшується, а в розчиннику зростає і наближається, залежно від екст-
рагента, до значень 12…16 % сухих речовин, набираючи рівноважного стану. В 
якості стабілізаторів барвних речовин додавали лимонну кислоту та кверцетин — 
кожну зокрема або в суміші. Отримані екстракти концентрували до вмісту сухих 
речовин 50…60 %. Шрот сушили, подрібнювали і у вигляді трав’яного борошна 
реалізували на корм худобі.  

Така технологія перероблення листя гінкго білоби та зеленої маси цукрових 
буряків є прикладом раціонального, повного використання лікарської та сільсь-
когосподарської сировини, на основі якої із рослин вилучаються і діючі сполуки, 
і супутні — органічні кислоти, мінеральні сполуки, цукри та інші, які у комп-
лексі сприятливо впливають на функціонування організму людини. Отримані на 
основі рослинних матеріалів екстракти є зручною формою для використання у 
виробництві безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, молочних продуктів, 
хлібобулочних та кондитерських виробів.  

Висновки. Розроблено принципову технологічну схему отримання із листя 
чаю та зеленої маси буряків антоціанових пігментів з концентрацією барвних ре-
човин 45…50 г/кг. Добавки-стабілізатори виключають необхідність пастеризації 
отриманих барвників, що дає можливість зберегти їх високу біологічну цінність. 
Запропонована технологія досить проста, не вимагає складного обладнання, 
доцільна з економічної точки зору і має широкі експортні можливості.  
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2. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ДИКОРОСЛИХ ЯГІД В ОЗДОРОВЧОМУ 
ХАРЧУВАННІ 
С.В. Халапсіна 
Національний університет харчових технологій 

Найбільшу цінність у харчуванні дикорослі ягоди представляють як джерело 
біологічно активних речовин, у тому числі вітамінів, макро- і мікроелементів, 
речовин специфічної дії, харчових волокон тощо. Завдяки наявності перерахованих 
груп сполук дикорослі покращують травлення, серцево-судинну діяльність, нервово-
емоційний стан людини, тому багато з них незамінні в харчуванні. Фахівці вва-
жають, що середня річна потреба людини в дикорослих ягодах становить 7 кг [1]. 

Тому метою цієї роботи є оцінка біологічного складу деяких видів дикорослих 
ягід, розповсюджених на території України, а саме журавлини, калини, сморо-
дини чорної, малини та чорниці. За стандартними методиками визначили в яго-
дах вміст пектинових речовин, органічних кислот, цукрів, аскорбінової кислоти 
та поліфенольних сполук. 

Отримані результати свідчать про те, що дикорослі ягоди відзначаються 
багатим складом біологічно активних речовин, що надають їм поліфунк-
ціонального значення при створенні нових харчових продуктів, оздоровчих 
напоїв, біологічно активних добавок до їжі, природних біокоректорів тощо. 

Так дикорослі ягоди насамперед є ефективним джерелом різноманітних вуглево-
дів, серед яких — цукри, поліоли, пектинові речовини, клітковина, геміцелюлоза. 

Основні засвоювані вуглеводи дикорослих — глюкоза, фруктоза, сахароза. У 
досліджених ягодах сумарний вміст цукрів становить від 4,3 до 8,9 %. Пере-
важають моносахари — глюкоза і фруктоза. У складі ягід вони містяться 
приблизно в однакових кількостях. У складі малини, представників брусничних 
(чорниці, журавлини) переважає фруктоза — найбільш солодкий і дієтично 
цінний моносахарид, який доцільно використовувати в раціонах зі зниженою 
калорійністю, а також в харчуванні дітей і діабетиків. 

Загальним вмістом цукрів і їх співвідношенням із органічними кислотами 
зумовлений смак дикорослих. Свій внесок у формування своєрідного солодкого 
смаку вносять поліоли, наприклад сорбіт, вміст якого в плодах журавлини 
складає 9…10,4 %. 

Пектинові речовини і клітковина є полімерами вуглеводної природи, організ-
мом людини вони не засвоюються, але фізіологічна роль їх досить висока. 
Пектинові речовини входять до складу клітин і неклітинних утворень. Спів-
відношення між розчинним пектином і протопектином в складі ягід в процесі 
росту, дозрівання, зберігання змінюється. Відповідно стають помітними зміни 
консистенції. У дикорослих ягодах ми виявили 0,056 – 0,99 % пектинових 
речовин, з них майже 60 % становить розчинний пектин. Властивості пектинових 
речовин широко використовуються при виробництві дієтичних і профілактичних 
харчових продуктів зниженої калорійності, а також продуктів, призначених для 
працюючих в умовах свинцевої, ртутної та іншого виду інтоксикації [2]. 

Важливою характеристикою ягід є вміст в них органічних кислот. Найбільш 
поширеними кислотами дикорослих ягід є лимонна, яблучна, винна, щавлева, 
бурштинова. Локалізовані кислоти в клітинному соці вакуоль. Вміст кислот у 
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досліджених видах ягід коливається в досить широких межах — від 0,64 до 3,45 %. 
Найбільш висока кислотність характерна для журавлини і калини. 

Кислоти беруть участь у формуванні смаку дикорослих ягід, знижуючи рН 
середовища, сприятливо впливають на процес травлення, сприяють створенню 
визначеного складу мікрофлори, гальмують процеси гниття в шлунково-
кишковому тракті. Кислоти фенольної природи мають бактерицидну дію. 

Харчова цінність дикорослих ягід визначається передусім наявністю в них 
вітамінів і вітаміноподібних речовин. У ягодах представлені водо- і жиророз-
чинні вітаміни. До числа водорозчинних належать аскорбінова кислота, вітаміни 
групи В (В1, В2, В6, РР тощо), біофлавоноїди. 

Вітамін С, точніше, його відновлена форма — L-аскорбінова кислота у 
досліджених ягодах міститься у значних кількостях: у журавлині — 705 мг %, 
калині — 424 мг %, смородині чорній — 551 мг %, малині — 386 мг %, чорниці — 
276 мг %. Тим часом С-вітамінну недостатність відчуває 90 % населення України. 

Досліджені нами дикорослі ягоди є також природними багатими джерелами 
поліфенольних сполук. За отриманими даними їх вміст коливається у досить 
широких межах і залежить від виду ягід, умов їх вирощування та інших чинників. 
Так, максимальний вміст поліфенолів ми виявили у ягодах чорниці (2095 мг %) та 
смородини чорної (1858 мг %), мінімальний — у ягодах калини (1215 мг %). Ягоди 
журавлини і малини містять по 1345 мг % поліфенольних сполук. 

Висновки. Досліджені дикорослі ягоди є перспективними для використання в 
оздоровчому харчуванні та створенні нових харчових продуктів, харчових біодо-
бавок та напоїв. Цінність дикорослих ягід визначається широким комплексом 
біологічно активних речовин різнобічної функціональної спрямованості. 
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3. ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ПЕКТИНОВМІСНОЇ КОМПОЗИЦІЇ  
З ЖОМУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
О.М. Білоглазов 
Національний університет харчових технологій 

Завданням сучасної харчової технології, науковців та практиків галузі є 
розроблення, виробництво і використання функціональних харчових продуктів, 
які не лише поповнюють організм людини пластичними матеріалами та енергією 
для здійснення всіх процесів життєдіяльності. Вони відзначаються також 
високою біологічною та фізіологічною активністю, необхідною для реалізації 
механізмів ферментативного каталізу та обміну речовин, підтримання гомеос-
тазу, біохімічного забезпечення всіх життєвих функцій організму, що справляє 
позитивний вплив на здоров’я людини, її настрій та працездатність і сприяє 
активному творчому довголіттю [1]. 
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Праці вітчизняних та зарубіжних науковців, світова практика свідчать про те, 
що щоденне споживання харчових продуктів із достатнім вмістом пектинових 
речовин та інших харчових волокон сприятливо впливає на роботу серцево-
судинної та травної систем, розумову діяльність, запобігає втомі. Введення 
пектинових речовин до раціону харчування знижує ризик таких захворювань, як 
діабет, ожиріння, атеросклероз, тромбози судин тощо. 

Тому робота, спрямована на пошук нових природних джерел пектинових 
речовин і отримання пектиновмісних композицій, є актуальною як із позицій 
розширення спектру оздоровчих продуктів та функціональних інгредієнтів, так і 
з точки зору раціонального використання рослинних матеріалів. Метою даного 
дослідження є вибір найбільш ефективних технологічних прийомів перероблення 
бурякового жому на порошкоподібні матеріали та оцінка їхніх біохімічних 
показників і безпеки при споживанні. 

На сьогодні пектин та пектиновмісні сполуки віднесено до обов’язкових 
незамінних компонентів при створенні харчових продуктів оздоровчого, 
профілактичного і лікувального призначення. Більш того, в організмі людини 
пектин виступає як синергіст вітамінів, посилюючи їхню активність. Пектинові 
речовини сприяють засвоєнню вуглеводів, зниженню вмісту ліпідів, стимулюють 
життєдіяльність кишкової мікрофлори [2]. 

При споживанні з їжею пектинові речовини не утворюють енергетичного 
запасу в організмі, вони нейтральні й цим принципово відрізняються від інших 
полісахаридів. Дослідження показали, що в організмі людини розщеплюється та 
перетворюється близько 90 % пектинів. На думку експертів Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, пектиновмісні добавки можуть використовуватися без 
кількісних обмежень. 

Вибір сировини для отримання пектиновмісних порошків зумовлюється її 
хімічним складом, загальними вимогами корисності та лікувальних функцій. 
Відомо, що найбільшу комплексоутворювальну здатність щодо радіонуклідів та 
важких металів мають пектинові речовини цукрових буряків. Тому ця сировина і 
стала об’єктом наших досліджень.  

Ми встановили, що свіжий жом — побічний продукт бурякоцукрового 
виробництва — містить до 20 % клітковини, 30…35 % геміцелюлози і стільки ж 
пектину, 8…10 % білків, 2…3 % цукру і близько 2 % мінеральних речовин. 
Зважаючи на надзвичайно важливу роль пектиновмісних продуктів у раціоні 
харчування населення України, це питання повинно стати одним із пріоритетних 
завдань харчової промисловості й вирішуватися на державному рівні для 
забезпечення здоров’я нації. Особливо перспективним вбачається використання 
пектиновмісних композицій для збагачення зернових середовищ, зважаючи на те, 
що хлібобулочні вироби є продуктом щоденного вживання населення.  

Для отримання сухих пектиновмісних продуктів та напівфабрикатів необхідно 
видалити з жому частину води з тим, щоб у кінцевому продукті її кількість не 
перевищувала 10…12 %. Відомо багато способів зневоднення рослинної сировини, 
які використовуються у харчовій та переробній промисловості. Та найперспектив-
нішим із них і найбільш доцільним для отримання харчових продуктів з підвище-
ним вмістом біологічно активних речовин є низькотемпературний спосіб сушіння, 
про що свідчать результати досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів [3]. 

У наших дослідженнях протягом усього процесу сушіння температура 
висушування не перевищувала +20 °С. Такий режим дав можливість отримати 
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кінцевий продукт із максимальним вмістом біологічно активних речовин, навіть 
тих, які відзначаються термолабільністю, наприклад вітамінів, амінокислот тощо. 

Висновок. Отриманий порошок низькотемпературного сушіння є складним 
комплексом біополімерів, переважно поліцукридів лінійної та розгалуженої 
структури, значної молекулярної маси. Порошок бурякового жому низькотемпе-
ратурного сушіння з високим вмістом харчових волокон рекомендовано також 
для використання в якості адсорбенту токсичних металів і радіонуклідів, 
характеризується низькою насипною густиною і значною величиною пор, що 
визначає його високу адсорбційну здатність. 
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4. ОЦІНКА АМІНОКИСЛОТНОГО 
СКЛАДУ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ БУРЯКІВ 
Л.М. Солодко 
Національний університет харчових технологій 

Азотисті сполуки харчової сировини, до складу яких у переважній кількості 
входять білки, амінокислоти, рослинні основи, є найважливішим компонентом 
їжі людини. Потреба живого організму в цих сполуках залежить від віку, статі, 
характеру трудової діяльності. В організмі здорової людини має існувати рів-
новага між кількістю тих білків, що надійшли, і тих, що виділились з продуктами 
розкладу. Тому для оцінки білкового обміну введено поняття азотного балансу. В 
молодому організмі йде накопичення білкової маси, і рівновагу азотного балансу 
зміщено в позитивну сторону — кількість азоту, що надійшла з їжею, переважає 
кількість виведеного з організму. У людей старшого віку, ослаблених та хворих 
при нестачі в раціоні харчування білків, незамінних амінокислот, вітамінів спо-
стерігається негативний азотний баланс. При його тривалій дії організм гине [1]. 

Результати власних досліджень, аналіз експериментальних даних зарубіжних 
та вітчизняних дослідників показали, що в цукрових буряках — одній із най-
важливіших сільськогосподарських культур України — частка білкового азоту 
складає 55 – 62 % до загальної маси азотистих сполук. І, таким чином, білок бу-
ряків може стати істотним джерелом протеїну в раціоні харчування людини [2]. 

Тому метою роботи є дослідження амінокислотного складу трьох різновидів 
буряків — цукрових, кормових та столових. Дослідження проводили хрома-
тографічним методом.  

Згідно з отриманими даними, білок зеленої маси досліджених видів буряків 
містить усі незамінні амінокислоти, котрі підтримують в організмі людини 
азотну рівновагу і без яких неможливе нормальне його функціонування. На їхню 
частку припадає близько третини усіх амінокислот зеленої маси буряків. Значну 
кількість амінокислот складає метіонін (5,065 г/100 г — для зеленої маси 
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цукрових буряків, 4,526 г/100г — для кормових буряків, 3,773 г/100г — для 
столових), котрий постачає організм сіркою, запобігає ожирінню печінки, бере 
участь у синтезі холіну, вітаміну В12, фолієвої кислоти, адреналіну. Загальний 
вміст сірковмісних амінокислот у надземній частині цукрових та кормових 
буряків дещо вищий, ніж у моркві (4,412 г/100 г), і втричі більший, ніж у 
зернових, наприклад зерні амаранту (1,685 г/100 г).  

Високим є вміст ізолейцину, особливо у надземній частині цукрових буряків — 
5,856 г/100 г. Ця амінокислота відповідає за збереження м’язів, і її називають 
«паливом для м’язів». Вона та інші амінокислоти з розгалуженими ланцюгами 
захищають тканини м’язів від розпаду, що є частиною природного обміну речовин. 
У нормі організм сам регенерує ці тканини, використовуючи амінокислоти для 
побудови нових білків. Однак у багатьох випадках розпад відбувається швидше, 
ніж відновлення. Наприклад, коли людина вживає мало білкової їжі, перебуває у 
стані стресу, хворіє. Тому зрозумілою є та велика роль, яку відіграють амінокис-
лоти ізолейцин, лейцин, валін, запобігаючи розпаду тканин м’язів.  

У ряду всіх визначених амінокислот на третьому місці за кількістю знаходиться 
аргінін (майже 10 г/100 г). Він ефективно підвищує імунний захист організму, знижує 
рівень холестерину. Лише 20 років тому учені виявили, що аргінін регулює вміст у 
крові дивовижної сполуки — оксиду азоту, котрий відповідає за регулювання 
кровотоку, імунної функції, комунікації між нервовими клітинами, роботи печінки, 
згортання крові тощо. У певних випадках, наприклад при активному рості, відновленні 
після травм, за необхідності в посиленому імунному захисті організм не може 
задовольнити свої потреби в аргініні, і тоді ця кислота набирає статусу незамінної.  

Глютамінова кислота — складова білку, присутня в організмі у найбільших 
кількостях. Деякі учені вважають, що вона також є найбільш важливою. З 
отриманих даних видно, що у надземній частині буряків вміст глютамінової кис-
лоти майже найвищий, особливо у цукрових буряках. Значущість глютамінової 
кислоти для живого організму — в тому, що вона є найкращим джерелом азоту, а 
це — основна умова позитивного азотного балансу. Лише небагато препаратів, 
які використовуються в медицині, можуть зрівнятись із глютаміновою кислотою 
за широтою спектру дії — від лікування шлунково-кишкових хвороб до зняття 
наркотичної залежності. Для успішної реабілітації після хвороб організмові 
потрібні певні білки. Не має значення, котрий саме білок необхідний у той чи той 
момент — він може бути синтезований за допомогою L-глютаміну, який має 
додатковий атом азоту і легко віддає його для синтезу інших амінокислот. 
Глютамінова кислота бере білки відтіля, де організм без них може обійтись, і 
постачає їх туди, де вони потрібні. Більш того, вона допомагає організмові 
виробляти інші важливі нутрієнти, зокрема глутатіон, глюкозамін, вітамін В3. 

Висновки. Зелена маса всіх досліджених видів буряків відзначається істотною 
біологічною цінністю, і це підтверджує можливість розглядати її як багате 
нетрадиційне джерело харчового протеїну.  
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5. ЗДОБНІ ВИРОБИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 
Ю.С. Деменко 
Національний університет харчових технологій 

Цукровий діабет — хронічне ендокринно-обмінне захворювання, зумовлене 
абсолютною або відносною інсуліновою недостатністю, що розвивається внаслідок 
поєднаного впливу різноманітних ендогенних (генетичних) та екзогенних 
факторів, що характеризується порушенням обміну речовин з найбільш постійним 
його проявом — гіперглікемією, розвитком ураження судин (синдром діабетичної 
стопи), нервів, різних органів і тканин. Правильна організація дієтичного харчу-
вання хворих на цукровий діабет у багатьох випадках є достатнім засобом для 
підтримання нормального функціонування організму 1. 

Попри те, що хліб містить значну кількість вуглеводів, лікарі-дієтологи завжди 
включають його до раціону харчування діабетиків. Це пов’язано з тим, що хліб 
містить ряд вітамінів, мінеральних речовин і харчових волокон, які найбільш 
доцільно вводити в харчування з допомогою продуктів, де вони містяться в 
натуральному вигляді. За цих обставин є гостра потреба в розширенні асортименту 
та збільшенні виробництва дієтичних хлібобулочних виробів, що призначені хворим 
на цукровий діабет. До виробів цієї групи належать білково-висівкові та білково-
пшеничні. Збільшення їх виробництва гальмується труднощами у вимиванні з 
борошна сирої клейковини, яка входить до рецептури цих виробів. Як показують 
дослідження, замінником її може бути суха пшенична клейковина, що містить до  
82 % білкових речовин, з яких 72 % становлять білки гліадин і глютенін. Ці види хліба 
містять значну кількість пшеничного борошна, багатого на крохмаль, що зумовлює 
його достатньо високий глікемічний індекс 2. Здобні булочні вироби вирізняються 
значним вмістом жиру (5,3…17,0 %), моно- і дицукрів (5,0…19,5 %). Енергетична 
цінність цих виробів коливається у межах 290…350 ккал на 100 г продукції.  

В зв’язку з вищесказаним актуальним є розроблення рецептури хлібо-
булочних виробів, зокрема здобних, для людей, хворих на цукровий діабет. 

Ступінь перетравлення вуглеводів, їхня здатність викликати значне підви-
щення вмiсту глюкози в крові характеризується глікемічним індексом, що 
показує, з якою швидкістю глюкоза продукту внаслідок процесів травлення 
потрапляє в кровообіг. Чим нижчий глікемічний індекс продукту, тим повільніше 
відбувається засвоєння вуглеводів, тим менше потрібно інсуліну і тим менше 
підвищується рівень цукру в крові. За рекомендаціями ВООЗ в дієті хворих на 
діабет мають бути продукти з низьким глікемічним індексом, а також речовини, 
що уповільнюють адсорбцію глюкози в крові 2. 

У сучасній харчовій промисловості для заміни цукру широко використовуються 
підсолоджувачі природного походження — стевіозид, гліцеризин та інші. 

Для розроблення здобних виробів для людей, хворих на цукровий діабет, ми 
використали суху пшеничну клейковину, вміст білку в якій становить 82 %, 
зольність 0,8…1,2 %, вологість — 5…8 %, гідратаційна здатність — 180…200 %. 
Крім того, суха пшенична клейковина має високу адсорбційну здатність до води, 
в’язкість та еластичність. 

Встановлено, що у виробництві здобних булочних виробів суху клейковину 
використовуємо в кількості 10 % до маси борошна.  
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Для заміни цукру нами було обрано підсолоджувач — стевіозид. 
Виділений з листя стевії комплекс дитерпенових глікозидів, головним з яких є 

стевіозид, майже в 250…300 солодший цукру і за коефіцієнту солодкостi практично 
не поступається синтетичним цукрозамінникам. У листі стевії вміст стевіозиду 
становить 12…15 %. Крім того, стевія містить 17 амінокислот, вітаміни А, В, С, Е i 
К, хлорофіл і необхідні для організму та підтримання здоров’я макро- i 
мікроелементи: залізо, кремній, селен, натрій, кальцій, калій, магній тощо. У стевії 
містяться поліненасичені жирні кислоти (лінолева, ліноленова, арахідонова), необ-
хідні для обміну ліпідів y мембранах клітин всіх органів і тканин 3. 

Крім того, встановлено, що стевіозид як цукрозамінник впливає на основні 
ферменти пшеничного борошна. Було виявлено, що екстракт стевії впливає на 
газоутворюючу здатність борошна. Збільшення дози стевіозиду в продукції 
приводить до збільшення діоксиду вуглецю в процесі бродіння тіста. Це говорить 
про те, що стевіозид впливає на вуглеводно-амілазний комплекс борошна. 

При дослідженні співвідношення рецептурних інгредієнтів було встановлено 
оптимальну концентрацію складових рецептури здоби. 

Для оцінки сенсорних показників був використаний профільний метод, який 
дозволив наочно визначити зміни і різницю важливих показників якості здобних 
булочних виробів при введенні стевіозиду — зовнішній вигляд, смак і запах, 
колір і стан м’якушки на розрізі, пористість. Оцінка якості виробів сенсорним 
методом відповідно до обраних дескрипторів проводилася за 5-бальною шкалою. 
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6. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ЦИКОРІЮ ЯК КОМПОНЕНТУ СУХОЇ 
СУМІШІ У ВИРОБНИЦТВІ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
Т.В. Хмарук 
Національний університет харчових технологій 

Проблема пошуку та розроблення шляхів зменшення негативного впливу 
забруднення довкілля на здоров’я людей має глобальний характер. Особливого 
значення вона набуває для здоров’я населення України, що потерпає від наслідків 
Чорнобильської катастрофи. Тому актуальним є розроблення вітчизняних харчових 
продуктів лікувально-профілактичного призначення на основі місцевої рослинної 
сировини, зокрема інуліноносів. Важливим напрямом таких розробок є промислове 
перероблення цикорію — інуліноносу, багатого на цінні біологічно активні сполуки 
протекторної та пребіотичної дії. Актуальними є дослідження, спрямовані на пошук 
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шляхів удосконалення традиційних технологій безалкогольних напоїв з метою 
забезпечення їх високої якості та біологічної цінності.  

Метою нашої роботи є розроблення сухої суміші для виготовлення безалко-
гольних напоїв та подальшого застосування її у виробництві продукції оздоров-
чого харчування. Як компоненти суміші було використано корінь цикорій, корінь 
стевії та сухе молоко. 

Відомим в світі замінником кави є цикорій, який містить велику кількість при-
родних біокоректорів та антиоксидантів, зокрема органічних кислот, фенольних 
сполук, інуліну та багато інших біологічно активних компонентів. Використання 
цикорію може значно підвищити біологічну цінність безалкогольних напоїв та 
надати їм дієтичних властивостей.  

Цикорій — це трав’яниста багаторічна рослина з сімейства складноцвітих, що 
має яскраво-сині квіти і досягає висоти до півтора метрів. В даний час цикорій є 
дуже поширеною посівної культурою по всьому світу і досить успішно куль-
тивується для застосування в кондитерському виробництві та кавовій про-
мисловості. Корінь рослини містить велику кількість вітамінів групи В, калію, 
каротину, пектину, органічних кислот, дубильних речовин. Але головна користь 
кореню цикорію полягає в тому, що він містить 60 % інуліну — речовини, що 
сприяє нормалізації роботи травної системи і поліпшенню обміну речовин в 
організмі людини. Крім замінника кави, напій з цикорію володіє цілющими 
властивостями. Особливо корисний розчинний цикорій для серцево-судинної і 
нервової системи людини. Завдяки високому вмісту вітамінів групи В, що від-
повідають за відмінний настрій і міцний сон, цей напій виключно заспокійливо 
діє на нервову систему. Цикорій містить калій, який необхідний для нормальної 
роботи серця, сприяє розширенню судин, виведенню з крові шкідливого 
холестерину, нормалізації ритму серцевих скорочень. Тому вживання напою з 
цикорію рекомендовано в якості замінника кави людям, що страждають на 
ішемічну хворобу серця, тахікардію, атеросклероз 1. 

Не менш важлива користь цикорію для травної системи людини. Інулін, що 
міститься в цикорії, є свого роду біфідостимулятором, який сприяє розвитку 
корисної мікрофлори кишечника, ослабленню запального процесу слизової 
оболонки шлунку, тому вживання цикорію корисно людям, які хворіють на гастрит, 
виразку шлунка та дванадцятипалої кишки тощо. Крім того, інулін значно допомагає 
зниженню рівня цукру в крові, в результаті чого розчинний цикорій рекомендований 
людям, що страждають на цукровий діабет. Цикорій має бактерицидну і проти-
запальну властивості, використовується як ранозагоювальний засіб 1. 

У багатьох країнах, у тому числі і в Україні, цикорій вирощують спеціально 
для приготування смачних загальнозміцнюючих напоїв, винятково корисних 
дорослим і дітям. Вживання розчинного цикорію майже не має протипоказань. 

Другим компонентом суміші було обрано корінь стевії. Стевія є природним 
консервантом, має антимікробну і протигрибкову дію, сприяє виведенню продук-
тів обміну, солей важких металів з організму, має тонізуючу дію, відновлює сили 
людини після нервового і фізичного виснаження, уповільнює процес старіння. У 
листі стевії міститься стевіозид (з групи глікозидів) в кількості 12 – 15 %, який по 
солодкості перевищує цукор в 300 разів. Головні переваги стевіозиду — його 
натуральність і низькокалорійність. Стевія містить білки, мінерали: фосфор, 
кальцій, залізо, натрій, магній, хром, кобальт, селен, кремній, ефірні олії, фла-
воноїди (рутин), таніни, а також вітаміни: С, А, В, В 2 2.  

В якості наступного компоненту в суміші використовуємо сухе молоко — 
дрібно розпилений сухий порошок білого кольору з світлим кремовим відтінком, 
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який виготовляється зі звичайного пастеризованого молока способом згущення 
та висушування, при цьому зберігаючи властивості свіжого молока.  

Експериментально було розроблено рецептуру сухої суміші з цикорію, сухого 
молока та стевії у співвідношенні 2: 1: 1. 
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7. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ 
ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКОГО 
ПРОДУКТУ ІЗ СОРБЦІЙНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ ДО ІОНІВ 
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
І.С. Поплавська 
Національний університет харчових технологій 

Проблеми захисту організму від впливу навколишнього середовища, забруд-
неного техногенними чинниками (пестицидами, хлорорганічними сполуками, 
середньо- та довгоіснуючими радіонуклідами, важкими металами тощо), стають 
дедалі актуальнішими для України. Серед адсорбентів-детоксикантів, здатних 
виводити шкідливі речовини з організму, на особливу увагу заслуговують пек-
тини як корисні харчові добавки або компоненти фармацевтичних препаратів[5].  

Так, в ряді наукових праць містяться рекомендації щодо використання чистих 
пектинів або пектиновмісних композицій для адсорбції іонів важких металів [2 – 4]. 
Разом з тим в літературі поки що недостатньо праць, про кількісні характеристики 
сорбції важких металів. Літературний аналіз праць, присвячених розробленню 
продуктів оздоровчого (функціонального), дієтичного призначення та медичних 
препаратів з сорбційними властивостями, викликає зацікавленість багатьох 
науковців і працівників різних галузей промисловості. 

Тому робота з удосконалення існуючих та розроблення нових видів кон-
дитерських виробів (маффінів) як продукту спеціального призначення, в тому 
числі, для хворих на цукровий діабет і целіакію, є актуальною та своєчасною. 
Рецептурний склад даних виробів піддається регулюванню, що дозволяє на їх 
основі створювати харчові продукти, які відповідають традиційним вимогам до 
споживчих властивостей і сучасним вимогам науки про харчування [3]. 

До важких металів належить свинець, олово, арсен, кадмій, ртуть, які широко 
використовуються у промисловості. Важкі метали дуже отруйні. Їх іони і деякі 
сполуки розчинні у воді і можуть надходити до організму, де, взаємодіючи з 
рядом ферментів, пригнічують їх активність. Важкі метали в організмі з’єднані з 
білками, тому ці речовини утворюються і накопичуються в організмі. 

Єдиної думки стосовно механізму взаємодії пектину з іонами важких металів поки 
не існує. Якісно цей процес пояснюють тим, що пектинові речовини містять вільні 
карбоксильні групи полігалактуронової кислоти та гідроксильовані групи олігомеру 
галактози (полігалактурованої матриці), здатні зв’язувати в органах травлення іони 
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дво- та тривалентних важких металів і токсичних речовин з утворенням нерозчинних 
комплексів (пектатів), які не всмоктуються в кишечнику і виводяться із організму. 
Харчові волокна та пектинові речовини впливають на мінеральний обмін в організмі, 
здатні змінювати значення рН деяких позаклітинних рідин організму [4]. 

Проведений нами аналіз стану виробництва маффінів свідчить про відсутність їх 
виробництва із сорбційною здатністю до важких металів. У раціоні харчування насе-
лення, враховуючи складні екологічні обставини, мало продуктів та біологічно актив-
них добавок радіопротекторної, імуностимулюючої та загальнозміцнюючої дії. 

Метою роботи є наукове обґрунтування та розроблення способу виробництва 
функціональних борошняних кондитерських виробів (маффінів) із сорбційними 
властивостями до іонів важких металів.  

Розроблення рецептури кондитерського виробу (маффінів), що містить харчові 
волокна столового буряку та пектину з бурякового жому у певному співвідношені, 
а також інші поживні інгредієнти, такі як кокосова стружка, волоський горіх, 
дозволить нам збалансувати продукт за білковим та жирно-кислотним складом. 

Кокосова стружка містить вітаміни групи В,С,Е, до 14 % білків і вуглеводів, 
має антиоксидатні властивості. 

Волоський горіх багатий на вітаміни, мінерали, поліненасичені жирні 
кислоти, за вмістом білкових речовин наближається до мяса і риби. 

Комплексоутворювальна здатність пектину з бурякового жому становить  
505 мг іонів двовалентного свинцю на грам [1,4]. Комплексоутворювальна, іоно-
обмінна, водоутримуюча властивості дає можливість рекомендувати харчові 
волокна і пектин для отримання кондитерського виробу (маффінів) [2] та вклю-
чення їх до раціоу харчування осіб, що знаходяться в середовищі, забрудненому 
радіонуклідами і важкими металами. 
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На даний час перспективним і прогресивним напрямом являється вироб-
ництво харчових продуктів, які знижують різні захворювання, в тому числі і 
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генетичні. Таким генетичним захворюванням являється целіакія або глютенова 
ентеропатія. Ця хвороба пов’язана з особливостями ферментної системи органів 
травлення: дефіцитом ферменту, що розщеплює глютеновий білок. 

На сьогодні немає лікарських препаратів для боротьби з целіакією. Основним 
методом боротьби з цим захворюванням є сувора довічна дієта з повним виключенням 
всіх продуктів, які містять глютен, тобто продуктів пшениці, жита, ячменю, вівса [1]. 
Основу харчового раціону хворих на целіакію мають становити рис, кукурудза, гречка. 
Серед інших злаків особа увага як аглютеновому продукту належить рису. 

Відомо, що при пророщуванні злаків зерно збагачується біологічно актив-
ними речовинами: низькомолекулярними білками, цукрами, амінокислотами, 
вітамінами, ферментами і фітогормонами. 

Використання пророщеного зерна рису при виготовленні харчових продуктів 
для хворих на целіакію надасть можливість значно підвищити ефективність їх 
вживання, яка досягається як за рахунок цінних речовин необрушеного рису, з 
якого готується солод, так і за рахунок біологічно активних речовин, що утво-
рилися при його пророщуванні. 

Метою дослідження було визначення можливості виробництва солоду з віт-
чизняних сортів рису як сировини для аглютенових харчових продуктів. Зразки 
рису отримували з Інституту рису НААН і визначали в них основні фізичні і 
хімічні показники [2]. 

Як видно з отриманих даних, між сортами значних відмінностей немає. 
Значний інтерес для приготування продуктів з пророщеного рису має показник 

здатності до проростання. Ми визначали його на 4-у добу після початку замочування. 
Слід відмітити, що всі 7 сортів рису добре проростали. При цьому у сортів Престиж, 
Серпневий і Агат ця здатність була більше 90 %, а інших сортів — більше 86 %. 

Найважливішим показником зерна являється його екстрактивність, яка зале-
жить від вмісту крохмалю в перерахунку на суху речовину (СР). 

Основні фізико-хімічні показники сортів рису 

Сорт рису 
Об’ємна 

маса, 
г/дм3 

Маса 
1000 

зерен, 
г 

Плівчас-
тість, % 

Вміст 
крохмалю, 

% СР 

Вміст 
білкових 
речовин, 

% СР 

Екстрак-
тивність, 

% СР 

Здатність до 
проростання 
на 4-у добу, 

% 
Агат 623,36 34,50 19,3 68,17 8,28 79,0 90,8 
Віконт 616,74 29,94 18,91 67,18 6,69 74,5 86,0 
Онтаріо 601,06 30,24 17,34 67,24 8,34 75,2 88,8 
Преміум 578,24 27,30 18,38 65,75 8,81 68,0 86,4 
Престиж 601,24 28,23 18,91 68,48 9,41 73,0 96,4 
Серпневий 616,06 24,27 20,54 68,53 8,10 73,2 95,2 
Україна 96 602,22 30,60 18,83 67,23 7,54 73,0 87,6 

Як видно з таблиці, майже всі сорти рису, що аналізуються за вмістом крох-
малю і зв’язану з цим екстрактивністю, мало різняться між собою, та найкращі 
показники має сорт Агат, а найгірші — Преміум. 

За вмістом білкових речовин досліджені сорти рису також мало різняться між собою. 
Найбільший вміст їх має сорт Престиж (9,41 %) і найменший — сорт Віконт (6,69 %). 
Визначення плівчастості показало, що зразки мало різняться між собою за 

цим показником. Найбільша плівчастість була у сорту Серпневий (20,54 %), у 
всіх інших — 18 % і більше. 
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Результати аналізу показали, що всі досліджувані сорти рису мають порівняно 
високий вміст крохмалю, білкових речовин і, що дуже важливо, високу здатність до 
проростання. Тому безумовно є доцільність вивчення можливості проростити їх і 
отримати з них солод, який за своїм складом більш цінний, ніж непророщене зерно. 
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Національний університет харчових технологій 

Сучасний етап розвитку харчової промисловості характеризується високим 
рівнем попиту, як в галузі якості, так і асортименті продукції. Концепція 
здорового харчування передбачає удосконалення або створення харчових про-
дуктів, які містять в своєму складі натуральні харчові добавки. 

Мармеладні вироби є одними із найулюбленіших споживачами солодощів. Їх 
вважають прекрасними антидепресантами, оскільки вони сприяють зняттю стре-
су і поліпшенню настрою.  

Радіопротектори — це речовини різної хімічної структури, які служать 
захистом організму від іонізуючої радіації шляхом запобігання всмоктування 
радіоактивних речовин і відкладання їх у критичних органах (блокатори), або 
прискорення виведення радіонуклідів з організму (декорпоранти). 

Метою роботи було наукове обґрунтування та удосконалення рецептури 
яблучного мармеладу шляхом використання фітодобавок пюре плодів гарбуза, 
ягід журавлини і зерен кунжуту. 

За основу було взято склад яблучного мармеладу «Яблуня», до якого входять 
яблучне пюре, цукор, патока, солі-модифікатори, лимонна кислота. Додавання до 
рецептури функціональних добавок дозволило не лише значно підвищити вміст 
біологічно активних речовин (БАР), але й поліпшити смакові, ароматичні 
характеристики, повністю виключити з рецептури лимонну кислоту, завдяки 
багатому вмісту природніх кислот у ягодах журавлини, що забезпечує потрібний 
рівень рН для желювання мармеладу. 

М’якоть плодів гарбуза — дієтичний продукт, що володіє лікувальними влас-
тивостями, є цінним завдяки високому вмісту -каротину (у жовтих сортах гар-
буза його більше, ніж у моркві) і пектинових речовин, вміст яких складає 40 % 
від загальної кількості сухих речовин (СР). 

Ягоди журавлини — лісові ягоди, що сконцентрували у собі дивовижну суміш 
корисних компонентів, значний вміст пектинових речовин (біля 35 % від вмісту 



 21 

СР), біофлавоноїдів (від 400 мг %). Це підтверджує ефективність використання 
ягід для запобігання вільнорадикальному окисленню. У складі ягід присутня 
значна кількість органічних кислот, зокрема, бензойна, яка є консервантом, допо-
магає довший час зберігати продукт у придатному для споживання стані. 

Насіння кунжуту має у своєму складі високий вміст жирних кислот, що 
відіграють значну роль у обміні речовин організму, також вони беруть участь у 
засвоєнні -каротину гарбуза. Вміст кальцію у 100 г насіння кунжуту становить 
1475 мг, що дозволяє повністю задовольнити добову потребу організму людини. 

Отже, БАР обраних функціональних інгредієнтів мають такі радіопротекторні 
властивості: пектин володіє сорбційною здатністю, локалізує і виводить радіоак-
тивні речовини; β-каротин усуває наслідки іонізуючого опромінення, зв’язує про-
дукти окисних реакцій і сприяє збереженню нуклеїнових кислот та біологічних 
мембран; біофлавоноїди зв’язують радіонукліди, затримують їх всмоктування і 
прискорюють виведення з організму; кальцій перешкоджає накопиченню строн-
цію; ненасичені жирні кислоти сприяють засвоєнню β-каротину. 

При створенні експериментальних зразків мармеладу звертали увагу на їх ор-
ганолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Особливу увагу при-
діляли збереженню консистенції та смако-ароматичних показників готових виро-
бів при зберіганні. 

Досліджено вплив функціональних інгредієнтів при заміщенні 30 % яблуч-
ного пюре на пюре плодів гарбуза і ягід журавлини та заміні цукрової пудри на 
зерна кунжуту. В ході експерименту встановлено, що можливим є виключення із 
рецептури лимонної кислоти завдяки внесенню ягід журавлини, які забезпечили 
рН 3,3 рецептурної суміші, достатній для желювання пектинових речовин. 

Було проведено органолептичну оцінку експериментальних та контрольних 
зразків мармеладу, яка показала, що внаслідок внесення інгредієнтів відбулася 
приємна зміна забарвлення від блідо-рожевого до яскраво-малинового кольору, 
покращились ароматичні та смакові властивості. 

Таким чином, мармелад, виготовлений за розробленою рецептурою, має 
приємні органолептичні показники і багатий вміст БАР радіопротекторної дії.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гник Д.Г. Захисні властивості продуктів — К.: Вища школа — 2011. — 67 с. 
2. Маков Р.Г. Хімічний склад овочів, фруктів, насіння. — М: ДеЛипринт, 

2000. — 40 c. 
3. Нилов Д.Ю. Некрасова Т. Е. Современное состояние и тенденции функ-

циональных продуктов питания // Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. — 
2005. — № 2. — С. 28 – 29. 

4. Товстуха Є.С. Фітотерапія — К.: Здоров’я,1990. — 304 с. 
Науковий керівник: В.Д. Іванова 

10. АНАЛІЗ ПРИДАТНОСТІ СОКУ 
ЦУКРОВОГО СОРГО ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ В ІНДУСТРІЇ НАПОЇВ 
Д.Д. Карпутіна 
Національний університет харчових технології 

На сьогоднішній день в індустрії безалкогольних і слабоалкогольних напоїв 
актуальним є розширення асортименту за рахунок використання сировини з 
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високим вмістом біологічно цінних речовин. В дослідженнях використано 
сільськогосподарську культуру — цукрове сорго.  

Ця культура має ряд особливостей. Зокрема, однією з них є універсальність 
цукрового сорго, яка полягає у можливостях застосування цієї культури в різних 
галузях харчової промисловості. Так, на основі соку цукрового сорго в харчовій 
промисловості виробляють спирт етиловий, а також сахарозо-глюкозо-фруктозні 
сиропи, які використовують в кондитерській галузі та в індустрії напоїв [1, 2]. В 
сільському господарстві цукрове сорго застосовують для отримання кормів у 
тваринництві. В паливно-енергетичній промисловості — в якості джерела 
твердого, рідкого та газоподібного палива [3]. 

Наступною винятковою властивістю культури цукрового сорго є її здатність 
розвиватись при високих температурах та мінімальних запасах вологи. Навіть 
при таких жорстких кліматичних умовах цукрове сорго здатне давати високі 
врожаї, що забезпечує зниження затрат на її вирощування порівняно з іншими 
цукровмісними культурами. Це є актуальним для посушливих південних регіонів 
України. Крім того, цукрове сорго здатне культивуватись в районах, де ґрунти 
мають високі показник засоленості та виснаженості. 

На сьогоднішній день у зв’язку з особливою увагою суспільства до питань 
здоров’я та здорового способу життя підвищується зацікавленість до продуктів з 
оздоровчою направленістю. Особливо важливо пам’ятати про власне здоров’я, 
коли відбуваються такі значні зміни як збільшення темпів росту виробництва, 
темпів життя, погіршення екологічного довкілля.  

Регулярне вживання харчових продуктів з оздоровчою направленістю — це 
один із шляхів корегування харчування населення. На сьогоднішній день серед 
існуючих груп оздоровчих харчових продуктів найбільш стрімкий ріст на ринку 
демонструють саме напої. Цукрове сорго — це сировина, з якої можна отримати 
оздоровчий напій, оскільки вона має особливий хімічний склад. Зокрема, 
мінеральний склад цукрового сорго задовольняє вимогам, які закладені в 
принципах створення оздоровчих продуктів. Український ринок має обмежений 
асортимент ферментованих напоїв з оздоровчими властивостями. 

Було досліджено придатність соку цукрового сорго двох сортів — Медовий та 
Нектарний — до використання в напоях оздоровчого спрямування. Це гібриди, 
які характеризуються високою продуктивністю зеленої маси. 

Одним із етапів дослідження було проведення аналізу хімічного складу соку 
обраних сортів цукрового сорго. Отримані дані наведені у таблиці: 

Показники соку цукрового сорго сортів Медовий та Нектарний 

Сорти Показники 
Медовий Нектарний 

рН соку  5,72 5,35 
Вміст сухих речовин, % 17,3 19,2 
Вуглеводи, % на СР 15,1 16,6 
Загальний азот, % на СР 0,083 0,094 

У зв’язку тим, що отримання цукрового сорго має сезонний характер, важливим 
є питання методів зберігання соку цукрового сорго для його подальшого пере-
роблення на готовий продукт. Одним із таких методів є заморожування свіжови-
чавленого соку. Нами було досліджено зміну основних фізико-хімічних показників 
соку після його заморожування та наступного відтаювання. Отримані дані свідчать 
про незначну зміну показників соку цукрового сорго, що дає можливість рекомен-
дувати цей метод для його зберігання. 
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11. ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ 
ПРЕПАРАТИВНОГО РОЗДІЛЕННЯ 
І ВИДІЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
АРОМАТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ 
ЕФІРНИХ ОЛІЙ 
О.П. Колядич 
Національний університет харчовихтехнологій 

В технологіях комбінаційних ароматизаторів використовують значну кіль-
кість ароматичних компонентів. Для отримання індивідуальних компонентів 
ефірних олій було використано препаративну хроматографію, встановлено умови 
препаративного розділення. 

Здійснено підбір детектора за чутливістю до розділення компонентів ефірних 
олій. Обрано детектор теплопровідності (ДТП) — катарометр. Контролювали 
температуру, величину струму, швидкість газу-носія [1]. Чутливість катарометру 
прямо-пропорційна теплопровідності газу-носія та сполук, які аналізуються. 

Оптимальну об’ємну швидкість інертного газу-носія через градієнтну препа-
ративну колонку встановлювали за експериментальними даними. Результати 
представлено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Залежність числа теоретичних тарілок препаративної 
колонки від швидкості газу-носія 

Розв’язанням отриманого рівняння регресії, яке адекватно описує залежність 
ефективності розділення на колонці (число теоретичних тарілок) від швидкості 
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газу-носія, визначено, що при подачі азоту зі швидкістю 85…90 см3/хв число 
теоретичних тарілок за лімоненом становить максимальне значення — 580…588. 

При виборі температурного режиму термостату колонки використовували 
програмування температури в межах 150…190 °С при розділенні конкретної 
ефірної олії.  

Досліджено вплив об’єму проби на ефективність препаративної колонки за 
лімоненом (рис. 2).  

 

Рис. 2. Залежність числа теоретичних тарілок від об’єму проби 

З рис. 2 видно, що оптимальною кількістю проби для препаративного розді-
лення ЕО та накопичення ароматичних компонентів (АК) є 0,5…0,6 мл. 

Індивідуальні апоматичні компоненти після розділення виділялися і влов-
лювалися в скляні вловлювачі які прикріплені на стінці хроматографу і приєднані 
до виходу збірника фракцій [2]. Для максимальної конденсації АК використано 
сосуд Дьюара з охолоджуючим середовищем.  

Умови препаративного розділення і виділення АК наведені в таблиці.  

Умови препаративного розділення і виділення АК. 

Назва показника Значення показника 
Швидкість потоку газу-носія, см3/хв 85…90 

випарника 180…250 
термостата колонки 150…190 
збірника фракцій 180…250 
сосуду Дьюара –70…–20 

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 
ºС

 

детектора 250 

За встановленими, в ході експериментів параметрами розділення та виділення 
було отримано карвон чистотою складу 99,8 %, що є основним компонентом 
ефірних олій кропу та кмину. 
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12. ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ 
ОБСМАЖУВАННЯ БУЛЬБ ТОПІНАМБУРУ 
Ю.В. Ганзюк 
Національний університет харчових технологій 

Особливе місце серед продуктів функціонального призначення посідають 
молоко та продукти виготовлені на його основі. 

Через короткий термін зберігання молока виникає потреба в його консер-
вуванні для забезпечення протягом року молоком в свіжому виді населення 
великих міст та промислових центрів.  

На сьогодні існує широкий асортимент молочних консервів: стерилізовані, су-
хі та згущені молочні консерви, з консервантами та наповнювачами або без них. 

В якості наповнювачів в консервній промисловості використовують каву, 
какао, цикорій, пектин і пектинові концентрати, каротин, чай. 

Використання цикорію як наповнювача в молочних консервах дозволяє отри-
мати продукт з неповторним смаком та ароматом.  

Відомо, що напій із коренів цикорію на смак нагадує натуральну каву і 
подібно до неї здатний надати виняткової бадьорості організму людини. 

При виробництві згущених молочних консервів з наповнювачами можна 
використовувати нетрадиційну рослинну інуліновмісну сировину таку як: топі-
намбур, корінь кульбаби, ехінацеї пурпурової, лопуха та інші. 

Метою роботи є визначення оптимальних параметрів підготовки рослинної 
сировини для використання у виробництві згущених молочних консервів з 
наповнювачами. В якості рослинних компонентів використовуємо бульби топі-
намбуру та кореневища кульбаби. 

Кульбаба лікарська — багаторічна трав’яниста рослина родини айстрових. У 
коренях цієї рослини знайдено тритерпенові сполуки, олію, до складу якої 
входять гліцериди лінолевої, олеїнової та інших кислот, ситостерин, білкові 
речовини, інулін, цукри.  

Топінамбур — містить в своєму складі вітаміни, мінеральні речовини, кліт-
ковину, пектин, органічні кислоти, жири, білки і незамінні амінокислоти (аргінін, 
валін, лізин, лейцин). Особлива цінність топінамбуру полягає в тому, що його 
корені багаті на природний аналог інсуліну — інулін.  

Для отримання екстрактів з інуліновмісної сировини її збирають і піддають 
первинному обробленню, яке полягає в очищенні і сушінні, яке повинно бути 
швидким і проходити при температурі 50 – 60 ºС. 

Для виробництва згущеного молока з наповнювачем у якості наповнювача 
було використано екстракт із суміші висушених кореневищ кульбаби та обсма-
жених бульб топінамбура. 

Відомо, що при обсмажуванні рослинної сировини в продукті відбувається 
накопичення барвних та ароматичних речовин, змінюється його смак. 

У результаті обсмажування бульб топінамбура продукт набуває аромату 
обсмажених зерен кави. 
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Визначення оптимальних умов обсмажування бульб топінамбура проводили 
за наступними показниками: оптична густина екстракту, вміст екстрактивних 
речовин у продукті, витрати сировини при обсмажуванні, рН екстракту. 

Обсмажування бульб топінамбуру проводили в інтервалі температур 
150…180 °С протягом 15…35 хв. 

За результатами проведених досліджень було встановлено, що оптимальними 
умовами обсмажування бульб топінамбуру є: температура — 165 °С, тривалість 
процесу 20…25 хв. 

За таких умов ведення процесу обсмажування бульб топінамбуру вміст 
екстрактивних речовин у продукті становив 66 %, втрати сухих речовин склали 
11…13 %. Отримані з такого продукту екстракти мали приємний темнокорич-
невий колір, запах, близький до запаху обсмажених зерен кави, оптичну густину 
0,4 од. опт. густ. та рН 6,3. 
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13. ВИБІР СПОСОБУ ОТРИМАННЯ 
ЗБАГАЧУВАЧА З ПІДВИЩЕНИМ  
ВМІСТОМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 
А.М. Пузій 
Національний університет харчових технологій 

В останні роки в Україні відбулися глибокі якісні зміни структури харчування 
населення. В результаті технологічного оброблення, використання неповноцінної 
за хімічним складом харчової сировини, впливу інших чинників, організм люди-
ни не отримує необхідної кількості незамінних компонентів. 

Одним із способів ліквідації дефіцитних станів і підвищення резистентності 
організму до несприятливих чинників навколишнього середовища є систе-
матичне вживання харчових продуктів, збагачених комплексом біологічно актив-
них добавок з широким спектром терапевтичної дії [1]. 

У здоровому харчуванні населення провідна роль відводиться створенню но-
вих, збалансованих за складом продуктів, збагачених функціональними компо-
нентами. Такі продукти відносяться до функціональних харчових продуктів. 

Одним з головних питань створення харчових продуктів з функціональними 
властивостями є забезпечення раціонів всіма незамінними чинниками харчу-
вання, більшість з яких на теперішній час є дефіцитними. 

Проблемою сьогодення є забезпечення раціонів харчування мінеральними ре-
човинами. Дефіцит мікронутрієнтів (мінеральних речовин і вітамінів) у харчу-
ванні населення визнано проблемою світового рівня [3]. Повністю збалансувати 
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макро- і мікроелементний склад раціону харчування сучасної людини тільки за 
рахунок споживання натуральних харчових продуктів сьогодні майже немож-
ливо. Найбільш перспективним напрямом у вирішенні цієї проблеми є збагачен-
ня мінеральними речовинами харчових продуктів щоденного масового вжитку. 

В останні роки в харчуванні людей почав спостерігатися дефіцит таких 
мікроелементів як кобальт та хром. 

Хром разом з інсуліном бере участь у метаболізмі цукру, сприяє нормальному 
функціонуванню артерій та капілярів. Понад 90 % населення України відчувають 
дефіцит хрому і потрапляють у групу ризику щодо розвитку атеросклерозу та 
цукрового діабету [2]. 

Кобальт знаходиться у складі вітаміну В12 (кобаламін), який містить його 
близько 4,5 %. Він бере активну участь у ферментативних процесах і утворенні 
гормонів щитовидної залози, гальмує обмін йоду, сприяє виділенню води 
нирками. Кобальт підвищує засвоєння заліза і синтез гемоглобіну [4].  

Збагачення продуктів мікроелементами кобальтом та хромом є перспек-
тивним напрямом для створення продуктів оздоровчої та функціональної дії, 
тому що вони доповнюють фізіологічну дію на організм людини один одного.  

Метою даної роботи було знаходження способу збагачення рослинної сиро-
вини мікроелементами кобальтом та хромом для виготовлення фітоконцентрату, 
який би містив ці елементи в „органічній» формі, тобто біодоступній. 

Серед огляду існуючих способів збагачення продуктів мінеральними речови-
нами, було обрано спосіб вирощування рослин у штучно створених розчинах, 
тобто за допомогою гідропоніки [5]. 

Для реалізації поставленої мети було проведено підбір рослин, що здатні 
рости та накопичувати мікроелементи в умовах гідропоніки. Такими рослинами 
було обрано гірчицю та салат. Вирощений методом гідропоніки салат має в 
своєму складі підвищений вміст таких мікроелементів як кобальт та хром і може 
бути використаний у виробництві збагачувачів для отримання оздоровчих та 
функціональних харчових продуктів, а також біологічно активних добавок. 
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14. РОЗРОБЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ 
ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
СИРОВАТКОВО-РОСЛИННОГО НАПОЮ 
ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
О.Є. Чижук, І.Л. Ясінська 
Національний університет харчових технологій 

Актуальною проблемою харчової промисловості, зокрема молочної галузі, є 
пошук нових шляхів використання продуктів перероблення молока (сироватки, 
пахти) та створення на їх основі нових харчових продуктів, збагачених біоло-
гічно активними речовинами.  

У створенні молочних продуктів функціонального призначення важливе місце 
займають інгредієнти на основі рослинної сировини, адже вони є багатим джере-
лом антиоксидантів, які містяться у складі комплексів біологічно активних ре-
човин. До складу таких комплексів входять фенольні сполуки (флавоноїди, фла-
воноли, катехіни тощо), вітаміни (С, Е), каротини, мінеральні речовини [5]. 

Антиоксиданти — поліфункціональні речовини, які беруть участь у різних 
типах обміну речовин, синтезі та перетворенні біологічно активних метаболітів, 
уповільнюючи процеси старіння і розвиток патологічних змін [1]. Саме тому 
виробництво нових продуктів з антиоксидантними властивостями є актуальним 
напрямом у харчовій промисловості. 

Метою даної роботи є розроблення композиції інгредієнтів для створення 
сироватково-рослинного напою оздоровчого призначення.  

За основу напою обрано молочну сироватку, отриману при виробництві 
кисломолочного сиру, що має багатий хімічний склад, містить лактозу, мікро- і 
мікроелементи (кальцій, магній, фосфор,), вітаміни (А, Е, В1, В2, В6, В12), 
незамінні амінокислоти [2]. 

В експериментах використовували рослину сировину — плоди шипшини, 
корінь солодки, цвіт бузини і липи (ЗАТ «Ліктрави»), з якої одержували водні 
екстракти. Розроблено три фітокомпозиції з різним співвідношенням рослинної 
сировини: № 1 — липа, солодка, бузина, шипшина (1:0,2:1:1); № 2 — липа, 
солодка, шипшина (2:1:0,5); № 3 — липа, солодка, бузина, шипшина (1:2:0,2:1). 
Визначено вміст вітаміну С, фенольних сполук, речовин антиоксидантної 
активності за методиками, вказаними в літературі [3, 4, 6]. 

Вміст вітаміну С в екстрактах з різних композицій складав 4…7 мг/100мл, 
фенольних сполук — 69…76 мг/100 мл, речовин антиоксидантної активності — 
100…125 мг/100 мл. 

За оцінкою споживачів найкращі органолептичні властивості мали композиції 
№ 2 і № 3, що володіють солодко-кислим гармонійним смаком, приємним 
квітково-медовим запахом і зовнішнім виглядом. Проте для створення сиро-
ватково-рослинного напою обрано композицію № 2, оскільки вона має найвищий 
вміст БАР антиоксидантної активності. 

На кафедрі одержано експериментальні зразки сироватково-рослинного на-
пою, що у різних співвідношеннях містять сироватку, одержаний рослинний 
екстракт та цукор. За оцінкою споживачів найкращі органолептичні властивості 
має зразок, в якому співвідношення інгредієнтів складає 1:0,5. Напій володіє гар-
монійним солодко-кислуватим смаком, приємним запахом, має однорідну кон-
систенцією і приємний світло-солом’яний колір. 
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Розроблено рецептуру сироватково-рослинного напою. Розраховано харчову 
та енергетичну цінність готового продукту. Продукт містить мінеральні 
елементи: Са, Р, Fe, К, Na, Mg, вітаміни В1, В2, В3. Вміст вітаміну С у 200 мл 
напою складає 4,68 мг/100 мл, фенольних сполук — 49,6 мг/100 мл, БАР 
антиоксидантної активності — 85 мг/100 мл.  

Сироватково-рослинний напій за рахунок вмісту біологічно активних речовин 
антиоксидантної активності сприятиме попередженню вільнорадикального окис-
нення структур організму, активізації ферментних систем, позитивно впливатиме 
на вуглеводний обмін, стимулюватиме опірність організму до несприятливих 
чинників навколишнього середовища. 
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15. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ 
ВИРОБНИЦТВА БУЛОЧОК ЗНИЖЕНОЇ 
КАЛОРІЙНОСТІ З РОСЛИННИМИ 
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ 
О.Л. Лісневська 
Національний університет харчових технологій 

Асортимент хлібобулочних виробів, що випускається в Україні, досить широ-
кий, однак виробів дієтичного, лікувально-профілактичного, спеціального приз-
начення для різних груп населення недостатньо і їх частка в загальному об’ємі 
виробництва не перевищує 1 – 2 % [2].  

Впровадження овочевих, плодово-ягідних, фруктово-овочевих добавок в техно-
логії борошняних і кондитерських виробів приводить до розширення асортименту та 
збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок залучення нетрадиційних 
видів сировини. На сьогоднішній день для виробництва збагачених виробів 
недостатньо використовується один із основних резервів харчової сировини — 
дикорослі плодові та ягідні рослини, що є на відміну від культивованої сировини, 
обробленої в період росту хімічними препаратами, екологічно чистими [1]. 
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Територія України має у своєму розпорядженні багаті масиви дикорослих плодів 
та ягід, які є багатим джерелом природних антиоксидантів, в тому числі вітамінів С, 
Е, каротиноїдів, біофлавоноїдів, пектинових і мінорних біологічно активних речо-
вин, що підвищують стійкість організму до негативного впливу забруднення середо-
вища, радіації, стресових чинників. Головними критеріями під час вибору рослинної 
сировини стали її хімічний склад, фізіологічна дія, доступність і сумісність при 
одночасному використанні. Враховано, що обрані види рослин мають оригінальні 
органолептичні властивості та широко розповсюджені на території України. 

Перспективною сировиною рослинного походження, яка характеризується комп-
лексною поліфункціональною дією на організм людини, є плоди глоду та трава стевії. 
Плоди глоду є джерелом вітамінів, біофлавоноїдів, пектинових речовин, макро- і 
мікроелементів. Застосування їх дозволить не тільки підвищити харчову цінність про-
дуктів, інтенсифікувати технологічні процеси виробництва, але й істотно розширити 
сировинну базу для хлібопекарської промисловості та громадського харчування.  

Вибір дикорослих плодів глоду в якості сировини для збагачення зумовлений 
високим вмістом в них біологічно активних речовин, досить великою сировинною 
базою, екологічною чистотою, доступністю та низькою собівартістю. Оскільки свіжі 
плоди та ягоди є сезонним продуктом, для збагачення булочок ми будемо 
використовувати порошкоподібні напівфабрикати, які більш зручні для застосування 
порівняно з іншими видами харчових збагачувачів, мають високу харчову цінність, 
біохімічну стабільність при зберіганні внаслідок низької вологості і є компактними 
при транспортуванні.  

Глід багатий на поліфеноли (майже 1410 мг/100 г), значну частку яких 
становлять катехіни й лейкоантоціани. У його плодах містяться флавоноїди 
гіперозид, кверцетин, кемпферол, апігенін, гербацетин. Флавоноїди плодів глоду 
підвищують електричну активність серця, знімають аритмію, підсилюють коро-
нарний кровообіг. Глід має достатньо високу протисклеротичну активність 
завдяки вмісту терпенів і флавоноїдів [3]. Отже, використання порошку з плодів 
глоду при виробництві булочок дозволяє створити продукт, який матиме профі-
лактичну дію щодо серцево-судинних захворювань. 

Дослідження властивостей стевії підтвердили її ефективний вплив на організм 
людини. Cтевія відома не тільки як натуральний безкалорійний підсолоджувач, а 
також як нутрицевтик — засіб з цілим рядом лікувально-профілактичних 
властивостей. Її застосування ефективне при цукровому діабеті, ожирінні, 
атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, порушеннях функції підшлункової залози і 
шлунково-кишкового тракту, інфекційних захворюваннях, пародонтозі, карієсі 
зубів, для відновлення сил після нервового і фізичного виснаження.  

Нами встановлено, що введення порошку плодів глоду виявляє інтен-
сифікуючий вплив на процес бродіння — спостерігається підвищення кислот-
ності тіста та збільшення газоутворення в ньому в зв’язку із зростанням в 
поживному середовищі легкозброджуваних вуглеводів, які є додатковим харчу-
ванням для мікроорганізмів. Визначено, що найбільш суттєве підвищення 
питомого об’єму виробів, пористості та загальної деформації м’якушки спосте-
рігалося при внесенні порошку з плодів глоду в кількості 3 % до маси борошна. 
При цьому питомий об’єм зростав на 22,1 %, пористість — на 6,1 %, а загальна 
деформація м’якушки — на 38,7 % порівняно з контрольним зразком. 

При подальшому збільшенні дозування добавки знижується питомий об’єм 
виробів. Це може бути викликано тим, що укріплення клейковини у поєднанні із 
сильним газоутворенням веде до втрат вуглекислого газу. 
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16. ВИКОРИСТАННЯ ШРОТУ НАСІННЯ 
СОНЯШНИКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 
ЖИТНЬОГО ХЛІБА 
Д.С. Прокопенко 
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Хліб — один з наймасовіших харчових продуктів, він є найзручнішим для 
корегування харчової та біологічної цінності раціону населення за рахунок 
створення на його основі оздоровчих та функціональних харчових продуктів. 
Хліб є джерелом вуглеводів, білків, ненасичених жирних кислот, вітамінів групи 
В, мінеральних речовин. Маючи досить високу калорійність, хліб за хімічним 
складом недостатньо збалансований за життєво важливими компонентами [2]. 

Для підвищення харчової і біологічної цінності хліба, надання йому функціо-
нальних властивостей актуальним є застосування нетрадиційної сировини, багатої на 
білок та інші цінні речовини. Перспективним може бути використання в якості 
збагачувача для житнього хліба соняшникового шроту та білкових ізолятів з нього. 

Недостатня біологічна цінність хліба є важливою частиною загальної проблеми 
дефіциту білка в світі. В багатьох країнах, в тому числі й в Україні, спостерігається 
недостатня забезпеченість населення білковими продуктами харчування. Білковий та 
амінокислотний дефіцит на фоні несприятливих екологічних умов негативно 
відбивається на стані здоров’я, працездатності та тривалості життя людей. Нестача 
білка, як і мікронутрієнтів, не тільки негативно впливає на стан здоров’я, ріст і 
розвиток організму, але й змінює кінетику обміну, збільшуючи всмоктування радіо-
нуклідів у шлунково-кишковому тракті та подовжуючи час їх виведення з організму. 
Тому з усіх завдань щодо за безпечення населення раціональним харчуванням най-
важливішою є проблема повноцінного білкового харчування [3]. 

Розробленню способів підвищення біологічної цінності хлібобулочних 
виробів присвячені роботи українських та іноземних вчених. Для компенсації 
дефіциту білка в рецептуру хлібобулочних виробів вносять компоненти з 
високим вмістом протеїну та дефіцитних амінокислот. Перспективним джерелом 
білкових речовин є вторинні ресурси рослинної сировини, значна кількість яких 
утворюється у масложировій промисловості у вигляді шроту насіння соняшнику. 
Найбільш цінними властивостями соняшникового шроту є високий вміст білку, 
низька собівартість і відсутність в ньому токсичних і антихарчових речовин [1]. 

Соняшниковий шрот є багатим джерелом протеїну з доступністю аміно-
кислот, яку можна порівняти з відповідним показником соєвого шроту. Основні 
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якісні показники соняшникового шроту: вміст протеїну — 37 % ; масова частка 
жиру — 1,5 %; вміст клітковини — 22 %; масова частка вологи та летючих 
речовин — 10,6 %; вміст золи — 0,12 % [1]. 

Оскільки соняшникові шроти є відходами виробництва соняшникової олії і 
вторинними сировинними ресурсами, їх вартість на сучасному ринку є невисокою і 
складає близько 1600 – 2200 грн. за тону (при вмісті білку 37 – 40 %). Водночас 
вартість 1 тони житнього борошна на ринку України коливається в межах 2200 – 
2600 грн. Отже, внесення запропонованої добавки до складу рецептури збага-
ченого житнього хліба не буде підвищувати собівартість готових виробів. 

Використання запропонованої добавки потребує мінімальних змін в існуючій 
апаратурно-технологічній схемі виробництва житнього хліба. Необхідно перед-
бачити наявність бункера для зберігання соняшникового шроту і дозатора для 
його подачі на стадію замішування тіста. Отже, впровадження на виробництві 
запропонованого способу отримання житнього хліба, збагаченого соняшниковим 
шротом, є технологічно доступним і вигідним.  

Порівняльне вивчення впливу соняшникового шроту на органолептичні показ-
ники якості готових виробів показало, що при внесенні 8 і 10 % добавки при замісі 
тіста колір м’якушки хліба візуально не відрізнявся від контролю. Встановлено, що 
внесення збагачувача в кількостях до 10 % приводить до поліпшення фізико-хіміч-
них показників виробів порівняно з контролем. Питомий об’єм хліба з додаванням 
соняшникового шроту збільшується на 5 – 7 %, формостійкість подових виробів — 
на 5 – 7,5 %, пористість — на 4,2 – 5,5 %, загальна стисливість м’якушки — на 11,3 – 
14,4 % порівняно з контрольними зразками. 

Створений харчовий продукт має високу споживчу цінність та може справ-
ляти певний функціональний вплив на організм людини. Внесення 10 % 
соняшникового шроту з вмістом білка 37 % дозволить збільшити вміст білка в 
готовому продукті з 9,2 % до 12,18 %, тобто на 3 %. За рахунок споживання 277 г 
такого хліба людина зможе отримати 33,7 г білка. Це дозволить забезпечити 
добову потребу дорослої людини в білках на 42,2 %. Отже, запропонований 
продукт можна віднести до категорії функціональних харчових продуктів. 
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17. ДІЄТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ В СИСТЕМІ 
ПІДТРИМАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
Ю.С. Петрусенко 
Національний університет харчових технологій 

Дієтичне (лікувальне) харчування є одним з найважливіших профілактичних і лі-
кувальних засобів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я населення. Не-
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правильне харчування призводить до ослаблення організму, зниження працездат-
ності і стійкості до різних зовнішніх впливів, а пізніше і до хронічних захворювань. 

Дієтичне харчування є і профілактичним чинником, і істотною частиною комп-
лексного лікування захворювань. В даний час зростає роль застосування дієтич-
ного харчування з профілактичною метою у тих випадках, коли хвороба перебуває 
в прихованому стані. Як профілактичний чинник воно широко використовується 
на стадії одужання для швидкого відновлення працездатності, для запобігання 
розвитку хвороби і можливих ускладнень після неї, переходу гострих захворювань 
у хронічні, для закріплення терапевтичного ефекту. При багатьох захворюваннях 
лікувальне харчування є найважливішим самостійним терапевтичним чинником. В 
даний час воно застосовується практично при всіх захворюваннях, оскільки хімічні 
компоненти їжі впливають на всі процеси обміну речовин в організмі. 

Дієтичне харчування може бути лікувальним харчуванням хворої людини. 
Воно є обов’язковою частиною комплексного лікування. В одних випадках 
дієтичне харчування — це основний лікувальний засіб, в інших — необхідний, 
на фоні якого застосовують усі інші лікувальні заходи. 

В основу дієтичного харчування покладена теорія збалансованого харчування. 
Дієтичне харчування ґрунтується на принципі максимальної збалансованості 
основних харчових речовин у добовому раціоні з урахуванням механізмів пере-
бігу хвороби та стану ферментативних систем хворого. Лікувальна дія дієтичного 
харчування забезпечується [2]: 

1) спеціальним підбором харчових продуктів; 
2) визначеними співвідношеннями між основними харчовими речовинами; 
3) відповідною технологією приготування дієтичних страв. Наприклад, вик-

люченням з дієти окремих харчових продуктів можна значно знизити в ній вміст 
холестеролу, жирів, натрію, цукру, а відварюванням м’яса та риби — вміст 
пуринів та екстрактивних речовин. 

Тільки з відкриттям академіком І.П. Павловим законів травлення дієтичне 
харчування одержало наукове обґрунтування. У 20 – 50-х роках XX ст. профе-
сором М.І. Певзнером була розроблена так звана групова дієтна система хар-
чування, відповідно до якої кожна група споріднених захворювань одержала 
свою дієту. Нині існує 16 основних дієт, у рамках однієї дієти існують піддієти 
(наприклад, дієта № 1а, № 16), тому загальна кількість дієт досягає 60 [2]. 

Останнім часом набули значного поширення алергічні захворювання. Для їх 
лікування застосовують так звані гіпоалергічні елімінаційні дієти, які ґрун-
туються на усуненні з раціону харчових алергенів, а також харчових речовин, які 
викликають реакції з ними. У лікуванні алергічних захворювань використовують 
також режим повного голодування, що дозволяє істотно підвищити ефективність 
комплексного лікування. 

В сучасних умовах широко дискутується питання оптимізації дієтичного 
харчування при різних формах патології. Висловлюється думка, що існуючий 
принцип поділу дієт за нозологіями (тобто кожній групі захворювань — свою 
дієту) не тільки застарів, а й завдав певної шкоди. Адже призначення хворому 
раціону для лікування одного захворювання може негативно вплинути на 
розвиток у нього супутніх захворювань [1].  

У країнах Західної Європи та Америки прийняті інші принципи в дієтичному 
лікуванні. В Німеччині існують основна (стаціонарна), лікувальні та спеціальні 
дієти. Основна дієта призначається при відсутності необхідності в спеціальному 
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лікувальному харчуванні. Ця дієта побудована на принципах раціонального 
харчування, її призначають більшості хворих, які знаходяться в лікарні. Ліку-
вальних дієт чотири: дві — для лікування гастроентерологічних хворих, дві — 
для лікування обміну речовин (розширені та суворі дієти). Спеціальні дієти 
призначаються рідко. Вони потребують особливих підходів та спеціалізованих 
дієтичних продуктів (лактозна непереносимість, недостатність нирок, підви-
щений рівень ліпідів у крові та ін.) [1].  

У США також існує дуже проста система харчування хворих. Як і в Німеч-
чині, більшість хворих одержує основну дієту, яка має три варіанти: полегшена, 
м’яка, рідка. Від основної дієти полегшена відрізняється способом приготування 
страв (тільки варена їжа). Полегшена дієта призначається хворим, які одужують. 
М’яка дієта складається з рідких і напіврідких страв і призначається в 
післяопераційний період, при значному загостренні шлунково-кишкових захво-
рювань, а також ослабленим хворим. Спеціальні дієти використовують при 
непереносимості окремих харчових речовин, ожирінні тощо. 
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Корегування раціону харчування відповідно до науково обґрунтованих вимог 
збалансованого та адекватного харчування є одним з пріоритетних напрямів у 
вирішенні проблеми забезпечення населення України повноцінними харчовими 
продуктами. 

Ідеальним з точки зору харчування є продукт, який забезпечує людину пожив-
ними та біологічно активними речовинами у збалансованому і легкозасвоюва-
ному вигляді, являється екологічно чистим, не містить консервантів та інших 
синтетичних речовин, що накопичуються в організмі. Таким продуктом є хліб. 
Він є джерелом вуглеводів, білків, ненасичених жирних кислот, вітамінів групи 
В, мінеральних речовин. Але, на жаль, борошняні хлібобулочні вироби характе-
ризуються високою калорійністю і низьким вмістом біологічно активних речовин 
[1]. Водночас, хліб є найбільш зручною основою для створення оздоровчих, 
профілактичних та функціональних харчових продуктів, оскільки є продуктом 
масового споживання, доступним за ціною, який кожного дня вживається всіма 
верствами населення. На сьогодні увага дослідників до хлібобулочних виробів як 
профілактичного продукту та основи для розроблення функціональних харчових 
продуктів, зростає, особливо через складну екологічну ситуацію в Україні. 
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Використання натуральних продуктів в якості функціональних інгредієнтів 
має перевагу перед збагаченням хімічними препаратами та сумішами, оскільки в 
усіх натуральних продуктах містяться поживні та біологічно активні речовини в 
природному стані, що дозволяє їм краще засвоюватися організмом. Тому в якості 
збагачувачів обрано аніс та порошок ламінарії. Ці інгредієнти натуральні, 
корисні та економічно доступні. 

Одним з найбільш дефіцитних елементів в раціоні харчування більшості укра-
їнців є йод [2]. Морські водорості виступають ефективним природним джерелом 
органічного легкозасвоюваного йоду. Крім йоду, водорості багаті на різні біо-
логічно активні речовини, серед яких — поліненасичені жирні кислоти, похідні 
хлорофілу, полісахариди, фукоїди, глюкани, пектини, галактани, альгінова 
кислота, ферменти, рослинні стерини, каротиноїди. Вони справляють антимута-
генний та радіопротекторний вплив на організм людини, а також відзначаються 
протизапальною та імуномодулюючою активністю [3]. 

Порошок ламінарії нормалізує функцію щитовидної залози, підвищує іму-
нітет, регулює рівень холестерину крові, нормалізує обмін речовин, покращує 
функції серцево-судинної, центральної нервової та дихальної систем, сприяє 
лікуванню аденоми, стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, виводить з 
організму солі важких металів та радіонукліди. 

Хліб з додаванням порошку ламінарії матиме специфічний смак та аромат. Для 
надання йому приємних органолептичних властивостей ми пропонуємо вносити до 
рецептури пряно-ароматичну сировину, а саме аніс. Це дозволить покращити органо-
лептичні властивості збагаченого продукту, підвищити його харчову цінність, також 
аніс буде відігравати роль компонента, який перешкоджає розвитку негативної, 
патогенної мікрофлори. Аніс має протизапальну, знеболюючу, антисептичну, жаро-
знижуючу, спазмолітичну, відхаркувальну і седативну дію. Його рекомендують для 
стимуляції функції печінки та підшлункової залози, при порушеннях травлення [4]. 

При дослідженні впливу порошку ламінарії та анісу на реологічні властивості 
м’якушки готових виробів було встановлено, що при внесенні 3 % порошку 
водоростей загальна деформація зменшилася на 19 %; пластична деформація 
знизилася на 42 %; пружна деформація зросла на 14 %; покращилися структурно-
механічні властивості м’якушки. 

Створений харчовий продукт має високу споживчу цінність та може 
справляти певний функціональний вплив на організм людини. Збагачений житній 
хліб призначений для загального споживання населенням з метою ліквідації 
дефіциту йоду, селену та інших мінеральних речовин в певному регіоні. 

При вживанні денної норми збагаченого хліба в кількості 277 г, добова 
потреба організму людини в йоді буде забезпечена на 46 %, в залізі — на 39 %, а 
в селені — на 44 %. Такі результати дозволяють віднести отриманий харчовий 
продукт до функціональних. Систематичне вживання житнього хліба, збагачу-
ного порошком ламінарії та анісом, буде позитивно впливати на функціонування 
всього організму і попереджувати виникнення дефіциту мінеральних речовин в 
організмі людини. 
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19. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ 
ОТРИМАННЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 
НАПОЮ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ М’ЯТИ 
В.Ю. Перепелиця 
Національний університет харчових технологій 

Прискорення темпу сучасного життя ставить багатьох людей в умови постійного 
дефіциту часу, при яких відсутня можливість харчуватися якісно і регулярно, що 
призводить до дефіциту надходження деяких макро- і мікронутрієнтів, і, як наслідок, 
до виснаження адаптаційних можливостей організму і виникнення широкого 
спектру аліментарно залежних захворювань. Тому одним із пріоритетних напрямів 
сучасної харчової індустрії є розроблення технологій і розширення асортименту 
функціональних харчових продуктів, що сприяють зниженню ризику розвитку 
захворювань і підтриманню здоров’я людини. Одним з ефективних шляхів компен-
сації аліментарної недостатності в харчуванні є регулярне включення в раціон 
функціональних напоїв різної профілактичної спрямованості [1]. 

Напої є зручною технологічною основою для створення нових харчових продуктів 
функціонального спрямування. Вони належать до багатокомпонентних продуктів з 
практично необмеженою можливістю створення нових напоїв функціонального 
призначення, в тому числі енергетичних напоїв, напоїв для спортсменів тощо [2]. 

Асортимент безалкогольної продукції як на світовому ринку, так і в Україні 
постійно розширюється в основному за рахунок використання нових, нетради-
ційних видів сировини, а також різних харчових добавок, що додають напоям 
бажаного смаку, кольору, зовнішнього вигляду та підвищують їхню стійкість. 

Домінуючою тенденцією у розробленні технології функціональних напоїв є 
виробництво їх на натуральній основі: фруктових та овочевих соків, пряно-аро-
матичної рослинної сировини, морепродуктів, молочної сироватки, продуктів 
бджільництва, меду, вина, чаю, вітамінних і мінеральних збагачувачів. Перс-
пективним інгредієнтом є екстракти пряно-ароматичних рослин, багатих феноль-
ними сполуками, антиоксидантна активність яких перевершує антиоксидантну 
дію вітамінів С і Е в 20 – 30 разів [3]. 

Враховуючи нутрієнтну дефіцитність раціонів, нестачу вітамінів С, групи В, а 
також загальне зростання захворюваності, в тому числі нервової системи, 
своєчасним є розроблення напоїв із тонізуючою дією, які сприяють природному 
підтриманню імунітету. Такі напої являють собою найбільш зручну і доступну 
форму отримання необхідних нутрієнтів, зокрема вітамінів, у кількостях, що 
адекватно відображають фізіологічні потреби здорової людини. Ці напої можуть 
бути рекомендовані для людей, що ведуть активний спосіб життя, займаються 
фітнесом і спортом, що стежать за своєю масою [4]. 
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Оздоровчий ефект розробленого безалкогольного напою буде забезпечувати 
екстракт м’яти. В медицині її застосовують як заспокійливий, протисудомний засіб, 
який покращує стан організму при нервових розладах, хворобах серця, легенів, 
шлунково-кишкового тракту. Настої м’яти використовують як загальнозміцнюючий 
препарат при виснаженні організму, безсонні. М’ятою лікують жовчокам’яну та сечо-
кам’яну хвороби, гіпертонію, захворювання печінки тощо [4]. М’ята, з якої отримував-
тиметься екстракт, росте в наших українських лісах та луках. Використання цієї сиро-
вини у висушеному вигляді дозволяє забезпечити виробництво необхідною сирови-
ною на цілий рік. Орієнтовна закупівельна ціна становить 20 грн./кг сухого листя. 

Аналогом розробленого соковмісного безалкогольного напою є «Мохіто» тор-
гової марки «Біола». До його складу входить 5 % соку лайму та натурально-
ароматичні речовини м’яти, лимону та лайму. Порівняно з ним інгредієнти, що 
входять до розробленого продукту, є більш дешевою та доступною сировиною. 
Так, імпортування лимонів можливе з країн Західної Європи, Південної Амери-
ки, Турції, Грузії. Лайм порівняно дорогий та менш розповсюджений продукт.  

На сьогоднішній день здорове харчування стало на тільки модою, але й необ-
хідністю. Тому не треба забувати про маркетингову політику і рекламу. 
Просуваючи в майбутньому на ринок розроблений соковмісний напій, окрім 
брендового виробника, пріоритетністю вважатиметься його натуральність. За 
рахунок цього ціна буде дещо вищою за вже згаданий «Мохіто», проте біологічна 
та харчова цінність його стане переконливішою. 

На підставі вищевикладеного є доцільним з урахуванням принципів сучасної 
нутриціології, механізмів функціонування організму і сумісності компонентів 
розробити технологію функціонального безалкогольного напою, який виявляє 
тонізуючу дію та має антиоксидантні властивості. 
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20. РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ 
ВИРОБНИЦТВА ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА, 
ЗБАГАЧЕНОГО НАСІННЯМ СОНЯШНИКУ 
ТА ПОРОШКОМ ІМБИРУ 
А.І. Кутна 
Національний університет харчових технологій 

Хліб є одним із найважливіших харчових продуктів і служить прекрасним 
джерелом калорій, білку, вітамінів групи В та мінеральних речовин. Однак хіміч-
ний склад цього важливого харчового продукту не є збалансованим. Техно-
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логічне перероблення зерна на борошно — основну сировину для виробництва 
хліба — супроводжується видаленням біологічно цінних частин зерна, таких як 
оболонки, зародок, алейроновий шар, а разом з цим спостерігаються значні 
втрати вітамінів (близько 2/3 вітаміну В2, більше 80 % вітамінів В1 і РР) та 
мінеральних речовин (залізо, мідь, марганець, цинк та магній) [3]. 

Одним з важливих завдань сьогодення є не лише покращення якості хлібо-
булочних виробів, але й підвищення їх харчової цінності за рахунок вико рис-
тання різних збагачуючих добавок. Біологічно активні компоненти, які вико-
ристовуються в якості функціональних інгредієнтів, повинні поліпшувати про-
ходження фізіологічних процесів в організмі людини, підвищувати можливості 
організму адекватно реагувати на несприятливі впливи навколишнього сере-
довища, знижуючи ризик розвитку аліментарно-залежних захворювань [1]. Для 
вирішення цих проблем доцільним є залучення в технологію екологічно 
безпечних нетрадиційних сировинних ресурсів рослинного походження. Їх вико-
ристання дозволить збагатити харчові продукти життєво важливими нутрієнтами 
до рівня, що відповідає фізіологічним потребам організму. 

Пріоритетна роль у створенні і випуску продуктів підвищеної харчової цінності 
відводиться хлібопекарській промисловості, оскільки хлібобулочні вироби є най-
більш поширеними харчовими продуктами, які щодня споживаються усіма 
групами дитячого та дорослого населення. 

Для збагачення пшеничного хліба ми обрали насіння соняшника та імбир. Ви-
користання цих інгредієнтів дозволить створити продукт, який буде мати значно 
вищий вміст білків, поліненасичених жирних кислот, вітамінів та мінеральних 
речовин, ніж традиційні вироби. Завдяки додаванню ядра соняшникового насіння 
можна збільшити загальний вміст білка, а також покращити амінокислотний склад 
хліба. Білок ядра насіння соняшнику має значно кращий амінокислотний склад, 
ніж інші рослинні білки [2]. Також насіння соняшнику містить вітаміни групи В 
(В1, В2, В5, В6, В9, В4), Е, К, С і А; мінеральні речовини — фосфор, магній, калій, 
кальцій, залізо, цинк, селен; поліненасичені жирні кислоти і фітостероли.  

Серед низки корисних властивостей імбиру особливо важливою є його 
здатність підвищувати імунітет. Імбир сприятливо впливає на роботу травної 
системи організму, має здатність прискорювати обмін речовин, виводити 
токсини та шлаки. Імбир корисний при лікуванні алергійних захворювань, а 
також хвороб шкіри. Імбир покращує роботу нервової системи, сприяє приг-
ніченню стресового стану. Він містить вітаміни А, С, В1, В2 і ніацин, а також 
майже всі незамінні амінокислоти. Також до складу кореня імбиру входять 
кальцій, магній, натрій, цинк, фосфор, залізо, калій; ефірні олії [4]. Отже, хліб, 
збагачений насінням соняшнику та порошком імбиру, буде виступати як 
профілактичний продукт щодо широкого спектру захворювань.  

Внесення до хліба запропонованих функціональних інгредієнтів дозволяє 
збалансувати білковий склад продукту. Загальний вміст білку зростає на 9,3 %, а 
рівень його засвоюваності, який виражається коефіцієнтом утилітарності, під-
вищується на 14 %. Спостерігається суттєве збільшення вмісту есенціальних 
мікронутрієнтів, зокрема вітаміну Е, поліненасичених жирних кислот, харчових 
волокон, калію, магнію, кальцію, цинку та заліза. Вживання денної норми зба-
гаченого хліба забезпечує добову потребу людини у білку на 32 %, вітаміні Е — 
на 49 %, вітаміні В2 — на 22 %, харчових волокнах — на 18 % .  

Створення та виробництво нового виду пшеничного хліба з додаванням 
насіння соняшника та імбиру дасть можливість вирішити ряд соціальних і 
економічних завдань: 
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– створення продукції, доступної за вартістю для усіх верств населення, в 
тому числі соціально не захищених; 

– створення продукції, при споживанні якої людина отримує широкий комп-
лекс біологічно активних речовин; 

– запропонований спосіб не вимагає додаткового вкладення коштів у вироб-
ництво нової продукції, оскільки дозволяє використовувати існуюче обладнання; 

– за рахунок виробництва та реалізації збагаченого хліба підприємство 
матиме істотний прибуток, оскільки попит споживачів на таку продукцію 
постійно зростатиме. 
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21. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА 
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На сучасному етапі розвитку суспільства кожна людина розуміє, що її 
здоров’я та довголіття безпосередньо залежать від їжі, яку вона споживає. Різке 
погіршення екологічного стану в другій половині ХХ ст., що пов’язано з тех-
нічним прогресом, помітно вплинуло на якісний склад їжі, що, в свою чергу, 
призвело до появи нових і різкого зростання кількості старих відомих захво-
рювань, зумовлених неправильним харчуванням населення.  

Вченими було доведено, що біологічна роль окремих компонентів харчових 
продуктів не обмежується їх значенням для організму людини як пластичних і 
енергетичних ресурсів. Їжа є джерелом інгредієнтів, які виконують регуляторну і 
захисну функцію, необхідних для узгодження діяльності всіх органів і систем 
організму, пристосування його до різних умов зовнішнього середовища, підви-
щення стійкості організму до дії хвороботворних чинників. Тобто їжа із зов-
нішнього середовища перетворюється у внутрішнє [1]. 

Тому раціон харчування необхідно оптимізувати за рахунок розширення 
асортименту харчової продукції, яка б мала корисні властивості завдяки 
виробництву функціональних продуктів з використанням нетрадиційної сиро-
вини. Такими продуктами можуть бути кондитерські вироби, зокрема зефір, який 
користується попитом у різних груп населення. 

Зефір — різновидність клеєної пастили, яку формують відливом. Крім смакових 
якостей, позитивною характеристикою є досить невисока калорійність порівняно з 
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іншими кондитерськими виробами, яка досягається використанням фруктової сиро-
вини. Остання в свою чергу є джерелом пектину. Саме пектин найсприятливішим 
чином впливає на процеси виведення з організму солей важких металів, продуктів 
розпаду лікарських препаратів, токсичних речовин, і підвищує загальну опірність 
організму, а також знижує артеріальний тиск і рівень холестерину [2]. 

Джерелом пектину можуть бути дикорослі плоди та ягоди, на які багаті 
сировинні ресурси України.  

Крім того, більшість лісових ягід і плодів мають лікувальні властивості, бо до їх 
складу входять біологічно активні речовини — флавоноїди, каротиноїди, вітаміни, 
органічні кислоти, мінеральні солі, мікроелементи тощо. Вони володіють чітко вира-
женою фізіологічною дією на організм людини, всіляко доповнюють нашу їжу, а 
багато з них містять вітаміни, інші корисні речовини в кількостях, що значно пере-
вищують їх вміст у культурних рослинах. Завдяки їм дикорослі плоди та ягоди вико-
ристовуються не лише народною, а й офіційною медициною в лікувальних цілях [3]. 

Природні запаси дозволяють не тільки заготовляти їх для місцевих потреб, а й 
використовувати у промисловому масштабі. 

Проаналізувавши літературні джерела, ми вирішили до складу зефіру, крім 
яблучного пюре, додати пюре з фізалісу, калини та терену. 

Плоди калини після дозрівання мають гіркувато-терпкий смак, який зникає 
після проморожування або після теплового оброблення. Стиглі ягоди містять до 
32 % інвертного цукру, до 82 мг % вітаміну С, пектинових речовин (0,92 – 1,1 %), 
каротину (1,4 – 2,5 мг %), вітаміну Р, органічних (оцтова, мурашина, ізовалеріа-
нова, каприлова) кислот, поліфенольних сполук, зокрема антоціанів до 770 мг %, 
флавонолів до 500 мг % та катехінів до 146 %.  

Плоди фізаліса мають надзвичайно багатий і різноманітний хімічний склад: 
вони містять каротиноїди, пігменти, флавоноїд кверцетин, дубильні речовини, 
вітамін С (46 мг %), органічні кислоти (лимонну, яблучну, винну, бурштинову, 
кавову, ферулову і синапову), гірку речовину фізалін, пектини (до 2 %), слиз. 

Плоди терену містять у своєму складі цукри: фруктозу і глюкозу (8,3 %), 
органічні кислоти, клітковину (2,4 %), стероїди, пектин до 1 %, азотовмісні спо-
луки, тритерпеноїди, вітаміни групи В, вітамін С до 90 мг %, Е, кумарини, 
каротин до 2,44 мг %, дубильні речовини, флавоноїди, вищі спирти, катехіни [4].  

Враховуючи хімічний склад та лікувально-профілактичну дію дикорослих 
плодів та ягід, використання їх у виробництві зефіру дозволить збагатити 
останній біологічно активними речовинами, підвищити антиоксидантні та 
радіопротекторні властивості, подолати дефіцит мінеральних речовин, надати їм 
властивостей функціональних. 
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22. КИСЛОМОЛОЧНИЙ НАПІЙ, 
ЗБАГАЧЕНИЙ ПРОДУКТАМИ 
ПЕРЕРОБЛЕННЯ ОБЛІПИХИ 
ТА ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ 
Н.О. Гойко 
Національний університет харчових технологій 

У природі не існує продуктів, які б містили всі необхідні для людини 
компоненти і лише їх комбінація у щоденному раціоні краще за все забезпечує 
організм широким спектром необхідних нутрієнтів 1.  

Молоко і молочні продукти є цінними харчовими продуктами, завдяки їх 
смаковим якостям, високій поживній та біологічній цінності.  

Перспективним напрямом у створенні нових молочних харчових продуктів 
оздоровчого призначення є використання ягідних культур з високим вмістом 
біологічно активних речовин, з технологічними характеристиками, які зумов-
люють їх придатність для промислового перероблення. Широкі перспективи є у 
використанні ягід чорної смородини та обліпихи. 

Ягоди обліпихи — це природний концентрат біологічно активних речовин. В 
них містяться майже всі водорозчинні та жиророзчинні вітаміни. Р-активні 
речовини представлені у вигляді біофлавоноїдів, вміст яких в обліписі до 
моменту дозрівання становить 75 – 100 мг %. Серед біофлавоноїдів ідентифі-
ковані рутин, кверцетин, кемпферол, а також лейкоантоціани, катехіни та 
дубильні речовини. Обліпиха є культурою, яка накопичує вітамін Е. У м’якоті 
плодів міститься 18 амінокислот, у тому числі повний набір незамінних. Також 
плоди обліпихи багаті на пектинові речовини, таніни, клітковину 2.  

Надзвичайно цінним джерелом більшості біологічно активних сполук є чорна 
смородина, яка багата пектиновими речовинами з високими драглеутворюючими 
властивостями. Чорна смородина відноситься до ягід з підвищеним вмістом 
клітковини. Смородина є концентратом вітамінів-синергістів С і Р. Ягоди чорної 
смородини багаті на мінеральні речовини, особливо калій (350 мг/100 г), залізо 
(до 230 мг/100 г), марганець, мідь тощо 2.  

Враховуючи цінні властивості і значні запаси чорної смородини і обліпихи, 
актуальним є дослідити можливість використання їх в якості наповнювачів у 
вигляді сухих порошків у кисломолочних напоях.  

Технологія перероблення ягід обліпихи і смородини повинна здійснюватися, 
виходячи з умови максимального збереження біологічно активних речовин.  

В даній роботі запропоновано схему перероблення ягід обліпихи і смородини на 
порошки. Згідно зі схемою, плоди обліпихи і смородини проходять інспекцію, в 
процесі якої видаляються сторонні домішки і недоброякісні плоди. В осінній час для 
перероблення можна використовувати свіжі плоди, а в інший час переробляються 
заморожені ягоди. Плоди рекомендується заморожувати при температурі –5 °С. Далі 
плоди подаються в дезінтегратор, в якому відбувається їх подрібнення.  

Після дезінтегратора м’якоть направляється на сушіння. Після сушіння м’я-
коть смородини та обліпихи надходить на подрібнення. 

Досліджували процес набухання порошків з ягід. Встановлено, що краще 
ягідні порошки набухають при температурі 60 – 65° С. Слід зазначити, що най-
більшу здатність набухання ягідні порошки досягають через 30 хвилин.  
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Використання порошків з ягід смородини та обліпихи у виробництві кисло-
молочного напою дозволить збагатити останній біологічно активними речови-
нами та надати йому оздоровчих властивостей. 
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Харчування — один із основних чинників, що визначають стан здоров’я і 
тривалість життя людини. Структура харчування населення України характер-
ризується недостатністю споживання найбільш цінних у біологічному відношен-
ні компонентів їжі. 

Дослідження нутриціологів свідчать про те, що в сучасному суспільстві одне 
лише традиційне харчування неминуче призводить до тих чи інших видів хар-
чової недостатності. Тому проблема поліпшення структури харчування, якості та 
безпеки харчових продуктів є сьогодні однією із найважливіших [5]. 

Сучасний ринок функціональних продуктів на 65 % представлений молочними 
продуктами. Молочні продукти є гарною основою для створення нових функціо-
нальних продуктів, тому що являються продуктами масового споживання. 

Молочні продукти посідають значну частину на ринку харчових продуктів. 
Одне з провідних місць в Україні на молочному ринку належить морозиву, яке є 
гарною основою для створення оздоровчих продуктів, оскільки до його складу 
входять білки, пептиди, амінокислоти, олігоцукри, вітаміни, мінеральні речовини 
та інші нутрієнти [2]. 

Морозиво являє собою багатокомпонентну полідисперсну систему, що 
складається з безперервного дисперсійного середовища води та диспергованих у 
ній дрібних часточок: бульбашок повітря, жирових кульок, кристалів льоду та 
лактози, шматочків наповнювачів. 

В останній час в Україні набуває все більшого поширення дефіцит полісахаридів, 
що призводить до розвитку аліментарних захворювань. Це пояснюється недоліком 
споживання продуктів, які багаті на ці речовини — сирих овочів і фруктів, надмір-
ним вмістом у їжі рафінованих продуктів, майже позбавлених клітинних оболонок 
(цукор, рис, борошно вищого ґатунку). Крім того, сучасні технології перероблення 
рослинної продовольчої сировини (подрібнення, гомогенізація, тривале термічне 
оброблення тощо) призводять до руйнування вітамінів, мінеральних речовин. 

Більшість спеціалістів із харчування вважають, що раціон дорослої людини 
повинен містити не менше 30 – 40 г харчових волокон, у той час як середньо 
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статистичний українець споживає близько 13 г. Таким чином, дефіцит цих 
нутрієнтів становить приблизно 15 – 20 г щоденно [4]. 

Відомо, що недостатня кількість в раціоні харчування пребіотиків призводить 
до порушень діяльності серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, 
розвитку цукрового діабету, атеросклерозу, ожиріння. 

Пребіотики — це компоненти їжі, які не всмоктуються і не перетравлюються 
у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, а ферментуються мікрофлорою 
товстого кишечника людини і стимулюють її ріст і життєдіяльність [3]. 

Одним із найкращих пребіотиків є інулін. Інулін — це полісахарид, що 
складається переважно з залишків D-фруктози, з’єднаних між собою 1,2 — глікози-
дними зв’язками, а також містить невелику кількість залишків глюкози. Інулін 
покращує обмін ліпідів, тому знижує ризик серцево-судинних захворювань, сприяє 
розвитку корисних бактерій і нормальному функціонуванню шлунково-кишкового 
тракту, справляє імуномодулюючу дію, а також сприяє засвоєнню кальцію [3]. 

Джерелами інуліну є топінамбур, якон, кульбаба, лопух, цикорій, а також 
скорцонера. 

Скорцонера — рослина досить цінна за своїми харчовими і лікарськими 
властивостями. Коренеплоди цінні вмістом харчових волокон в кількості 17,3 %, 
які представлені інуліном — 11,8 %, пектином — 3,7 % та клітковиною — 1,8 %, 
а також вмістом вітамінів і мінеральних речовин [1]. 

Метою даної роботи є розроблення способу виробництва морозива шляхом 
збагачення його біологічно активними речовинами кореня скорцонери. 

Так як скорцонера — рослинна сировина, багата на харчові волокна і інші 
біологічно активні речовини, вона є перспективною для використання в якості 
збагачувача морозива. 

В даній роботі ми досліджували такі продукти перероблення кореня скор-
цонери як пюре і порошок. Внесення пюре чи порошку скорцонери дозволяє 
підвищити харчову цінність морозива. Зокрема, готове морозиво з даними збага-
чувачами характеризується підвищеним вмістом клітковини, пектину, інуліну, 
що дозволяє зменшити ризик аліментарних захворювань та підвищити ефектив-
ність їх профілактики. 
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24. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ 
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
У ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБА 
М.М. Рашко 
Національний університет харчових технологій 

Створення нового функціонального харчового продукту підвищеної харчової 
та біологічної цінності є актуальним завданням сьогодення, оскільки майбутнє 
України оцінюється не лише за рівнем розвитку економіки країни, а передусім за 
станом здоров’я кожного громадянина й нації в цілому. 

В багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, спостерігається недостатня 
забезпеченість населення білковими харчовими продуктами. Так, дефіцит білку в 
раціоні населення України становить не менше 25 %. Білковий та аміно-
кислотний дефіцит на тлі несприятливих екологічних умов негативно відби-
вається на стані здоров’я, працездатності та тривалості життя людей. Проблема 
дефіциту харчового білка в Україні заслуговує на особливу увагу в зоні 
радіаційного забруднення у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС. 

Серед великої кількості харчових продуктів особлива увага приділяється 
зерновим культурам. В Україні традиційно частка зернових продуктів складає до 
45 % загального раціону харчування. Провідне місце зернових продуктів у раціо-
ні харчування становить завдання підвищення їх функціонального значення. 

Хліб і хлібопродукти є повсякденними харчовими продуктами населення 
нашої країни, основними джерелами енергії та поживних речовин. 

Основним недоліком класичних технологій хлібопекарської промисловості є 
те,що при отриманні борошна вищих гатунків із зернівкою видаляється майже 
весь комплекс вітамінів групи В, а із зародком ми втрачаємо вітамін Е, І, таким 
чином, готовий продукт має значно нижчу біологічну цінність, ніж сировина, з 
якої його отримано. 

Саме тому основна увага сьогодні науковців і практиків спрямована на те, щоб у 
ході технологічного процесу збагатити харчове середовище тими компонентами, що 
були втрачені в процесі виробництва борошна, і які відсутні у зерновій сировині. 

В останні роки збільшився інтерес російських і зарубіжних вчених до 
гречаного борошна. Було ретельно вивчено хімічний склад і інші його харак-
теристики. За даними цих досліджень зроблено висновки щодо значної біоло-
гічної цінності гречаного борошна. Було встановлено, що для покращення якості 
виробів з пшеничного борошна вищого гатунку можна використовувати гречане 
борошно в кількості до 20 %. 

Тому дана робота спрямована на вдосконалення способу виробництва пше-
ничного хліба шляхом часткової заміни пшеничного борошна на гречане. 

Гречка являється продуктом дієтичного харчування,вироби з неї корисні при 
захворюваннях печінки, шлунково-кишкового тракту, а також необхідні для 
зміцнення капілярів та зниження рівня холестерину в крові. У разі поєднання 
продуктів перероблення гречки з пшеничним борошном спостерігається унікаль-
на синергетична композиція таких елементів як біоорганічний селен та вітамін Е. 

У ядрі гречки багато мікроелементів, таких як, залізо, фосфор, мідь. Ці мікроеле-
менти сприяють підвищенню гемоглобіну в крові та посилюють фізичну витривалість. 
Також у ядрі міститься багато вітамінів В1, В2, РР, біофлавоноїдів. Вміст рутину має 
велике значення для профілактики лікування склерозу та гіпертонії. 
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Відсутність клейковини та наявність у складі гречки важкозасвоєних вуглеводів, 
знижує рівень цукру в крові, білки гречки відрізняються високим ступенем 
збалансованості за вмістом незамінних амінокислот і мають добру засвоюваність, що 
робить гречане борошно особливо цінним дієтичним продуктом. 

Вуглеводи представлені, в основному, крохмалем та легкозасвоюваними 
цукрами — фруктозою, глюкозою. 

Білок гречаної сировини має високу засвоюваність(до 78 %), його біологічна 
цінність наближена до білків курячого яйця та сухого молока, які є найбільш 
збалансованими та цінними за амінокислотним складом. Білок гречки містить 18 амі-
нокислот. За кількістю лізину та метіоніну вона перевищує всі круп’яні культури. 

Зерно гречки багате на тіамін, який потрібний для нормальної роботи нерво-
вої системи. Дослідженнями встановлено, що низький рівень тіаміну негативно 
впливає на діяльність мозку. Також гречка є якісним джерелом селену.  

Використання в харчовій промисловості зернових культур дозволяє поліп-
шити не лише поживні і профілактичні властивості продуктів, а і функціонально-
технологічні властивості. 

Висновок. Гречка має цілющі властивості та збалансований біохімічний 
склад, що робить продукти з неї одними із кращих за функціональними власти-
востями. Теоретичні та експериментальні дослідження свідчать про те, що 
завдяки використанню композиційних сумішей різних зернових культур можна 
отримати харчові продукти підвищеної біологічної цінності, які повністю 
відповідають принципам здорового харчування. 
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25. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ДИКОРОСЛОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ 
НАПОЇВ ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЇ ДІЇ 
С.О. Холоденіна 
Національний університет харчових технологій 

Одним із завдань індустрії здорового харчування є створення продуктів 
профілактичного призначення для попередження різних хвороб та зміцнення 
основних функцій організму, зниження ризику впливу шкідливих речовин. 

Незадовільний стан харчування призводить до зниження імунного і гуморального 
захисту організму, і як наслідок, до збільшення кількості інфекційних та неінфекцій-
них захворювань, передчасного виснаження організму і зростання смертності; галь-
мування фізичного та психічного розвитку молодого організму, зниження соціально-
го статусу особи; ускладнення виконання організмом репродуктивної функції. 

На думку спеціалістів особлива роль має бути відведена напоям, поліком-
понентна система яких збагачена натуральними мікронутрієнтами, що містяться 
в концентратах, виготовлених із рослинної сировини. 

Останніми десятиліттями антропогенний вплив на навколишнє середовище 
стає все більш інтенсивним і масштабним. Виникає проблема забезпечення лю-
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дини повноцінними якісними і безпечними напоями. Альтернативою є роз-
роблення функціональних напоїв, напоїв лікувально-профілактичного призна-
чення, які поповнюють дефіцит біологічно активних речовин, збалансованих за 
основними компонентами. Наукові дослідження у цьому напрямі актуальні, 
оскільки підпорядковуються одному з основних напрямів державної політики — 
створення технології якісно нових харчових продуктів. 

Дикорослі ягоди, якими багаті сировинні ресурси України, є справжньою 
скарбницею БАР. Вони володіють чітко вираженою фізіологічною дією на 
людський організм. Природні запаси дозволяють не тільки заготовляти їх для 
місцевих потреб, але й використовувати у промисловому масштабі. 

Однак, сучасні технології, хоча і дозволяють виготовляти харчові продукти їз 
дикорослих плодів та ягід, не достатньо використовують багатоманітний та 
корисний їх хімічний склад, зокрема істотний вміст поліфенольних сполук, 
якими багата ця сировина. За складом і вмістом фенольних речовин дикорослі 
значно випереджають культурні сорти. 

У плодах аронії чорноплідної виявлено багато вітаміну Р, аскорбінової кис-
лоти, цукру (до 9,5 %), а також органічних кислот, каротину, багато йоду. Вияв-
лено флавоноїди, антоціани. За вмістом кислот плоди горобини чорноплідної 
значно переважають мандарини, суницю, малину, червону смородину. Плоди 
горобини довго не псуються, тому що в них містяться речовини, що пригнічують 
розмноження мікробів. З мікроелементів найбільше заліза — 1,2 мг, марганцю — 
0,5 і йоду — 5 – 8 мг на 100 г м’якоті плодів 1. 

Ефективність дії шипшини, перш за все, пояснюється наявністю в ній аскор-
бінової кислоти. Цей вітамін регулює окислювально-відновні процеси в орга-
нізмі, при цьому підвищується стійкість організму до інфекцій, підвищується 
працездатність і в цілому стимулюється обмін речовин. Плоди шипшини — це 
природний концентрат багатьох вітамінів. Плоди містять аскорбінову кислоту, 
рибофлавін, -каротин, вітамін К і біофлавоноїди, токофероли, каротин і поліне-
насичені жирні кислоти. У плодах шипшини аскорбінової кислоти в 10 разів 
більше, ніж у чорній смородині, у 50 більше, ніж у лимоні. Ще дуже важливо, що 
у висушених плодах вітамін С надійно зберігається протягом 2 років 1. 

Плоди глоду криваво-червоного, який вживається в фармакології (знімає непри-
ємні відчуття в ділянці серця, знижує артеріальних тиск, зменшує нервозність), міс-
тять вуглеводи, органічні кислоти, тритерпеноїди, вітамін С, дубильні речовини, ка-
техіни, лейкоантоціанідіни, а також володіють тонізуючою дією, розширюють кро-
воносні судини, знижують рівень холестерину в крові, відновлюють серцевий м’яз і 
коронарний кровообіг, підвищують внутрішньоклітинний рівень вітаміну С 1. 

Для вилучення із рослин речовин, які зумовлюють їх антиоксидантну та 
імуномодулюючу дії, досліджували екстрагування рослинної сировини. Ефек-
тивність екстрагування сировини визначали за вмістом сухих речовин рефракто-
метричним методом. Співвідношення сировина : екстрагент варіювали від 1:5 до 
1:40. Визначали органолептичні та фізико-хімічні показники екстрактів. При 
органолептичній оцінки водних екстрактів оцінювали смак, колір, прозорість. 
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26. РОЗРОБЛЕННЯ РОСЛИННОЇ 
КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
КИСНЕВИХ НАПОЇВ  
Н.В. Шнайдер 
Національний університет харчових технологій 

Кисень безпосередньо впливає на організм людини, а саме сприяє активації 
розумових здібностей, посиленню фізичної витривалості, посиленню імунітету, 
поліпшенню діяльності головного мозку, концентрації пам’яті, виведенню з 
організму шлаків тощо. Саме тому доцільним є створення інноваційних комп-
лексів на основі кисневих напоїв з комплексом функціональних інгредієнтів [3]. 

Для створення кисневого напою функціонального напряму було проведено ряд 
експериментів з розробленням рослинної композиції. До складу рослинної композиції 
введено шипшину, волоський горіх, чорну смородину, екстракт буркуна та стевію. 

Зрілі плоди шипшини містять на 100 г: 14 – 60 г води, 1,6 – 4 г білків, 24 – 60 г 
вуглеводів, 4 – 10 г харчових волокон, 2 – 5 г вільних органічних кислот; 23 – 58 мг 
калію, 5 – 13 мг натрію, 26 – 66 мг кальцію, по 8 і по 20 мг магнію і фосфору, 
11,5 і 28,0 мг заліза, 2,6 і 6,7 мг провітаміну А, 0,05 і 0,15 мг вітаміну B1, 0,33 і 
0,84 мг вітаміну В2, 0,60 і 1,50 мг вітаміну РР, 470 і 1200 мг вітаміну С, від-
повідно. У шипшині також міститься мідь, марганець, хром, молібден, кобальт, 
вітаміни В6, Е, дубильні речовини [2].  

Плоди волоського горіху містять вітаміни групи В (В1, В2, РР), вітамін С, -
каротин, мінеральні речовини: калій, натрій, фосфор, залізо, магній, кальцій, йод. 
Горіхи на 60 % складаються з жирів, переважно ненасичених, а також є дже-
релом білка, який може замінити тваринний. Олія, що міститься в ядрі волось-
кого горіха, представлена переважно сумішшю (вітамін F) та вітаміном Е (суміш 
семи токоферолів), котрі ефективно захищають організм людини від онкологіч-
них хвороб, стимулюють діяльність головного мозку, активізують роботу м’язо-
вого апарату, зміцнюють капіляри, ефективно протидіють атеросклерозу та тром-
бофлебіту [2].  

Ягоди чорної смородини є природним концентратом вітамінів, переважно вітамі-
ну С, містять до 85 % води, 0,9 % — золи, 1 % — білків, 8 % — вуглеводів, 3 %-кліт-
ковини, 2,3 % — органічних кислот (лимонної, яблучної, винно-кам’яної, бурш-
тинової, саліцилової, фосфорної), 0,5 % — пектинових речовин, 0,4 % — дубиль-
них, фарбувальні речовини Р-вітамінної активності, вітаміни К, Е, В, В2, РР і ка-
ротин. Серед мікроелементів — калій, натрій, кальцій, магній, фосфор і залізо [2]. 

У буркуні лікарському знайдено 0,4 – 0,9 % кумарину, кумарову і мелілотову 
кислоти, мелілотин, ефірну олію, слиз, ікроцимелілотозид, похідні пурину, жи-
роподібні речовини (до 4,3 %). Найважливіша здатність буркуна лікарського — 
це здатність поглинати з грунту селен і накопичувати його. Дослідження 
хімічного складу буркуна показали, що він має велику кількість антиоксидантів: 
дубильні речовини, флавоноїди, вітаміни і деякі органічні кислоти. Він здатний 
поліпшувати реологічні властивості крові, виявляти антигіпоксичну дію [1].  

В якості цукрозамінника використовуємо екстракт стевії. 
Експериментально визначено режими екстрагування: температура 35 – 37 ºС, 

тривалість екстрагування 30 хв., гідромодуль 1:2. Після екстрагування отримані 
екстракти були купажовані у співвідношені шипшина, горіх, буркун, смородина, 
стевія — 1:1:0,5:1:0,25.  
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Отриману суміш насичують киснем, його дія на організм відбувається в 3 
етапи: кисень у вигляді піни, пересуваючись по травному тракту, всмоктується в 
кров і лімфу і швидко розноситься по організму, очищаючи й знезаражуючи 
його, посилюючи клітинний метаболізм, покращуючи кровообіг, нормалізуючи 
рефлекторні процеси; енергія чистого кисню поглинаючись, тканинами орга-
нізму, трансформується в енергію біологічних процесів, покращує мікро цирку-
ляцію і проникність клітинних мембран, посилює окислювально-відновні 
процеси; у результаті активування обмінних процесів значно поліпшується 
засвоєння корисних складових коктейлю. 
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27. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ 
СУШІННЯ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 
РІЗНИХ СОРТІВ ЧАЮ 
Ю.В. Шемчук, Т.І. Миколів 
Національний університет харчових технологій 

Чай — відомий у всьому світі тонізуючий напій, який добре вгамовує спрагу. 
Вживання чаю має давню традицію, його появу пов’язують з легендою, яка свід-
чить про те, що чайні листки випадково потрапили в казанок з водою і вийшов 
чудовий напій, що дійшов до нашого часу. Чай розрізняють за сортами і різ-
новидами. Так, чай може бути чорним і червоним, білим і зеленим, жовтим. Добре 
відомі чаї мате, каркаде, ароматизовані. Крім того, за розміром листя чаю може 
бути великим, середньо- і мілколистовим. Кожен вид чаю відрізняється один від 
одного не лише кольором, але і смаком. Одні види чаю хороші в гарячому стані, 
інші в теплому або холодному. Історично першим був зелений чай, вважається, що 
поява інших видів чаю зумовлена вдосконаленням технології його отримання. 
Технологія виготовлення кожного виду чаю відрізняється один від одного [2]. 

Так, технологія отримання білого чаю складається з процесу в’ялення і 
сушіння. Це найшвидший процес отримання чаю. Технологія отримання зеле-
ного чаю складається з етапів в’ялення, часткового висушування, скручування і 
досушування. Технологічні етапи виготовлення червоного чаю мають свою пос-
лідовність і полягають у в’яленні, скручуванні, частковій ферментації і сушінні. 
Процедура появи на світ чорного листа найдовша і складається із в’ялення, 
скручування, повної ферментації і сушіння. Ароматизовані чаї отримують 
шляхом змішування чаю з листям інших рослин на етапі сушіння [1]. 

Одним з найважливіших етапів технології виготовлення кожного виду чаю є 
процес сушіння. Так, якщо чай не просушити, він покриється пліснявою і згниє, 
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якщо чай не досушити — він зіпсується з часом, якщо дати йому пересохнути, то 
він обвуглиться і набуде неприємного паленого смаку. Ідеальним результатом 
сушіння є суха чайна сировина з відсотковим вмістом в ній вологи — 2…5 %, 
для зеленого чаю цей показник повинен складати 4 %. Про правильність сушіння 
чаю свідчить і його колір. Листя каркаде з бордовим відтінком свідчать про опти-
мально підібрані параметри процесу, бліді, або навпаки, темні листки — про 
порушення технології сушіння [2, 3]. 

Спочатку технологія сушіння чаю полягала у сушінні листя на великих піддо-
нах на сонці, а також на відкритому вогні, в сковородах. Цей процес сушіння 
схожий з процесом жарення. В кінці XIX століття відбулися істотні зміни в 
технології сушіння чаю, пов’язані з появою нового технологічного устаткування — 
закритих духовок, в яких було забезпечено приплив свіжого повітря, температура 
сушіння в таких духовках складала 90 °С. Після цього для сушіння чаю стали 
застосовувати чаєсушильні машини, в яких температура сушіння може досягати 
сотні градусів при поданні гарячого повітря, час сушіння скоротився до 20 хв.  

Проводилися дослідження з підбору оптимальних параметрів сушіння листя чаю 
на чаєсушильній машині марки ЧСП–1М. До переваг цього обладнання можна 
віднести те, що чай висушується на металевих листах, розташованих на плас-
тинчатому транспортері; в якості теплоносія використовується очищене повітря, яке 
проходить через трубчатий калорифер, де воно підігрівається до необхідної тем-
ператури. Режими сушіння різних сортів чаю підтримуються автоматично, пара-
метри процесу регулюються кількістю палива, що подається в топку, та швидкістю 
руху повітря в калориферах. Температура сушіння кожного виду чаю різна. Так, 
чорний чай треба сушити при температурі 90…95 °С, а зелений — при 105…120 °С. 
Білий чай вимагає меншої температури сушіння — 70 °С. Важливою умовою 
виготовлення чаю є швидке охолодження сировини, оскільки чай може тліти і зго-
ріти. В дослідних зразках зеленого чаю вміст вологи не перевищував 8,5 %, а вміст 
таніну складав 15…17 %, що відповідає вимогам діючої нормативної документації. 
Тобто, досліджувана установка для сушіння чаю дозволяє отримати продукт високої 
якості, адже зелений чай — біологічно цінний продукт, завдяки наявності високого 
вмісту катехінів, які володіють вираженою Р-вітамінною активністю. За ступенем 
ферментативного окислення таніно-катехінового комплексу для зеленого чаю цей 
показник складає 10…12 %, порівняно з 31…50 % для чорного чаю. 

Отримана таким чином сировина містить чайний сік і ефірні олії, які екстра-
гуються під впливом гарячої води при заварюванні. Терпкий смак, насичений ко-
лір, неповторний аромат і здатність чудово втамовувати спрагу роблять чай 
найпопулярнішим напоєм серед населення всього світу. 
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28. ТАКТИКА ЗНИЖЕННЯ ВАГИ 
Д.О. Василець 
Національний університет харчових технологій 

Перед тим як почати зменшення ваги перед змаганнями, спортсмен повинен 
розробити тактику. По-перше, пам’ятати про те, що режим тренувального 
навантаження, методи та засоби підготовки, графік зменшення ваги повинен 
співпадати з режимом тренувального навантаження всієї команди. По-друге, 
треба визначити, за скільки днів до змагань починати зменшення ваги: її можна 
знижувати не більш 10 – 12 днів. 

На початку періоду перед змаганнями вага борця повинна знаходитись в межах 
так званої тренувальної ваги. За 20 днів до змагань (протягом 2 – 3 днів), дотри-
муючись режиму і тренуючись в спортивному костюмі, треба форсовано знизити 
вагу, аби вона перевищувала верхню межу вагової категорії на 2 кг. 

Таке перевірочне зниження ваги краще запланувати в дні максимальних 
навантажень. Про рівень тренованості можна судити за втратами ваги на кожному 
тренуванні. Якщо вага знижується важко — тоді організм може легко витримати 
максимальні навантаження, а якщо вага знижується легко, втрата ваги за одне 
тренування більше звичайного, а після тренування зникає апетит — це означає, 
що організм погано переносить максимальні навантаження. В таких випадках 
треба бути дуже уважним при плануванні співвідношення інтенсивності та 
обсягу тренувальних занять. Постійно треба слідкувати за тим, щоб вага не 
знижувалась дуже різко. Краще чергувати два методи її зниження — поступовий 
та форсований. Протягом 3 днів поступово знижувати вагу (до 4 кг вище норми), 
потім за 2 дні форсовано знижувати вагу (до 2 кг вище норми) і, нарешті, за 2 дні 
поступовим знижуванням досягнути верхньої межі вагової категорії. 

Після контрольного знижування, якщо вага важко знижується, необхідно 
збільшити обсяг та інтенсивність тренувань, при цьому не обмежуючи прийом 
їжі. Вага регулюється за рахунок тренувань. При форсованому зниженню ваги 
максимальні навантаження припадають на останні дні перед змаганнями. В 
період зниження ваги вирішується головна задача тренувань — підвищення 
спортивної майстерності. 

Про свій стан готовності борці можуть судити за даними поточного та етапного 
контролю, проведеного співробітниками комплексних наукових груп у командах. 
Про цей стан свідчать також бажання тренуватись, хороший сон, апетит, наявність 
почуття гумору, зацікавленість та активність у всіх справах, товариські взаємини з 
суперниками та друзями. Змінюючи ударні тренування з відновними заходами, 
борець повинен стежити за тим, щоб за 5 днів до змагань його вага перевищувала 
норму не більше ніж на 2 кг. Протягом одного дня треба утримувати вагу на цьому 
рівні, а потім довести її до норми за 2 дні до змагань. В останній день перед 
змаганнями перед зважуванням слід суворо дотримуватися дієти. 

Борець повинен бути психологічно підготовлений до всіх труднощів, які 
неодмінно зустрінуться в останні дні зниження ваги. Інколи наступає такий 
момент, коли зникає бажання тренуватись, парна лазня набридає, дотримуватися 
дієти дуже важко. Тоді спортсмен повинен обрати «з двох бід обирай меншу». 

Зниження ваги потребує від борця організованості, дисциплінованості, високої 
морально-вольової підготовленості, загостреного почуття відповідальності перед 
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командою, стійкості, готовності зробити спортивний подвиг. При зниженні ваги 
спортсмени вчаться максимально використати свої інтелектуальні та фізичні 
здатності. Вміння регулювати вагу тіла необхідно особливо тим, хто схильний до 
ожиріння, тому дуже важливо всебічно та глибоко вивчати цей процес. 

Малі втрати ваги на тренуванні свідчить про можливість легко витримати 
максимальні навантаження. Тому, перш ніж брати участь в змаганнях,а отже, 
скидати деяку зайву вагу, необхідно досягнути стану високої готовності. Однією 
з ознак цього стану є стабілізація ваги перед тренуванням і незначні її втрати 
після нього. 

Найкращим засобом зниження ваги тіла є поєднання поступового зменшення 
калорійності харчування зі збільшенням енерговитрат на тренуваннях. При 
такому підході до корекції маси тіла його м’язковий компонент залишається 
незміненим — змінюється лише жировий, що не виявляє негативного впливу на 
спортивну діяльність. 

Тривале обмеження харчування та прийому рідини, форсоване зниження ваги 
в лазні знижають ефективність тренувального процесу, погіршують працез-
датність та самопочуття спортсменів. Цей шлях дуже небезпечний, особливо в 
юнацькому віці. 

В перші 2 – 3 тижні початкового періоду тренування вага зменшується на 1 – 
2 кг в результаті видалення з організму зайвої води та жиру. Надалі при сис-
тематичному тренуванні відзначається стабілізація маси тіла, характерна для піку 
спортивної форми. Сталість ваги тіла у дорослого спортсмена може служити 
однією з ознак рівності енергетичних витрат кількості споживаної їжі. 

Значне зниження ваги рекомендується не більш 2 – 3 разів на рік.  
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29. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАКУСОЧНИХ 
КОНСЕРВІВ 
О.В. Короленко, Є.І. Широкий 
О.В. Стоянова, І.І. Іванова 
Херсонський національний технічний університет 

Результати досліджень сучасного харчування населення свідчить про недос-
татнє споживання незамінних компонентів їжі, що знижує опір організму до 
впливу факторів навколишнього середовища, формує синдром хронічної втоми, 
депресії, знижує розумову й фізичну активність. Тому створення доступних і 
збалансованих у харчовому відношенні та біологічно повноцінних продуктів є 
актуальною проблемою для населення України. Технологічне оброблення при 
виготовленні консервів знижує у овочах вміст біологічно активних речовин 
(БАР), у зв’язку з цим назріла проблема пошуку шляхів збагачення цих речовин у 
готових овочевих консервах [1, 2]. 
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Метою дослідження є виготовлення овочевих закусочних консервів з підви-
щеною харчовою цінністю. Запропоновано виготовлення овочевих закусочних 
консервів з додаванням меду. До складу меду входить більш 70 різних досить 
важливих для організму речовин. Мед майже цілком складається із цукрів — 
глюкози й фруктози. Це моноцукри, які дуже легко засвоюються організмом. 
Моноцукри без усяких перетворень надходять із ШКТ в кров. За рахунок 
цукристих речовин, які потрапляють із їжею, утворюється більше половини всієї 
енергії організму. До складу меду входять мінеральні речовини: залізо, мідь, 
марганець, хлор, кальцій, калій, натрій, фосфор, алюміній, магній. Доведено бак-
терицидні властивості меду. 

У чорносливі знаходиться велика кількість корисних речовин, вітамінів (гру-
пи В, РР, Е), макро- і мікроелементів, а також моно- і дисахариди, пектини, орга-
нічні кислоти (особливо, яблучна). Вживання чорносливу сприяє обміну речовин, 
поліпшує перистальтику ШКТ, особливо рекомендовано людям з серцево-судин-
ними захворюванням. Враховуючи вищевикладене, дані компоненти цілеспря-
мовано були введені в рецептури запропонованих овочевих консервів  

Експериментально було визначено оптимальну кількість компонентів, які вит-
римували певний час для гармонізації смаку, та аромату та проводили органо-
лептичні дослідження.  

За отриманими даними розроблені рецептури консервів «Буряк з медом та 
чорносливом» і «Медові перці, фаршировані капустою». 

Розрахунковим методом було обраховано хімічний склад консервів та 
експериментально було визначено вміст аскорбінової кислоти в ній, що 
становить 54 мг на 100 г композиції. Досліджено вміст мінеральних елементів, а 
саме Ca і Мg та встановлено, що Са в 100 мл міститься 37,2 мг, а Мg — 26,2 мг. 

Авторами розроблені технологічні схеми виготовлення нових консервів. 
Якість готової продукції контролюється органолептичними і фізико-хіміч-

ними методами. В консервах оцінювали зовнішній вигляд, смак і аромат, колір, 
консистенцію, якість маринадної заливки. Визначали вміст цукру, загальну 
кислотність та ін. Після аналізів проводили дегустацію.  

З метою досягнення конкурентних переваг за рахунок підвищення харчової 
цінності отримані консерви «Буряк з медом та чорносливом» мають привабливий 
яскраво червоній колір, аромат приємний, характерний для маринованих овочів. 
смак солонкувато-кислуватий, властивий маринованим овочам, чорнослив з 
медом дають гарний солодкий присмак. У процесі дегустації оцінювали наступні 
показники: зовнішній вигляд, колір, смак, запах. Кожний показник оцінювали за 
п’ятибальною шкалою відповідно до вимог якості. Консерви отримали високу 
оцінку. Середній бал склав 4,95. 

Розроблені нові консерви «Буряк з медом та чорносливом» та «Медові перці, 
фаршировані капустою» відрізняються високими органолептичними показниками 
за рахунок сприятливого поєднання цукрів та кислот та добре вираженим арома-
том і смаком маринаду. Проведений комплекс досліджень було покладено в основу 
розроблення проекту нормативної документації на нову продукцію. 
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30. СЛАДКИЕ ЭМУЛЬСИОННЫЕ 
ПРОДУКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУКИ ИЗ ВЫЖИМОК АРОНИИ 
(ARONIA MELANOCARPA (ELLIOT). 
СОСТАВ И СВОЙСТВА 
К. Никовска, П. Мерджанов 
И. Петрова, А. Стоянова 
Университет пищевых технологий — Пловдив, 
Болгария 

Арония черноплодная (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot) встречается во 
многих странах мира, в том числе и в Болгарии [1].  

Плоды содержат до 10 % сахаров (в основном глюкозу и фруктозу), витамины 
P, А, С, Е, РР, В. Суммарное содержание антоциановых пигментов в зрелых пло-
дах доходит до 6,4 %. Арония отличается большим набором микро- и макро-
элементов, пектиновых и дубильных веществ, антоциановых пигментов [1, 6]. 

В профилактических и лечебных целях используются не только свежие, 
замороженные и сушёные плоды, но и продукты переработки, имеющие лучшие 
вкусовые качества: варенье, джем, желе, цукаты, компот, вино [2, 6, 7].  

При производстве соков прямого отжима из плодов аронии в качестве отходов 
производства образуются выжимки, которые содержат органические кислоты, 
протеины, липидную фракцию, антоцианы и другие соединения с высокой пище-
вой ценностью. Разработана технологическая схема переработки выжимок пло-
дов аронии в напитки профилактического назначения [8]. 

Пищевые эмульсии являются основой для многих продуктов. Значительную 
часть занимают эмульсии майонезного типа и сладкие эмульсионные соусы и 
дрессинги. Исследовательская деятельность в Болгарии и в мире направлена на 
создание эмульсий с улучшенным пищевым профилем [5]. Научные и при-
кладные исследования расширяются, акцентируя на использовании разнообраз-
ных растительных масел с полезным для здоровья профилем, эмульгирующе-ста-
билизирующим составом и ассортиментным разнообразием продуктов [4, 5].  

Целью данной работы являлась разработка технологии и рецептуры эмуль-
сионных продуктов профилактического назначения с использованием муки из 
выжимок плодов аронии, содержащих натуральные красители и другие ценные 
нутриенты. 

Материал и методы. Мука (размер частиц 0,2 mm) из выжимок плодов 
аронии: влажность 7,9 %, протеины (4,64 %) и липидная фракция (1,92 %). 
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В состав разработанных продуктов включены разные растительные масла и 
стабилизирующие компоненты, приобретенные в торговой сети. Информация о 
составе взята из сопровождающей технологической документации: 

– Кукурузное масло Olitalia: жиры 91 %, в т.ч. насыщенные 13 %, мононе-
насыщенные жирные кислоты 23 % и полиненасыщенные жирные кислоты 55 %; 

– Подсолнечное масло: жиры 99 %, в т.ч. насыщенные жирные кислоты 15 %; 
мононенасыщенные 30 % и полиненасыщенные 65 %; 

– Кокосовое масло: жиры 99 %, в т.ч. насыщенные жирные кислоты 86 %; 
мононенасыщенные 5,7 % и полиненасыщенные 1,5 %; 

– Низкомасленный маргарин: жиры 19,5 % в т.ч. насыщенные жирные 
кислоты 2,9 %; мононенасыщенные 7,5 % и полиненасыщенные 8 %; 

– Пектин СЕ (70,73 %) и ПУС (47,42 %); 
– Химически модифицированный крахмал из кукурузы (N-Creamer) и 

прежелатинированный модифицированный кукурузный крахмал (Ultratex): угле-
воды 97 %, протеины 0,5 % и жиры 0,15 %; 

– Сухое обезжиренное молоко: протеины 32 %, жиры 1 % и углеводы 55 %. 
Качество готовых изделий оценивали по органолептическим показателям.  
У полученных эмульсионных продуктов вычислена энергетическая ценность 

посредством энергетических эквивалентов протеинов, жиров и углеводов [9] и 
составлена органолептическая характеристика. 

Результаты и обсуждение. Вид и количество жировых и емульгирующих 
компонентов представлены в табл. 1. 

Таблица. 1. Сладкие эмульсионные продукти 

Пробы Состав, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Кокосовое масло  10      
Подсолнечное масло  20 10 20  25 20 15 
Кукурузное масло    20    
Маргарин 20       
Сухое молоко 10 10 10 10 15 5,00 15 
Сахар 25 25 25 25 20 15 10 
Пектин СЕ (70.73 %) и ПУС (47.42 %). 0,50      0,60 
Модифицированный кукурузный крахмал  
(N-Creamer)  0,60 0,80 0,80    

Модифицированный кукурузный крахмал 
(Ultratex)  1,50 3,00 2,50    

Глицерил моностеарат      0,75 0,75 0,75 
Инулин      3,00 5,00 
Лимонная кислота  0,10 
Мука из выжимок аронии 1,00 
Вода до 100 

Рекомендуемое количество для потребления на одну порцию такого типа 
сладких эмульсионных продуктов — 25 g (91.1 kcal 100 g) [3]. После про-
веденных расчетов, с самой низкой энергетической ценностью из всех эмуль-
сионных продуктов является проба 7 (279,6 kcal на 100 g), а с самой высокой — 
пробы 1 (364,2 kcal на 100 g) и 5 (362,4 на100 g). У остальных вариантов значения 
близкие (от 319,8 до 332,9 kcal на 100 g). 
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Некоторые сенсорные показатели представлены в табл. 2. Все продукты 
имеют гомогенную структуру, с равномерно распределенными по всему объему 
мучных частиц фиолетового цвета из-за содержания антоцианов.  

Как видно из табл. 2, определяющий вклад в эффективную консистенцию 
исследуемых эмульсий вносит содержание посахарида-структурообразователя и 
эмульгатора. 

Таблица 2. Сенсорные свойства эмульсионных продуктов 

Продукт Вкус Запах Консистенция 
1 Очень сладкий гидрированного 

растительного масла Слабовязкая 

2 Сладкий со слабым 
крахмальным привкусом 

Сильный 
кокосового масла Слабовязкая 

3 Очень сладкий с крахмальным 
привкусом 

Сильный подсолнечного 
масла Вязкая 

4 Очень сладкий с крахмальным 
привкусом Нейтральный Вязкая 

5 Сладкий Сильный подсолнечного 
масла Вязкая 

6 Сладкий Сильный подсолнечного 
масла Слабовязкая 

7 Очень сладкий Сильный подсолнечного 
масла Вязкая 

Рекомендуется, чтобы растительные масла, которые используются в качестве 
жировой фазы, обладали нейтральным вкусом и не ухудшали сенсорные характе-
ристики вкуса и аромата. В этом отношении кукурузное масло демонстрирует 
лучшее приложение. С целью улучшения общего сенсорного восприятия в состав 
эмульсионных продуктов следует добавлять и натуральные ароматы.  

Вывод. Полученные данные позволяют сделать вывод о целесообразности и 
эффективности совмещения исследуемых компонентов в составе одной компо-
зиции. Таким образом, актуальны исследования, направленные на разработку 
технологии получения функциональных эмульсионных продуктов питания с 
включением муки из выжимок плодов аронии. 
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31. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ІНГРЕДІЄНТІВ ГІДРОБІОНТІВ 
ТА СИРОВИНИ РОСЛИННОГО 
І ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
У ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ 
ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ 
НАПІВФАБРИКАТІВ 
С.Л. Козлова 
Південний науково-дослідний інститут морського 
рибного господарства і океанографії 
Т.К. Лебська 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України 

Підвищений інтерес до функціональних інгредієнтів різного походження 
зумовлений можливістю їх використання для проектування полікомпонентних 
харчових продуктів, за допомогою яких можна було б зменшити дефіцит макро- і 
мікронутрієнтів в організмі людини та сформувати продукти із заданими 
технологічними властивостями. 

Метою роботи є наукове обґрунтування та розроблення технології фаршевих 
швидкозаморожених напівфабрикатів у вигляді фаршевих виробів на основі 
функціональних інгредієнтів м’яса товстолобика, кальмара при додаванні 
сировини рослинного і тваринного походження. 

М’ясо кальмара характеризується повноцінними білками, біологічно ефектив-
ними ліпідами, а також особливою будовою сполучної тканини у вигляді три-
мірної гратки та високими показниками водоутримуючої здатності білків після 
заморожування, що є важливим з технологічної точки зору при виробництві 
фаршевих напівфабрикатів. Ввeдення водоростей (фукуса, ламінарії), моркви до 
виробів із риби збагачує їх макро- і мікроелементами, харчовими волокнами та 
дозволяє віднести до розряду продуктів функціонального призначення 1; пече-
риць і сиру твердого — покращує смакові характеристики, збагачує мінеральний 
склад; сухого молока — забезпечує антиденатураційний ефект при подальшому 
низькотемпературному зберіганні, покращує запах і колір готового продукту 2. 
Поєднання сала ковбасного хребтового та бокового і олії соняшникової рафі-
нованої дозволяє регулювати співвідношення жирних кислот у напівфабрикатах 
та наблизити його до формули «ідеального» ліпіда. 
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Технологічна схема виробництва фаршевих швидкозаморожених напівфаб-
рикатів поєднує ряд традиційних та специфічних операцій. Так, прийом сировини, 
розморожування риби (за необхідності) і кальмарів, видалення забруднень, 
розбирання гідробіонтів, очищення овочів проводять відповідно до встановлених 
стандартних норм. 

Подрібнення сухих водоростей проводять до стану утворення борошна (розмір 
часток 0,4 – 0,8 мм). З метою рівномірного розподілення у фарші передбачена 
гідратація водоростей та відновлення сухого молока у воді температурою не 
більше 20 °С з гідромодулем 1:4 та 1:1 відповідно. Хліб білий, сир твердий, сало, 
очищені та промиті пeчериці, цибулю і моркву, а також філе товстолобика та 
кальмара подрібнюють окремо для кожного продукту на вовчку з діаметром 
отворів гратки 3 – 4 мм. Якщо риба розібрана на тушку, подрібнення з одно-
часним відокремленням м’яса від кісток і шкіри проводять на сепараторі — 
неопресі. Для виробництва продукції високої якості температура фаршу на всіх 
стадіях технологічного процесу не повинна перевищувати 10 °С. 

Приготування ліпідної складової фаршевої суміші проводять наступним чи-
ном: до подрібненого сала при перемішуванні додають подрібнену моркву (якщо 
передбачено рецептурою), потім при постійному перемішуванні — олію 
соняшникову. 

Приготування білкової складової: до подрібненого м’яса товстолобика при 
перемішуванні додають подрібненe м’ясо кальмара, потім послідовно при 
перемішуванні відновлене молоко, подрібнений сир твердий, яйця, сіль кухонну 
та перeмішують. Потім при перемішуванні додають інші інгрeдієнти у нас-
тупному порядку: крупу манну (якщо передбачено рецептурою), подрібнений 
хліб, гідратовані водорості, перець чорний мелений, прянощі (якщо передбачено 
рецептурою), подрібнену цибулю та печериці. 

На прикінцевому етапі приготування фаршу поступово при перемішуванні до 
підготовленої білкової маси додають ліпідну складову фаршевої суміші. Пeре-
мішування можна проводити за допомогою фаршемішалки або куттера. 
Формують фаршеву масу у вигляді котлет овально-приплюснутої форми. 
Панірують у сухарях. Маса виробу має становити 100 г. Заморожують напів-
фабрикати при темпeратурі мінус 35 … мінус 40 °С до досягнення температури у 
товщині продукту не вище мінус 18 °С, упаковують. Зберігають фаршеві 
швидкозаморожені напівфабрикати при температурі не вище мінус 18 °С. 

Таким чином, комбінування запропонованих інгредієнтів рослинного і тва-
ринного походження забезпечує не тільки здатність варіювати біологічну цін-
ність, покращувати органолептичні показники, але й надавати звичайним 
продуктам функціональні властивості. 
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32. МОЛОЧНО-СОЕВЫЙ 
СМЕТАННЫЙ ПРОДУКТ 
С. Швец, Е. Бурец 
Научно-Исследовательский Институт Садоводства, 
Виноградарства и Пищевых Технологий 

Одним из важных направлений концепции создания функциональных пище-
вых продуктов является разработка методов производства пищевых продуктов, 
основанных на комбинировании сырья животного и растительного происхож-
дения. Создание комбинированных молочных продуктов, в которых часть молока 
заменено соевым белковым экстрактом, в мировой практике решает одновремен-
но две проблемы: расширение сырьевой базы и ассортимента пищевых про-
дуктов с функциональными и диетическими свойствами. Эти проблемы актуаль-
ны и для Республики Молдова в условиях нехватки молочного сырья и недос-
татка белка в питании населения. В производстве молочных ферментированных 
продуктов большое значение имеет управление процессом ферментирования, для 
чего используются селекционные культуры молочнокислых бактерий. 

Для производства молочных комбинированных продуктов необходимо ис-
пользование культур молочнокислых бактерий, способных выполнять гармо-
ничное ферментирование смеси, состоящей из молока коровьего и соевого 
белкового экстракта, чтобы получить продукт соответствующего качества. 

Известен широкий ассортимент йогуртов и творожных продуктов, комбини-
рованных с соевым белковым экстрактом. Сметанные продукты, комбинирован-
ные с соевым белковым екстрактом, предлагаются в весьма малом ассортименте. 
При производстве комбинированных молочных продуктов для избежания риска 
образования нестабильной консистенции сгустка в процессе ферментирования 
предпочитается использование термофильных бактериальных культур (Streptoco-
ccus thermophylus; Lactobacillus acidophylus; Lactobacillus bulgaricus); или куль-
тур, состоящих из мезофильных и термофильных бактерий. Не используются 
культуры, состоящие исключительно из мезофильных бактерий: Lactococcus 
lactis ssp. lacLactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis, Lactococcus lactis ssp. 
cremoris — классические компоненты стартерных культур, которые традиционно 
используются в производстве сметаны, придающие продукту подлинный вкус.  

Целью данной работы являлась разработка способа производства сметаны 
комбинированной с соевым белковым экстрактом с использованием местных 
штаммов мезофильных молочнокислых бактерий. 

Основная задача сводилась к переработке сырья традиционными методами и 
изготовлению высококачественных аналогов. 

В результате исследований из самоквасной сметаны различных регионов 
Молдовы были отселектированы новые штаммы мезофильных молочнокислых 
бактерий, обладающие естественным потенциалом интенсивного кислотообра-
зования, способные сквашивать смесь молока с соевым белковым экстрактом. 

На основе отобранных штаммов была создана оптимальная комбинация, эф-
фективно ферментирующая смесь, состоящую из сырья животного происхож-
дения — молока и сырья растительного происхождения — соевого белкового 
экстракта, образуя сгусток с умеренно вязкой, устойчивой консистенцией. 

Разработанный метод производства комбинированной сметаны основан на 
традиционной технологии, которая была дополнена процессом внесения в 
молочное сырье жидкого соевого экстракта в соотношении 30 и 50 % с 
последующей нормализацией, гомогенизацией и сквашиванием местными 
мезофильными бактериальными культурами молочно-соевой смеси.  



 59 

Таким образом, были получены сметанные продукты, содержащие 10, 15 и 20 % 
исключительно молочного жира и молочно-растительный белок. По консистенции и 
физико-химическим показателям продукт соответствовал традиционной сметане из 
коровьего молока. Во вкусе чувствовался легкий, но приятный соевый привкус, что 
нормально для натурального комбинированного продукта без ароматизаторов и 
стабализаторов. 

Так как общий белок данного разработанного сметанного продукта состоит из 
молочных и растительных компонентов, мы придали большое значение изуче-
нию качеству белка данного продукта, оцененного по аминокислотному составу. 

Установили, что образцы комбинированной сметаны содержат весь спектр 
основных незаменимых аминокислот. Сравнивая рекомендации ВОЗ о необхо-
димом суточном количестве незаменимых амінокислот, содержащихся в образ-
цах сметаны, можно сделать вывод, что экспериментальные образцы комбини-
рованной сметаны по количеству содержания незаменимых аминокислот покры-
вают необходимую суточную потребность с условием употребления в доста-
точном объеме. Следовательно, в комбинированной сметане растительные и 
животные белки комбинируются удачно, обогащая и улучшая пищевую ценность 
продукта по содержанию аминокислот.  

В результате полученных данных была разработана научно-техническая доку-
ментация, которая используется на предприятиях по переработке сои и молока. 

33. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
РИБНИХ КОНСЕРВІВ У ЖЕЛЕЙНІЙ 
ЗАЛИВЦІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ 
В.В. Богомолова 
Південний науково-дослідний інститут морського 
рибного господарства та океанографії 
О.С. Віннов 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України 

На сьогоднішній день харчові волокна є одним із самих необхідних і най-
більш широко вживаних харчових інгредієнтів, завдяки їх багатофунк-
ціональності. З одного боку, їх використовують як технологічні добавки, що 
змінюють структуру і хімічні властивості харчових продуктів, з іншого — 
харчові волокна — це важливі функціональні інгредієнти, які здатні сприятливо 
діяти як на окремі системи організму людини, так і на весь організм у цілому [1]. 
До харчових волокон відносять багато гідроколоїдів, у тому числі різні камеді.  

Проведені раніше дослідження [2, 3] дозволили науково обґрунтувати мож-
ливість використання каппа-карагенана і ксантанової камеді у якості геле-
утворювачів у технології рибних консервів у желейній заливці. У виробничих 
умовах відповідно до розробленої документації виготовлена дослідна партія 
консервів «Сардина атлантична у желейній заливці», зразки консервів закладені 
на зберігання строком на 14 місяців (із врахуванням коефіцієнту резерву) [4], ос-
кільки передбачуваний строк придатності — 12 місяців (за температури 0…15 °С 
та відносній вологості не більш 75 %). 

Мета роботи: провести під час зберігання аналіз показників якості консервів 
«Сардина атлантична у желейній заливці» і встановити їх строк придатності. 

Контроль якості зразків консервів проводили за органолептичними і фізико-
хімічними показниками, одночасно оцінювали стан зовнішньої і внутрішньої 
поверхні тари.  
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Органолептичну оцінку проводили за 5-ти бальною шкалою за наступними 
показниками: смак, запах, консистенція і стан риби, консистенція і стан желе, 
прозорість і колір желе. Дегустаційна оцінка консервів впродовж передба-
чуваного терміну зберігання підтвердила відповідність консервів вимогам, 
встановленим у розробленому нормативному документі, але після 14 місяців 
зберігання відмічені деякі зміни в желе, які виявляються у зменшенні його 
щільності. Інші нормовані органолептичні показники досліджуваних консервів 
залишалися практично без змін.  

Стан зовнішньої і внутрішньої поверхні тари (металева банка № 5 із білої 
лакованої жерсті 018/0,2) впродовж 14 місяців зберігання оцінювався позитивно, 
появи темних плям не спостерігалося. 

Аналіз співвідношення риби та желейної заливки, масової частки кухонної 
солі свідчать про стабільність цих показників впродовж усього терміну 
зберігання, що відповідає вимогам розроблених нормативних документів.  

В результаті проведених робіт зроблено наступні висновки: 
1. Експериментальні рибні консерви у желейній заливці із застосуванням 

гідроколоїдів мають високі органолептичні характеристики, які істотно не 
змінилися під час зберігання консервів впродовж 12 місяців.  

2. Фізико-хімічні показники консервів по закінченню зберігання (14 місяців) 
відповідали встановленим нормам.  

3. Зовнішнє і внутрішнє покриття консервної тари задовільне, без змін та 
відповідає ДЕСТ 8756.18. 

4. Дослідження консервів після 14 місяців зберігання показали відсутність змін 
у консервах за фізико-хімічними показниками, проте якість желе консервів за орга-
нолептичними показниками істотно знизилася. Вочевидь, що подальше зберігання 
консервів призведе до значного погіршення органолептичних показників.  

5. Встановлено строк придатності консервів «Сардина атлантична у желейній 
заливці» — 12 місяців (за температури 0…15 °С та відносній вологості не більш 
75 %). Отримані результати з динаміки показників якості консервів під час 
зберігання враховані в розроблених технічних умовах і технологічній інструкції 
на даний вид рибних консервів. 
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34. ПЕРЕРАБОТКА МОЛОЧНОЙ 
СЫВОРОТКИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАПИТКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 
Н. Богдан, Л. Некрылова, Г. Коев 
Научно-практический Институт плодоводства, 
виноградарства и пищевых технологий, 
лаборатория пищевых биотехнологий 

Цель исследований — получение сывороточных напитков функционального 
назначения. 

Высокая питательная ценность и уникальные биологические свойства молока пред-
определяют необходимость использования всех его компонентов исключительно в пи-
щевых целях. Однако традиционная технология промышленной переработки молока не 
позволяет использовать все составные части молока в такие молочные продукты, как 
сливочное масло, сыр, творог, казеин и др. При их производстве неизбежно получают 
побочные продукты в виде обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки. [1]. 

Молочная сыворотка является хорошей основой для создания функцио-
нальных продуктов нового поколения. 

Наибольший интерес представляют биологически обработанные напитки из мо-
лочной сыворотки. Обработка приводит к изменению ее состава, накоплению орга-
нических кислот, витаминов, вкусовых и ароматических веществ, позволяет 
направленно изменять соотношение белок — углеводы в желаемую сторону и улуч-
шать вкус вырабатываемых напитков. Для этого используют многие виды микро-
организмов. Ферментированные напитки не только оздоравливают желудочно-
кишечный тракт, но и благотворно действуют на нервную систему и обмен веществ. 

Проблема полного и рационального использования молочной сыворотки сущест-
вует во всех странах с развитой молочной промышленностью. Это обусловлено значи-
тельными объемами молочной сыворотки, получаемой по традиционной технологии 
при производстве белково-жировых продуктов — сыров, творога, казеина. 

В результате проведенных исследований были получены сывороточные 
ферментированные напитки с различными фруктово-овощными наполнителями, 
характеризующиеся хорошими органолептическими показателями. 

Напитки были получены на основе разработанной нами технологической схемы. 
ЛІТЕРАТУРА 
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35. УСЛОВИЯ КОМПЛЕКСО-
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
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И.С. Урумоглова, О.В. Димова 
А.В. Баерле, П.Г. Татаров 
Технический Университет Молдовы, Кишинёв 

Известно, что в системах альгинат-желатин образуются коацерватные комплексы 
в виде флокул [1]. Целью исследования является выявление благоприятных условий 
образования таких комплексов для их последующего применения в пищевой 
промышленности. Комплекс альгинат-желатин представляет собой коллоидное 
полисахарид-белковое соединение, полученное в виде геля флокулярной структуры, 
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в которое можно включить как высокомолекулярные, так и низкомолекулярные 
вещества. Основной составляющей комплекса является соль альгиновой кислоты — 
альгинат калия или натрия. Нами установлено, что свойства комплексных гелей, 
образуемых на основе взаимодействия растворов желатина и альгинатов, нелинейно 
зависят от концентраций и, особенно, от значений рН, при этом возможно получить 
как нейтральные, так и разноимённо заряженные флокулы (GAlg0, G+Alg, GAlg-). 
Условиями, определяющими заряд комплекса, являются pН желатина, а так же 
отношение концентраций G/Alg. Комплексы получали растворением образцов 
желатина (M > 60 kDa, экспериментальная изоэлектрическая точка pН = 4.8 ± 0.1) и 
препаратов альгинатов (М > 500 kDa), с регулировкой pH полученных растворов и их 
постепенным смешением в динамических условиях. Фазовое расслоение системы и 
флокуляция наблюдалась и после завершения ввода раствора MeAlg. Полное 
осаждение комплексных соединений достигалось в течение 15…30 минут. 
Комплексные осадки отделяли от жидкой фазы центрифугированием. Изменяя 
состав компонентов, значения pH среды, условия центрифугирования и другие 
параметры, можно получить комплексы с различными свойствами и 
характеристиками, необходимыми для пищевой промышленности. В частности, 
комплекс GAlg- применим для осветления и оклейки светлых соков и вин. Мы 
предполагаем, что, осаждаясь в среде с pH = 3.2…3.5, этот комплекс за счёт своей 
сетчатой структуры способен эффективнее увлекать за собой соответствующие 
противоположно заряженные коллоидные и полимерные частицы (танины, фенолы, 
протеины, микроорганизмы), защищая среду от помутнений и различных дефектов. 
Также предполагается значительное уменьшение количества воды, необходимое для 
приготовления раствора для оклейки, в сравнении с классическими методами [2]. 
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36. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
МОЛОЧНИХ ДЕСЕРТНИХ СТРАВ 
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Продукти функціонального призначення розглядають, згідно з законодавчо 
прийнятими вимогами до харчових продуктів зі специфічною лікувальною дією 
FOSHU (Food of Specific Health Use), як основний компонент впливу на здоров’я 
людини. В останні роки на світовому ринку нових технологій і харчових продуктів 
визначилася тенденція до збільшення кількості якісно нових продуктів, які приз-
начені для попередження різних захворювань, зміцнення захисних сил організму, 
зниження ризику впливу токсичних сполук і несприятливої екологічної дії. 
Спеціальною технологічною обробкою й додатковим включенням до рецептури 
певних добавок забезпечується поліпшення якості та харчової цінності продуктів, а 
також надання їм функціональних чи лікувально-профілактичних властивостей.  

Метою даної науково-дослідної роботи є створення молочного десерту 
функціонального призначення. Поставлену задачу вирішено за рахунок введення 
до продукту коренеплодів чуфи і топінамбуру, це дозволить забезпечити наяв-
ність необхідних інгредієнтів їжі для людей з порушеним вуглеводним обміном. 
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Виробництво функціональних продуктів потребує контролю якості впродовж 
усього процесу виготовлення. Якість продукції закладів ресторанного госпо-
дарства формується ще на стадії її розробки й закладається в нормативну доку-
ментацію. На стадії виробництва забезпечуються необхідні умови для збере-
ження властивостей сировини, надання продукту бажаних технологічних та орга-
нолептичних властивостей, знешкодження неїстівних компонентів. Визначені 
технологічні параметри підтримуються на стадіях зберігання, транспортування та 
реалізації продукції. Забезпечення заданого рівня якості продукції залежить від 
багатьох факторів, і насамперед від чіткості сформульованих у нормативній 
документації вимог, якості первинної сировини (напівфабрикатів), досконалості 
рецептури й технології, дотримання технологічної дисципліни, рівня технічної 
оснащеності виробництва, кваліфікації кадрів, організації виробництва й обслу-
говування, ефективності контролю якості продукції на всіх стадіях її вироб-
ництва, ефективності механізму стимулювання випуску високоякісної продукції. 

За результатами проведених досліджень розроблено технологічну схему 
виготовлення десерту, яка складається з трьох етапів: 

1-й етап — є найбільш тривалим, передбачає виготовлення цукатів з 
топінамбуру, які можуть бути заготовлені у вигляді напівфабрикатів та викорис-
товуватись після отримання замовлення. Бульби топінамбуру промивають під 
проточною водою і очищають. Потім подрібнюють у середньому перерізі на 
розміри 0,5х0,5х0,5 см, відсіюють дрібні шматочки та варять у 75 % сиропі 
фруктози з додаванням 1 % лимонної кислоти протягом 55 хв у герметично зак-
ритій ємності. Потім відділяють сироп та сушать шматочки топінамбура в 
духовій шафі протягом 2 год. при температурі 60 °С. Підсушені шматочки 
топінамбуру обсипають сумішшю пектину і фруктози (1:1) та знову сушать при 
температурі 60 °С протягом 2…3 годин до масової частки вологи 14 % у готових 
цукатах. Цукати мають золотавий колір, аромат притаманний карамелі.  

2-й етап передбачає очищення та подрібнення горішків чуфи шляхом термічного 
оброблення у дві стадії: бланшування та смажіння. Такий підхід застосовано для 
того, щоб одночасно відділити шкірочку чуфи, яка щільно прилягає до горішка. 
Чуфу перебирають, видаляючи пошкоджені горішки, і промивають під проточною 
водою. Потім проводять гідротермічне оброблення. Для чого горішки чуфи 
закладають в окріп і витримують протягом 2…3 хвилин при температурі 100 °С, 
потім миттєво відділяють від води, але не обсушують, а направляють на смажіння. 
Дана операція проходить на попередньо підігрітій до температури 160 °С пательні, 
на якій ще вологі горішки чуфи підсмажують протягом 4…5 хвилин та 
охолоджують. Після чого горішки подрібнюють за допомогою блендера протягом 
6…8 хвилин до досягнення однорідної подрібненої структури. Відділення шкірочки 
досягається шляхом просіювання за допомогою сита (0,1 см х 0,1 см), в результаті 
чого на поверхні сита залишаються відділені пласти шкірочки горішків чуфи. 

Подрібнений горішок використовують як складову десерту, а пласти 
шкірочки можна використовувати як наповнювач у кондитерських та хлібобу-
лочних виробах. 

3-й етап безпосередньо передбачає виготовлення десерту. Для цього кисло-
молочний сир протирають, охолоджують та змішують з подрібненими цукатами та 
чуфою. Також до складу десерту уводять желатин, розчинений у сиропі фруктози, 
та для збільшення сухих речовин кисломолочного сиру — сухе молоко, що 
поліпшить збивання десерту. Далі десерт збивають, порціонують та охолоджують.  

Таким чином, результати проведених нами досліджень доводять можливість і 
доцільність використання коренеплодів чуфи і топінамбуру як функціональних 
інгредієнтів для виробництва молочного десерту. 

Науковий керівник: Л.М. Тележенко 
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37. PROSPECTS OF USING WALNUT 
(JUGLANS REGIA L.) PRODUCTS 
TO OBTAINING FUNCTIONAL ALIMENTS 
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1Faculty of Food Science and Engineering, Dunarea de Jos 
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The elaboration of technologies for obtaining food products with a high biological 
value, with the functional properties — is one of the priority directions of development 
of the food-processing industry. Among the nuts, walnut is characterized by its 
important amount of oil (60 – 65 % of flesh weight). The oil extracted from walnut 
exhibits high contents of polyunsaturated fatty acids Ω-6 (linoleic acid) and Ω-3 
(linolenic acid), as well as relevant amounts of tocopherols (Margit Kornsteiner, et. al., 
2006). However, the addition of this type of oil in processed food is not usual due to its 
low stability (Patricia Calvo, et. al., 2012). 

The increased resistance to antibiotics and the problems presented by synthetic 
antioxidant agents added in food (resistance, mutagenesis and carcinogenesis effects, 
for example) and public’s pressure on the food industry to avoid chemical 
preservatives are the main factors justifying the search and development of new 
antioxidant agents, especially those of natural origin. Walnut leaves and shell are 
considered a source of healthcare compounds for its antidiareic, antihelmintic, 
depurative and astringent properties (Isabel F. Almeida, et. al., 2008). In walnut leaves 
and shell, naphtoquinones and flavonoids are considered as major phenolic 
compounds, which exhibit a hight antioxidant potential. They have been shown to 
possess free radical-scavenging and metalchelating activity in addition to their reported 
anticarcinogenic properties (Jose´ Alberto Pereira, et. al., 2007). 

A definite place among fatty foods is occupied by mayonnaises, which vegetable oil 
is in the dispersed state that increases their comprehensibility and nutritional value and 
also accelerates the oxidation of emulsified fat fraction. In order to increase the 
biological value of food emulsions such as mayonnaise it was offered to replace 
partially sunflower oil on walnut oil which is distinguished by a high content of 
polyunsaturated fat acids and natural antioxidants. Partial substitution of sunflower oil 
with walnut oil in the mayonnaise emulsions will enable balancing the levels of fatty 
acids, increases biological qualities and taste, for producing functional emulsions. 

The emulsifying properties of vegetable oils, fatty acid content, and the influence of 
their mix on structure, rheological properties and the basic physical and chemical indica-
tors of mayonnaise were studied to determine the optimal ratio of vegetable oils. The 
advisability of the utilization of the walnut oil was proved by increasing the biological 
value and improvement the physical-chemical parameters of the emulsions quality. 

To prevent the possible oxidation processes, the development of unfavorable micro-
flora, as well as increase the storage limits and assortment`s variety of fat products it was 
proposed and proved the advisability of using natural lipid extracts of walnut leaves and 
shell, which exhibits a high antioxidant activity due to the content of polyphenols.  

Researches of the oxidative stability of mayonnaise emulsions in the process of 
preserving indicate, that natural extracts of walnut leaves and shell have inhibitor effect 
on the intensity of the accumulation of primary and secondary products of oxidation 
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and is manifested by subtracting of acidity and peroxide values, content of diene/triene 
and p-anisidine value for the whole period of storage.  
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38. СУЧАСНІ НАТУРАЛЬНІ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНІ ДОБАВКИ, БІОКОРЕКТОРИ 
СПОРТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
К.І. Макаревич 
Національний університет харчових технологій 

Біологічно активна харчова добавка — спеціальний харчовий продукт, 
призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціо-
нів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, 
лікувально-профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та від-
новлення порушених функцій організму людини. 

У спорті широко використовуються препарати різних груп і механізмів дії, які 
об’єднує загальна вимога — відповідати антидопінговому принципу (нешкідливість, 
відсутність побічних ефектів, дозвіл до застосування медичною комісією МОК, 
оскільки спортсмени зазвичай використовують дози, значно вище терапевтичних). 

Усі біологічні активні добавки діляться на: 
1) адаптогени; 
2) антигіпоксанти; 
3) актопротектори; 
4) антиоксиданти; 
5) психоенергізатори; 
6) інтермедіанти; 
7) вітаміни; 
8) мікроелементи; 
9) коферменти, кофактори і ферменти; 
10) ангіопротектори, засоби, що поліпшують реологію крові; 
11) гепатопротектори та жовчогінні засоби; 
12) імуномодулятори; 
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13) біогенні стимулятори; 
14) нестероїдні анаболічні засоби; 
15) амінокислоти, амінокислотні суміші, білкові гідролізати, жирові емульсії; 
16) ППБЦ (продукти підвищеної біологічної цінності). 
Для того, щоб добитися при можливо малих обсягах їжі підвищення її 

біологічної цінності (а в ряді випадків це неможливо), доводиться застосовувати 
продукти підвищеної біологічної цінності (ППБЦ). 

Це поживні суміші, спортивні напої, а також препарати, що направлено 
впливають на обмінні процеси. Їх називають по-різному: біологічно активні 
добавки (БАД) або біокоректори. Без них неможливо домогтися повноцінного і 
збалансованого харчування належної калорійності, що необхідно для забезпе-
чення високої працездатності спортсменів. 

Загальні правила прийому харчових біодобавок: 
– Слід уважно ознайомитися з інструкцією та приймати препарат суворо за 

рекомендацією лікаря (дозування, режим, спосіб вживання); 
– Не можна застосовувати препарати без дозволу антидопінгового центру; 
– Прийом таблеток і капсул в положенні стоячи забезпечує більш швидкий 

ефект; 
– Для прискорення дії таблетку можна розтовкти і запити гарячою водою; 

препарати, що на дріжжях, не розжовувати; 
– Потрібно знати особливості взаємодії препаратів та компонентів їжі — це 

визначає час прийому (до або після їди, натщесерце і т. д.) 
– Кількість прийнятих препаратів повинно бути не більше п’яти; при цьому 

враховується їх взаємодія (синергізм, антагонізм, синхроантагонізм або парадок-
сальна інтерференція). 

Найбільш ефективними для спортсменів (особливо юних) є біокоректори, ви-
готовлені з пекарських дріжджів. При великому біологічному ефекті вони найбільш 
дешеві. Вибір цієї сировини як основної зумовлений її широким виробництвом та 
біохімічним складом, близьким до складу клітин вищих організмів. 

БАД до їжі мають стати рівноцінною альтернативою анаболічних стероїдів та 
інших заборонених препаратів, що є допінгами, застосування яких має явні 
негативні наслідки для здоров’я спортсмена: 

– захворювання центральної нервової системи; 
– серцево-судинної системи; 
– головні та шлункові болі; 
– захворюванню сечостатевої системи. 
У висновку хочеться відзначити, що використання БАД до їжі в харчуванні 

спортсмена не має превалювати над звичайною їжею. Більшість поживних 
речовин, вітамінів, мікроелементів повинні надходити в організм у складі 
продуктів харчування. 
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1. РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
БІСКВІТНОГО ПЕЧИВА 
З ОБЛІПИХОВОЮ НАЧИНКОЮ 
Ю.С. Кривоносова 
Національний університет харчових технологій 

Борошняні кондитерські вироби не відносяться до основних продуктів 
харчування, але користуються великим попитом у споживачів і є традиційними 
продуктами в Україні, та займають майже половину об’єму кондитерських 
виробів представлених на вітчизняному ринку. 

Сьогоднішній споживач більшою мірою надає перевагу здоровому 
харчуванню, що сприяє зростанню темпів розвитку асортименту борошняних 
кондитерських виробів. Однак не менш важливим для людей є біологічна 
цінність продуктів, які вони споживають. 

Печиво відноситься до групи борошняних кондитерських виробів, асортимент 
якого розширюється, в першу чергу, за формою і розміром виробу, а також за 
рахунок створення виробів зниженої калорійності та підвищеної харчової 
цінності. Вирішенню цієї проблеми сприяє використання нетрадиційної сирови-
ни рослинного походження. 

Пропонується до рецептури здобного бісквітного печива включати обліпи-
хову начинку у вигляді желе (свіже перетерте пюре обліпихи і розчин агару). В 
свою чергу обліпихове пюре містить у своєму складі: 

– макронутрієнти: воду, до 6 % вуглеводів, 2 % харчових волокон, 5,4 % 
жирів, 1,2 % білків та 0,7 % золи; 

– мінеральні речовини (калій, кальцій, залізо, магній, фосфор і натрій); 
– вітаміни: А, Е, С та групи В у невеликій кількості. 
Саме наявність вітамінів у обліпиховому пюре при споживані печива 

сприятиме нормальному функціонуванню імунної системи, кращому живленню 
клітин, запобіганню утворення тромбів та зміцненню клітин. Окрім цього, до 
складу начинки буде входити агар, який проявляє антимікробні, противірусні і 
противиразкові властивості та здатність зменшувати рівень холестерину. 
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Оскільки начинка печива не підлягає високій термічній обробці, то це 
дозволяє зберегти всі вищеперераховані макро- та мікронутрієнти у готовому 
продукті, що сприяє суттєвому поліпшенню хімічного складу, біологічної 
цінності і якості печива в цілому. 

Для запропонованої технології здобного бісквітного печива з обліпиховою 
начинкою розроблена схема технологічної експертизи виробництва даного 
продукту, яка передбачає наступні етапи: 

– контроль якості сировини: ознайомлення із супровідними та нормативними 
документами, загальний огляд партій, взяття проб, проведення відповідних 
досліджень із встановлення показників сировини та аналіз одержаних результатів; 

– контроль технологічних процесів: визначення показників якості напівфабри-
катів, параметрів роботи обладнання для виробництва певного продукту; 

– контроль готової продукції: визначення якості виробів за органолептичними 
та фізико-хімічними показниками. 

Окрім того запропонована технологічна експертиза встановлює періодичність 
взяття проб для визначення показників сировини і готової продукції, а також 
напівпродуктів на технологічних етапах виробництва, які в свою чергу повинні 
відповідати певним нормативним документам.  

У готовому здобному бісквітному печиві обліпихове желе буде складати 40 % 
від маси виробу, чим забезпечуватиме приналежність продукту до оздоровчої 
групи. Додатковим показником якості готової продукції є вміст вітаміну С, як 
критерій внесеного обліпихового пюре. Для визначення кількості аскорбінової 
кислоти у мг на 100 г желе запропоновано використовувати йодометричний 
метод, що ґрунтується на окисленні аскорбінової кислоти розчином йоду та 
визначенні надлишку йоду за допомогою тіосульфату натрію. 

Основним нормативним документом здобного бісквітного печива, у якому 
зазначаються якісні показники та показники безпеки, є ДСТУ 3781-98. Для 
запропонованого продукту необхідно розробити технічні умови, в яких до 
якісних показників готового виробу буде включено вміст вітаміну С. 
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2. ЯКІСТЬ ВЕРШКОВОГО МАСЛА 
ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ 
СТАТИСТИЧНОГО ПАКЕТУ 
«STATISTICA» 
Ю.В. Баляс 
Національний університет харчових технологій 

Система «STATISTICA», розроблена компанією StatSoft, є однією з найбільш 
популярних статистичних програм для пошуку закономірностей, прогнозування, 
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класифікації, візуалізації даних. Вона може застосовуватися в економіці, промис-
ловості (контроль якості продукції), медицині, експертизі (виявлення причин 
можливих дефектів сировини і готової продукції), наукових дослідженнях та 
інших сферах людської діяльності. Клієнтами StatSoft є найбільші компанії зі 
світовим ім’ям. 

У системі існує можливість проводити класичні і новітні методи аналізу 
даних: кластерний, факторний, кореляційний, дисперсійний аналіз, лінійну і 
нелінійну регресії, нейронні мережі та ін. Візуалізація початкових, проміжних, 
вихідних даних може бути здійснена вибором з великого числа різних графіків і 
діаграм. Застосування програми «STATISTICA» дозволяє ефективно вирішувати 
складні проблеми і здійснювати аналітичну підтримку ухвалення рішень. 

Прості і доступні методи контролю якості дають можливість лише зафіксу-
вати стан процесу в певний момент часу. На відміну від них метод контрольних 
карт дозволяє відстежувати стан процесу у часі. Він є інструментом оператив-
ного управління, оскільки дає можливість впливати на процес до того, як він 
вийде з під контролю. Контрольна карта — різновид графіку з контрольними 
межами, що означають в звичайних умовах діапазон розкиду показників впро-
довж процесу. 

Контрольна карта є ефективним засобом для збереження інформації. Вона 
допомагає в наочному представленні історії якості досліджуваного процесу: хто, 
коли, на якому устаткуванні отримав брак у минулому і наскільки ефективно зміг 
його виправити. Після побудови контрольної карти можливе проведення 
статистичного регулювання даного технологічного процесу. Якщо точки не 
виходять за межі регулювання, процес виробництва триває, якщо виходять за 
межі з певної причини — переналагоджують устаткування і режим, тобто 
здійснюють дію, що управляє процесом. Інструментом, що дозволяє розподілити 
зусилля для розв’язання виникаючих проблем і виявити головні причини, з яких 
треба починати діяти, є діаграма Парето.  

Застосування діаграми Парето доцільне разом з причинно-наслідковою діагра-
мою, оскільки для вирішення проблеми, пов’язаної з низькою якістю продукції, 
необхідно усвідомити суть походження дефекту кожного конкретного виду. 
Після виявлення проблеми шляхом побудови діаграми Парето за результатами 
діяльності важливим є визначення причини появи проблеми. Це допоможе 
розв’язати проблему надалі. Тому, якщо метою є поліпшення якості, необхідно 
побудувати діаграму Парето з причин, наприклад, — на якій розглядається 
конкретний дефект, або причини виникнення одного конкретного дефекту або на 
якій відображені причини виникнення суми дефектів.  

Так, як приклад, за допомогою програми «STATISTICA» було побудовано 
діаграму Парето і контрольні карти процесу дослідження якості вершкового масла. 

Побудову діаграми Парето починали з вибору досліджуваної проблеми 
(наприклад, проблеми, пов’язаної з браком і з роботою устаткування або вико-
навців). Потім визначали, які дані мають бути зібрані і як має бути проведена їх 
класифікація (наприклад, за видами дефектів, за методом їх появи, за технологіч-
ними причинами, за устаткуванням, за методами вимірювання і використовував-
ними засобами вимірювань). Було виділено дефекти, що часто зустрічаються, інші, 
що не зустрічаються часто, об’єднали під загальним заголовком «інші». Потім 
робили збір статистичного матеріалу за кожною ознакою (дефектом). Для цього 
застосували контрольний листок, в якому робилася реєстрація даних.  
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Використовуючи вищеназваний статистичний пакет, було визначено можливі 
причини зниження якості вершкового масла і методи впливу на це.  

Побудовані контрольні карти дали можливість спрогнозувати якісні показ-
ники вершкового масла і керуючі якістю чинники. 

Таким чином, є доцільним рекомендувати використання пакету «STATIS-
TICA»для вирішення подібних завдань у навчальному процесі та на виробництві. 
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Т.В. Вербова 
Національний університет харчових технологій 

Одним із недоліків харчування населення України є споживання продуктів, 
збіднених корисними речовинами, також дефіцит йоду пов’язаний з екологічною 
ситуацією та недостатнім споживанням морепродуктів. 

В зв’язку з цим важливим є розроблення харчових продуктів, що збагачені 
інгредієнтами, корисними для здоров’я людини, здатними підвищувати опірність 
організму до різних захворювань, покращувати фізіологічні функції, забез-
печувати активне довголіття. 

Вершкове масло завдяки високій харчовій цінності, засвоюваності, гарній 
сумісності з іншими продуктами, приємності органолептичних показників є 
продуктом повсякденного попиту, який споживає більшість населення; при 
організації раціонального харчування воно необхідне і незамінне, особливо для 
дітей і людей молодого віку. 

Метою роботи є розроблення вершкового масла, збагаченого порошком кореня 
імбиру та ламінарії, які мають корисні властивості. Ці функціональні інгредієнти 
містять комплекс мікроелементів та вітамінів, володіють антиоксидантною дією. 

Імбир — прекрасний болезаспокійливий і протизапальний засіб. Головне 
лікарське призначення імбиру — стимулювати процес перетравлення їжі, нейтрал-
лізувати харчові токсини. Пряний, терпкий аромат імбиру обумовлений ефірною 
олією, що міститься в ньому (1,2 – 3 %), а його пекучий смак залежить від наявності 
фенолоподібної речовини гінгерола. Імбир (zingiber officinale), як і інші лікарські 
рослини, містить дуже складну суміш фармакологічно активних компонентів, серед 
них гінгероли, бета-каротин, капсаїцин, кофеїнова кислота, куркумін.  
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Імбир перешкоджає злипанню тромбоцитів, чим знижує ризик виникнення 
інфаркту. Може використовуватися при запальних процесах з метою зниження 
температури, а також для профілактики і лікування мігрені, здатний усувати 
підвищену стомлюваність, млявість і апатію, що так важливо в наш час.  

Ламінарія (морська капуста) — їстівна, відноситься до класу бурих морських 
водоростей. У ній великий вміст органічного йоду (160 мг/1 г), що впливає на 
функціонування щитовидної залози. Крім йоду і йодовмісних азотистих речовин в 
морській капусті міститься певна кількість неактивних гормональних речовин, що 
входять в тканини щитовидної залози, тому вона є профілактичним засобом боротьби 
проти зобу, базедової хвороби, атеросклерозу, а також захворювань, пов’язаних з 
порушеннями функцій щитовидної залози. Виводить шлаки, радіоактивні солі, 
токсини, отрути. Забезпечує організм всіма необхідними мікро- та макроелементами, 
вітамінами, жирами і вуглеводами; активізує імунобіологічний захист організму; має 
стимулюючу дію при лікуванні онкологічних і серцево-судинних захворювань.  

Йод у морській капусті знаходиться не в чистому вигляді, а утворює сполуки, 
які не руйнуються через різні впливи. Крім йоду, ламінарія містить в собі велику 
кількість заліза.  

Порівняльний склад порошку імбиру та ламінарії 

Вміст нутрієнтів, мг / 100 г Мелений корінь імбиру Порошок з ламінарії 
Mg (магній) 184 170 
F (фосфор)  148 55 
К (калій) 1,34 970 
Ca (кальцій) 116 200 
Na (натрій) 32 520 
Fe (залізо) 11,52 16 
Zn (цинк) 4,73 2 
Мn (марганець) 33,3 0,6 
C (аскорбінова кислота) 12 60 
В1 (тіаміну гідрохлорид) 0,046 0,04 
В2 (рибофлавін) 0,19 0,06 
В3 (нікотинова кислота) 5,2 0,0549 
A (ретинолу ацетат) 0,015 0,2 

З метою ідентифікації збагачувачів доцільним є визначення вмісту йоду, 
заліза, вітаміну С, куркуміну, калію у готовому продукті. 

Функціональні інгредієнти заплановано вносити на етапі нормалізації 
вершків, попередньо підготовлені шляхом змішування порошків із знежиреним 
молоком або маслянкою. Це дозволить зберегти біологічно активні речовини та 
органолептичні властивості збагачувачів. 

Додавання порошку імбиру та ламінарії підвищує стійкість вершкового масла 
під час зберігання, завдяки наявності антиоксидантів, збільшує вміст вітамінів та 
мінеральних речовин. Функціональні інгредієнти сприятливо впливають на 
організм вцілому, в тому числі і на судини. 
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4. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ АЛЕРГЕНІВ 
ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
І.О. Власюк, Є.І. Романіка 
Національний університет харчових технологій 

За даними вчених, частота алергічних захворювань у різних країнах сягає 25 – 
40 % від загального числа неінфекційних захворювань. Голова комісії EAACI 
(Європейської асоціації фахівців з алергії) професор Пол Ван Каувенберге 
(Бельгія) вважає, що населення очікує справжня епідемія алергії і до 2015 року 
половина мешканців Європи буде страждати від алергічних захворювань.  

У сучасній науці терміном «алергія» позначають підвищену чутливість 
організму до певних речовин. Деякі продукти або компоненти, що входять до їх 
складу, у сенсибілізованої людини здатні викликати харчову алергію — один із 
найпоширеніших видів алергії. Такими властивостями володіють молоко, риба, 
ікра, м’ясо, яйця, хлібобулочні вироби, шоколад, кава, цитрусові, полуниця, 
суниця і т.д. Непереносимість до певних харчових продуктів найчастіше 
розвивається при одноманітному харчуванні або надмірному вживанні деяких 
продуктів. Можливі алергічні реакції до одного чи кількох продуктів харчування. 
Вважають, що найбільш вираженою алергенною активністю володіють харчові 
продукти білкового походження (тваринні і рослинні білки). Жири, вуглеводи, 
мікроелементи частіше викликають хибноалергічні реакції. 

Харчування під час алергії має бути повноцінним та сприяти зменшенню 
алергічних і запальних реакцій, нормалізації обмінних процесів в організмі, 
функцій різних органів і систем. Для хворих на харчову алергією дуже важливим 
є виявлення харчового алергену. З раціону харчування слід виключити не тільки 
продукт, здатний спричиняти алергічну реакцію, але і вироби, до складу яких він 
входить навіть у малих кількостях. Наприклад, при непереносимості яєць 
виключаються здобні вироби, майонез, паштети, тістечка, деякі цукерки та інші. 

Дієта з виключенням алергену називається елімінаційною. Така дієта була 
розроблена в 1931 р. американським вченим А.Н. Rowe. Він запропонував три 
варіанти цієї дієти. Найпоширеніший варіант рекомендується у випадках 
визначеного конкретного алергену та передбачає виключення продуктів, що його 
містять. Але не всі продукти чи їх інгредієнти можливо повністю виключити з 
раціону харчування через їхню фізіологічну дію на організм людини та вагомість 
як частини традиційного раціону харчування певної категорії населення, що, в 
свою чергу, призведе до більш негативних наслідків. З розвитком технологій, 
харчової експертизи, конструювання нових функціональних продуктів з’явилась 
можливість створення замінників необхідних харчових продуктів. Таким чином, 
було проаналізовано харчові продукту традиційного раціону людини як джерела 
алергенів природного походження та можливості їх заміни. Результати 
аналітичних досліджень зведено у таблиці. 
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Алергени природного походження у харчових продуктах 

Алерген Продукт, в якому міститься 
алерген Продукт-замінник 

Хлібобулочні та кондитерські вироби 
Глютен або клейковина 
Желатинізований 
крохмаль 
Гідролізований 
рослинний білок 
Пророщена пшениця 
Крохмаль 

Всі види хліба, здобні, 
кондитерські та хлібобу- 
лочні вироби, макарони, 
вироби із тіста; пшеничні 
висівки 

Соєво-картопляне тісто, хліб, 
бісквіти, рисові макарони, тісто, 
хліб  

Молочні продукти 
Лактоза 
Казеїн (α-, δ- та інші форми) 
Білки сироватки 
(альбумін та глобулін) 
Низькомолекулярні білки 
(пентотани та поліпептиди) 

Молоко, сир, вершки, 
простокваша, кефір, 
йогурт, кисломолочні та 
тверді сири, сметана 

Соєві аналоги 

Риба та рибні продукти 
М-антиген Морські види риб, зокрема 

тріска 
Річкова та озерна риба, 
курятина, морська капуста, 
печінка яловичини 

Кавові та какао продукти 
Алкалоїди (кофеїн) 
Тригопеллін 
Теобромін 
Танін 

Кава, какао, шоколад Напої з цикорію, суміші цикорію 
та ячменю, кава без кофеїну, шо- 
колад з порошком «Baketec BTC 
10632 Cooa Powoler Replacer» 

Подальші дослідження спрямовані на вивчення інших алергенів та продуктів з 
їхнім вмістом, а також методи оперативного визначення вмісту алергенів як 
природного, так і штучного походження. 
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИБОРУ 
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Фактори, що впливають на якість вина: 
– місцеві особливості клімату і ґрунту; 
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– погодні умови в році вирощування і збору врожаю; 
– майстерність винороба; 
– умови зберігання та транспортування продукту до споживача. 
Майстерність винороба прихована за брендом виробника. Фірми цінують своє 

ім’я і намагаються випускати тільки якісні продукти. Якому з брендів віддати 
перевагу — в принципі, справа смаку. Як правило, рекомендується зупинити свій 
вибір на відомих і авторитетних виробниках, що працюють на ринку тривалий 
час. З іншого боку — молоді компанії можуть вижити в конкурентній боротьбі 
тільки за рахунок якості. 

Масовий покупець зазвичай звертає увагу на недорогі сорти вин. Існує думка, 
що в ціновій ніші до 8 доларів за пляшку знайти якісний продукт складно. 
Можливо і так, але пошукати все ж варто. Зверніть увагу на деякі нюанси. 

Знавці вин завжди звертають увагу на регіон, в якому вирощена винна сировина — 
виноград. Якщо регіон зазначений на етикетці — це добре. Але часто пишуть 
тільки країну походження, щось на кшталт «з винограду, вирощеного на кращих 
виноградниках Австралії». Згадаймо географію. Австралія — цілий континент, на 
якому можна знайти куточки із самими різними кліматичними і ґрунтовими 
особливостями. Чим більший розмір регіону, зазначеного на етикетці, тим ор-
динарніше вино, з «усередненим» смаком без індивідуального характеру і особли-
востей. Чим дрібніша географічна одиниця, тим більше вірогідності, що в пляшці 
якісний продукт, що несе в собі яскраво виражені особливості винограду і землі, на 
якій він вирощений. Слово «monopole» в описі виноградника свідчить, що він 
знаходиться у власності виробника, що є перевагою. 

Дорогі сухі колекційні вина при правильному зберіганні «доживають» до віку 10 – 
15 років, десертні — до 50. Якщо є можливість, то краще вибрати вино, що зроблене 
з винограду, зібраного в «хорошому» році. Його можна визначити за архівними 
зведеннями погоди в тій місцевості, де розташований виноградник. У «хорошому» 
році в період серпень – вересень над виноградником повинен випасти мінімум 
атмосферних опадів, в порівнянні з іншими роками. За рахунок відсутності зайвої 
вологи цукристість винограду досягає максимуму, що впливає на якість вина. 

Ідеальними умовами для зберігання вин вважається повна темрява і спокій, 
горизонтальне положення пляшок (вино має повністю покривати пробку), постійна 
температура (11 – 12 ºС) і вологість (75 %) повітря, відсутність запахів і протягів. 
На жаль, у звичайних гастрономах і супермаркетах на подібні «дрібниці» ніхто не 
звертає уваги. Тому краще вина купувати в спеціалізованих магазинах. 

Більшість українців із здивуванням реагують на кадри із зарубіжних фільмів, 
де аристократи говорять щось на кшталт: «Принесіть мені вино Villa Gemma 
врожаю 1997 року!» і думають — багатії бісяться з жиру. Які там врожаї? Нам 
важливо, щоб від випивки настрій піднявся. Але настрій піднімається від чого 
завгодно, навіть від оцту і від рідини для промивання скла. Думаєте, це не про 
вас? Так, та не зовсім. Анатолій Коган, директор з маркетингу компанії «Алеф-
Віналь», одного з найбільших в Україні виробників вин і коньяків, журиться: 
більше половини людей, що приходять на сеанс дегустації вина компанії, 
випивають свій келих залпом! Між тим, у світі існує ціла культура не тільки 
виробництва, але і споживання вина. А ось, наприклад, культури споживання 
горілки не буває. Там питво. По-швидше, в один ковток. З вином так не можна. 
Отже, споживайте правильно і вибирайте тільки якісні вина. 
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Застосування сучасних біотехнологій спрямоване на розв’язання ряду пла-
нетарних проблем, зокрема продовольчої проблеми, яка загострюється внаслідок 
збільшення чисельності населення. Питання продовольчої безпеки пов’язане із 
забезпеченням населення країни основними продуктами харчування у достатній 
кількості та належної якості з тривалим строком зберігання.  

В контексті зазначеного важливе місце відводиться ролі держави у розв’я-
занні проблеми продовольчої безпеки щодо уникнення неконтрольованого впли-
ву генетично модифікованих організмів (надалі — ГMO). Генетично модифіко-
ваний організм (живий змінений організм) в законодавстві України визначений, 
як будь-який організм, у якому генетичний матеріал був змінений за допомогою 
штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних умовах1. 

Розповсюдження такого роду технологій ставить перед людством низку 
складних проблем, що лежать у площині людської та екологічної безпеки. 
Практичне застосування нових способів трансформації геному рослин викликало 
потребу в регламентації процесу оцінки безпеки харчових продуктів, отриманих 
з ГMO не лише в закритих, а й у відкритих системах2. 

На сьогодні у світі існує дві протилежні точки зору щодо шкідливості чи 
нешкідливості ГМО-продукції для здоров’я людини та навколишнього сере-
довища. І не дивлячись на те, що загалом наукова спільнота стверджує про недо-
ведену шкоду ГМО, проте споживачі схильні все ж таки вважати тенденцію 
поширення ГМО достатньо загрозливою. Справа в тім, що маркувати ГМО-
продукцію потрібно обов’язково, оскільки якщо раптом будуть знайдені очевидні 
докази шкідливості такої продукції для здоров’я людей то її неможливо буде 
знайти та вилучити3. 

Оскільки жодна ГМ культура в Україні офіційно не зареєстрована, то їх 
ввезення в Україну та культивація є незаконними. ГМО потрапляють до харчо-
вих продуктів в Україні головним чином із сільськогосподарської сировини, що 
імпортується в Україну та з ГМ культур, вирощених в Україні. 

Сьогодні біля 30 % продуктів харчування в Україні містять ГМО. Насамперед, 
це ГМ соя вітчизняного виробництва, яка використовується у харчовій промис-
ловості як харчова добавка. Унаслідок цього сосиски, консервовані вироби, 
випічка, шоколад та продукти з шоколаду містять ГМО4. 
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Сучасний стан дискусії щодо маркування ГМО в Україні стосується перш за 
все наявності діючих лабораторій та застосування найновіших технологій вияв-
лення ГМО. Сьогодні в Україні акредитовано 14 лабораторій України, що мають 
можливість виявити та ідентифікувати ГМО в продуктах харчування та інших 
продуктах. Обов’язкове позначення на етикетці інформації, що продукт містить 
ГМО здійснюється у тому випадку, якщо складник, який використовується як 
окремий складник харчового продукту, містить понад 0,9 % ГМО, або 
вироблений із сільськогосподарської продукції, яка містить понад 0,9 % ГМО. 
Виробники харчових продуктів повинні контролювати на наявність ГМО або 
сировину, або готову продукцію. Стосовно сировини, то виробник про наявність 
або відсутність ГМО в сировині зазначає в договорах (контрактах) і перепровіряє 
або довіряє представленим документам від постачальника.  

Оскільки на сьогодні в світі не існує єдиної думки та немає єдиного підходу у 
питаннях, що стосуються правового регулювання ГМО, то особливу увагу ми 
зосереджуємо на удосконалення уже існуючої нормативно-правової бази, врегу-
лювання питань контролю, розробку правил біобезпеки та деякі експеримент-
тальні дослідження. Безумовно, на якість продукції та її функціональні влас-
тивості впливає наявність, в певних кількостях, безпечних та небезпечних 
компонентів, які кардинально змінюють дію та склад продукту. Тому необхідна 
більш чітка перевірка обов’язкового впровадження маркування та етикування на 
всіх харчових продуктах, для усунення негативного впливу на здоров’я людей та 
навколишнє середовище; створення розвиненої мережі випробувальних 
лабораторій для ефективного контролю та перевірки наявності ГМО в продуктах 
харчування у двох напрямах: система контролю рослинної сировини до її 
переробки та система контролю переробленої та виготовленої продукції. 
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ТА БЕЗПЕКИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
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Пшениця (Triticum), рід одно- і дворічних трав родини злаків, одна з 
найважливіших зернових культур. Одержуване із зерна борошно йде на випічку 
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хліба й виробництво інших харчових продуктів. Відходи борошномельного 
виробництва служать кормом худобі й домашньому птахові, а останнім часом усе 
ширше використаються і як сировина для промисловості. Пшениця — провідна 
зернова культура в багатьох регіонах світу й один з основних продуктів 
харчування. Археологічні дослідження показують, що аж до середньовіччя на 
території України в культурі використовувалися двозернянка-полба (T. dicoccum) 
та однозернянка (T. monococcum), із значним переважанням першої. Також серед 
археологічних зразків подекуди зустрічається спельта (T. spelta). 

Існують тисячі сортів пшениці, і класифікація їх досить складна, однак 
головних типів усього два — тверда й м’яка. М’які сорти ділять також на 
чорвонозерні й білозерні. Звичайно їх вирощують у регіонах з гарантованим 
зволоженням. Тверді сорти розводяться в областях з більше сухим кліматом, 
наприклад, там, де природний тип рослинності — степ. 

Пшениця м’яка або звичайна (Triticum aestivum Linn.) використовується як 
основний компонент хлібних виробів. Пшениця тверда (Triticum durum Desf.) 
використовується для виготовлення макаронного тіста та для покращення 
звичайних хлібних виробів. Також в Україні в помітних кількостях вирощуються 
такі види пшениці, як полба (Triticum dicoccum — використовується для 
виготовлення крупи), пшениця карликова (Triticum compactum — викорис-
товуєтся для вироблення розсипчастої випічки). 

Метою даної роботи було експериментально дослідити вплив показників 
якості зерна пшениці залежно від географічного положення регіону, кліматичних 
умов та екологічної ситуації. Основним завданням було дослідним шляхом 
визначити вплив вище зазначених умов на якість зерна, тим самим визначивши 
найякісніший та «найчистіший» сировинний район України. 

Пшениця може рости в широкому діапазоні ґрунтово-кліматичних умов і 
вирощується практично у всіх сільськогосподарських зонах, крім тропіків. До більш 
холодостійких культур відноситься тільки ячмінь, картопля й деякі кормові трави; 
жара їй також не страшна, якщо не співпадає з високою вологістю: в останньому 
випадку вирощування стає нерентабельним через великі збитки від хвороб. Однак у 
цілому виділяються два основних «пшеничних пояси» — між 30 й 55° півн. ш. і між 
25 й 40° півд. ш., де річна норма опадів становить у середньому 300 – 1100 мм. У 
самих холодних їхніх частинах культура обмежена районами, де в рік випадає 250 – 
1000 мм опадів, а в самих жарких — де їхня річна кількість не виходить за межі  
500 – 1800 мм. Оптимальний врожай дозріває при 250 – 1000 мм опадів у рік і 
сезонний їх розподіл, ріст відбувається, поки температура не падає нижче 3 °С і не 
піднімається вище 32 °С, і при оптимумі 25 °С. Занадто рання сівба підвищує шанси 
захворювання сходів й, як і запізніла, що може призвести до зимового вимерзання. 

На обсяг врожаю також впливає вміст токсинів, радіонуклідів, пестицидів та 
інших речовин, які потрапляють до зерна через використання добрив, еколо-
гічного стану регіону та його радіаційного фону. 

Дослідження даної проблеми даватиме змогу більш реально оцінити стан 
сировинної бази в Україні, а також класифікувати регіони за показниками якості 
та безпечності пшениці. 

Досліджувані показники якості зерна пшениці наступні: запах, колір, 
знебарвленість, натура, склоподібність, вологість, зернова, сміттєва, шкідлива 
домішки, сажкове зерно та зерна, пошкоджені клопом-черепашкою, масова 
частка білка, кількість і якість клейковини, число падання, зараженість шкід-
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никами зерна. Показники безпеки пшениці визначають такі: токсичні елементи, 
мікотоксини, радіонукліди та пестициди. 
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Завдяки результатам сучасних наукових досліджень, сьогодні можна з впев-
неністю стверджувати, що вживання вершкового масла, збагаченого різно-
манітними функціональними добавками, дозволяє забезпечувати організм 
людини необхідними для здоров’я речовинами. 

Відомо, що мінімальна добова норма споживання вершкового масла ста-
новить 10 г. У вершковому маслі містяться жирні кислоти, білки, вуглеводи, віта-
міни А, D, Е, РР, вітаміни групи В, залізо, кальцій, калій, магній, фосфор, натрій, 
мідь, марганець, цинк. Вітамін Е необхідний для краси і здоров’я шкіри, волосся 
і нігтів, сили м’язів людини; вітамін А підтримує в нормі зір, відповідає за здо-
ров’я шкіри і слизових оболонок; без вітаміну D неможливо здоров’я кісток і 
зубів. Всі представлені вітаміни відносяться до жиророзчинних, і тому організм 
людини засвоює їх саме за допомогою натуральних жирів. На сьогодні в Україні 
дуже гостро постає проблема недостатнього споживання населенням практично 
всіх мікро- та макронутрієнтів. Одним з шляхів вирішення даної проблеми є 
внесення до щоденних раціонів харчування продуктів на основі сировини 
рослинного походження, яка є джерелом багатьох необхідних БАР, вітамінів, 
харчових волокон, мінеральних та пектинових речовин, органічних кислот. 

Метою нашого дослідження є удосконалення технології виготовлення верш-
кового масла для створення продукту підвищеної харчової та біологічної 
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цінності, збалансованого за хімічним складом і розроблення системи НАССР при 
його виготовленні. Важливим кроком на цьому шляху є пошук нових видів 
сировини — джерел БАР та встановлення можливості виробництва вершкового 
масла належної якості з їх вмістом. В результаті аналізу даних літератури та 
проведених експериментальних досліджень підібрано сировину для розроблення 
рецептури вершкового масла — моркв’яний порошок, та досліджено його 
фізико-хімічні властивості і вплив на споживчі властивості кінцевого продукту. 

У моркві містяться цукри, каротин (провітамін А), вітаміни Е, С, D і вітаміни 
групи В. Каротину в моркві міститься практично 80 %, саме тому цей коренеплід 
має помаранчевий колір. Важливою особливістю каротину в моркві вважається 
те, що при тепловій обробці він не руйнується, а в організмі в результаті хімічної 
реакції перетворюється на ретинол, однак тільки тоді, коли морква споживається 
із жирами (наприклад, маслом). У моркві вміст каротину вище, ніж у будь-яких 
інших овочах і фруктах. У моркві також є й інші вітаміни, такі як Р, РР, К, солі 
калію, заліза, фосфору, марганець, мідь, кобальт, різні мікроелементи, біофлаво-
ноїди, ніацин, інозит, крохмаль, пектинові речовини. Мікроскопічний аналіз по-
казав, що частинки, отримані в результаті холодного розпилювального сушіння, 
більш великі, мають більш правильну та круглу форму. Поверхня в результаті 
стає меншою, внаслідок чого значно зменшується чутливість до вологи та темпе-
ратури. Так як морквяний порошок, отриманий завдяки технології холодного 
розпилювального сушіння (50 °С), то у такому випадку термічна дія на продукт 
мінімальна. Таким чином забезпечується збереження природніх барвників, 
вітамінів та інших корисних речовин. Також ми розглянули проблему забез-
печення якості, та безпечності вершкового масла на прикладі розроблення 
системи НАССР, так як сучасні умови господарювання вимагають від кожного 
підприємства запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного 
механізму управління якістю продукції. 

Рівень ефективності системи управління якістю прямо пропорційний рівню 
конкурентоспроможності продукції та підприємства. Система управління якістю 
підприємства може стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі, 
враховуючи, що конкурентоспроможність підприємства — це рівень його 
компетенції відносно інших підприємств конкурентів у нагромадженні та 
використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, що знаходить свій 
вираз у таких показниках, як якість продукції, обсяги виробництва, прибуток 
тощо. Для забезпечення необхідного рівня якості потрібні не тільки зацікавлені, 
кваліфіковані працівники, відповідна матеріальна база, але й добре налагоджена 
система менеджменту якості. 

Впровадження системи управління якістю та безпечністю продукції НАССР 
призводить не тільки до покращення якісних показників продукції, а й сприяє 
оптимізації бізнес-процесів підприємства вцілому, веде до збільшення продук-
тивності праці, зменшення ресурсозалежності, та, як наслідок, до зниження 
собівартості продукції, що безпосередньо впливає на конкурентоспроможність 
підприємства на споживчому ринку. 
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Безпечність та якість харчових продуктів є важливим питанням, яке нерозривно 
пов’язане зі здоров’ям споживачів у всіх країнах світу. За останні роки питання 
безпечності та якості харчових продуктів стали одними з головних, починаючи з 
генетично модифікованих продуктів, та закінчуючи харчовими інтоксикаціями. Такі 
інциденти можуть виникнути на будь-якому етапі технологічного процесу вироб-
ництва харчового продукту і мати серйозні наслідки для виробників харчових 
продуктів через дуже високу чутливість споживачів, увагу мас-медіа до зазначених 
проблем, сучасні методи інформування та темпи поширення інформації. 

У відповідь на ці гострі проблеми харчова промисловість активізувалась у 
своїх намаганнях знайти оптимальні рішення, які насправді зможуть покращити 
ситуацію у сфері управління безпечністю та якістю харчових продуктів. Бажання 
мінімізувати ризики та контролювати якість та безпечність харчових продуктів 
призвело до створення та розробки різних концепцій управління безпечністю, 
завдання яких полягають, перш за все, у зниженні ризику виробництва 
небезпечного продукту та у гарантуванні як виробникам, так і споживачам того, 
що розміщена на споживчому ринку харчова продукція є безпечною та 
відповідає високим критеріям якості. 

Традиційні системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів з 
притаманним їм акцентуванням уваги на випробуванні кінцевого продукту більше 
не можуть вирішувати складні, глибокі та швидко змінні проблеми глобальної 
економіки. Тому саме науково обґрунтовані підходи до систем управління якістю 
та безпечністю харчових продуктів наразі є необхідною умовою функціонування 
системи контролю виробництва. Найефективнішою на сьогодні вважається 
система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point — аналіз небезпечних 
чинників і критичні контрольні точки), так як вона є науково обґрунтованою 
системою, яка дозволяє забезпечувати виробництво безпечної продукції шляхом 
ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Концепція НАССР охоплює всі 
види потенційних небезпечних чинників, що можуть вплинути на безпечність 
харчових продуктів, тобто біологічні, фізичні та хімічні чинники, незалежно від 
того, чи вони виникли природнім шляхом з причин, пов’язаних із довкіллям, чи 
через порушення вимог технологічного процесу виробництва. 

З метою ефективного функціонування і забезпечення якості та безпечності 
цільового продукту нами розроблений деталізований план НАССР при вироб-
ництві фруктових соків, який передбачає розробку блок-схеми технологічного 
процесу виробництва соків, опис стадій технологічного процесу та заходів керу-
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вання, ідентифікацію та оцінювання небезпечних чинників, процедури моніто-
рингу критичних меж у критичних точках контролю, розподіл заходів керування 
за категоріями, перевірка відповідності даних моніторингу, стандартні санітарні 
робочі процедури. Також визначені вимоги та критерії щодо простежуваності 
продукції на споживчому ринку та заходи з управління можливими інцидентами, 
пов’язаними з якістю та безпечністю продукції. 

Запропонований комплекс заходів дозволить забезпечити стабільну якість 
цільового продукту, а також його конкурентоспроможність на споживчому ринку. 
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10. ЛЛЯНА ТА МАКОВА ОЛІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА 
ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ 
О.С. Задкова 
Національний університет харчових технологій 

Надмірне споживання насичених жирних кислот спричиняє розвиток таких 
захворювань, як ожиріння, атеросклероз, гіпертонія, ішемічна хвороба серця. 
Тому проблема неадекватного надходження жирів до організму людини, в яких 
частка насичених жирів перевищує частку ненасичених, є актуальною.  

Найбільшою біологічною дією володіють поліненасичені жирні кислоти. 
Вони регулюють обмін холестерину в організмі людини. Олії, багаті на лінолеву 
кислоту, забезпечують склад ліпопротеїдів, найбільш сприятливий для зменшен-
ня ризику ішемічної хвороби серця: вони одночасно знижують вміст ліпо-
протеїдів низької щільності і підвищують рівень ліпопротеїдів високої щільності. 
Лінолева кислота в організмі людини перетворюється на арахідонову кислоту, 
яка є попередником групи простагландинів, що володіють протиалергенними і 
протизапальними властивостями та стимулюють захисні функції організму. 
Поліненасичені жирні кислоти сімейства ω-3 зменшують агрегаційну здатність 
тромбоцитів, знижують рівень холестерину в сироватці крові, зменшують 
артеріальний тиск [1,2]. 

Джерелом задоволення потреби організму в ненасичених жирних кислотах є 
рослинні олії. Перспективною сировиною для отримання олій підвищеної 
біологічної цінності є мак олійний та льон культурний. Макову та лляну олію 
отримали способом холодного пресування, що дозволяє зберегти біологічно 
активні речовини вихідної сировини. 

Мак олійний — однорічна трав’яниста рослина, його насіння сіре, блакитне, 
жовте або біле. Насіння маку містить 40…56 % ліпідів, 20…23 % протеїну, 19 % 
вуглеводів, 6…10 % клітковини, 5…7 % мінеральних речовин, 4…5 % води [3]. 
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Макова олія має високу антиокислювальну здатність, довго не згіркає. Її 
використовують у виробництві кондитерських виробів, консервів, медичних 
препаратів, косметичних засобів, а також для виготовлення олійних фарб. 

Лляну олію отримують з насіння льону культурного сортів льон-межеумок та 
льон-кудряш. Насіння льону містить близько 48,4 % ліпідів, 21,4 % протеїну, 4,5 % 
целюлози, 4,1 % золи, 21,7 % вуглеводів (не враховуючи целюлозу), 4,3 % води. 
Найбільше ліпідів зосереджено в ендоспермі, їх вміст у насіннєвій оболонці від-
носно невеликий. Найбільша кількість протеїну також міститься в ендоспермі. У 
насіннєвій оболонці знаходиться значна кількість клітковини та слизистих речо-
вин. У насінні льону містяться вітаміни, мінеральні речовини: кальцію — 6,8 мг/кг, 
фосфору — 19,9 мг/кг, тіаміну — 8,8 мг/кг, рибофлавіну 0,004 мг/кг, ніацину — 
0,101 мг/кг, пантотенової кислоти — 0,031, холіну — 4,9 мг/кг [3]. 

Лляна олія багата на біологічно активні речовини: стерини — 0,42 %, 
фосфоліпіди — 0,5…1,1 %, токофероли — 48,0…48,9 мг %, каротиноїди — 
0,27…0,36 мг %. Олію використовують як харчовий продукт та у різних галузях 
промисловості (лакофарбовій, електротехнічній, авіаційній, автомобільний, 
металообробній) [3]. 

Дослідження жирнокислотного складу лляної та макової олій проводили 
методом газової хроматографії. Пробопідготовка відбувалася шляхом лужного 
гідролізу тригліцеридів до вільних жирних кислот з наступним отриманням 
метилових ефірів жирних кислот. Визначення проводили на хроматографі «Крис-
тал-Люкс 4000М»: колонка капілярна 50м, температура випарника — 180 °С, 
температура колонки — 200 °С, температура детектора 220 °С, детектор — 
полум’яно-іонізаційний, газ-носій — азот.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що макова олія містить 
13,6 % насичених жирних кислот, 85,5 % ненасичених жирних кислот, з них 
18,8 % — мононенасичені, 66,7 % — поліненасичені. У маковій олії переважає 
лінолева кислота — 66,0 %, а ліноленової кислоти незначна кількість — 0,64 %. 
Лляна олія містить лише 9,9 % насичених жирних кислот. Водночас, сума 
ненасичених жирних кислот становить 89,2 %, з яких — 20,4 % мононенасичених 
і 68,7 % — поліненасичених. У цій олії міститься велика кількість ліноленової 
кислоти — 55,7 %, лінолевої — 13,0 %. 

Отже, макова олія є джерелом поліненасичених жирних кислот сімейства ω-6, 
а лляна — поліненасичених жирних кислот сімейства ω-3. Ці олії містять біоло-
гічно активні речовини (стерини, фосфоліпіди, токофероли, каротиноїди) і 
можуть бути використані для підвищення біологічної цінності олій повсяк-
денного споживання шляхом купажування. 
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11. ВИВЧЕННЯ АНТАГОНІСТИЧНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ МОЛОЧНОКИСЛИХ 
БАКТЕРІЙ ЗАКВАСОК VIVO З ІНШИМИ 
МІКРООРГАНІЗМАМИ 
К.В. Золотоверх 
Національний університет харчових технологій 

В останні роки значно розширилась сфера виробництва пробіотичних 
молочних продуктів масового призначення на основі культур біфідобактерій і 
лактобактерій. Молоко є сприятливим середовищем для збереження і розмно-
ження багатьох видів бактерій. У ньому достатня кількість живильних речовин, 
що легко засвоюються бактеріями. Оптимальним для бактерій є також сольовий 
склад молока, а утворення шару вершків під час відстоювання молока підтримує 
опимальні умови для розмноження анаеробних мікроорганізмів. Основним 
чинником бактеріального забруднення молока є недотримання гігієнічних умов 
при його обробці і зберіганні. Тому при виробництві молочної продукції виникає 
необхідність в управлінні мікробіологічними процесами, яка є умовою 
отримання безпечного для людини харчового продукту. В цілях цього проводять 
відповідні операції максимального знищення мікрофлори сирого молока, а також 
попередження вторинного мікробіологічного забруднення шкідливою мікро-
флорою різних видів молочної продукції [1,6,7]. 

Все це вимагає ретельного дослідження антагоністичних взаємовідносин між 
мікроорганізмами, з однієї сторони, — складових кишкової мікрофлори, а з іншої — 
складових сучасних біопрепаратів [2]. Чисельні дослідження з цього напряму 
стосуються, в основному, в дослідженні антагоністичної активності пробіотиків 
до стандартних тест-штамів [5]. У той же час практично відсутні експеримен-
тальні дані про порівняльну характеристику сучасних пробіотиків, їх антагоніст-
тичної дії на клінічні штами, збудників гострих кишкових інфекцій. 

Нами розпочато проведення порівняльної характеристики антагоністичних влас-
тивостей досліджуваних пробіотичних препаратів, бактеріальних сухих заквасок 
VIVO (ТУ У 15.5-3060300036-001:2009) з умовно патогенними мікроорганізмами.  

Метод визначення антагоністичної взаємодії молочнокислих бактерій 
заквасок з іншими мікроорганізмами заснований на посіві певної кількості 
продукту і/або його розбавлень в ряд пробірок з рідким селективно-діагнос-
тичним середовищем з лактозою, культивуванні в аеробних умовах за 37 °С 
протягом 24 – 48 год, обліку позитивних пробірок і визначенні найбільш 
ймовірного числа в 1 г (см3) продукту коліформних бактерій, що ферментують 
лактозу з утворенням газу та кислоти. З наважки продукту (у нашому 
експреименті 1 г) готували вихідне і ряд десятикратних розбавлень до такого 
ступеня, щоб остаточне розбавлення давало негативний результат. Для досліду 
як тестові використовують попередньо вирощені культури Esherichia coli, Staphy-
lococcus aureus, Bacilllus megaterium. Вирощують лактобактерії мезофільні — за 
температури 30 – 32 °С, термофільні – 37 °С [4]. На чашки Петрі із середовищем 
МПА (м’ясо-пептонний агар) висівали тест-культури, робили отвори, в які 
вносили культури лактобактерій. Термостатували за температури, що є 
середньою за оптимальних значень досліджувальних культур. За зоною 
просвітлення навколо колонії роблять висновок щодо антагоністичної активності 
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лактобактерій. Якщо діаметр зони просвітлення менше за 5 мм — активність 
низька; якщо 5…10 мм — активність помірна, більше 10 мм — підвищена [3]. 
Під час досліду антагоністична взаємодія не проявилася, що пояснюється тим, 
що досліджувальний зразок містить малу кількість мікроорганізмів, яка 
проявляла б дію на умовно патогенні мікроорганізми.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що вивчення антаго-
ністичної взаємодії молочнокислих бактерій заквасок vivo по відношенню до 
інших мікроорганізмів потребує проведення подальших додаткових досліджень з 
використанням більшої, ніж 1 г (см3) кількості проби зразка. 
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12. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА 
СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СЕНСОРНИХ АНАЛІЗАТОРІВ ТИПУ 
«ЕЛЕКТРОННИЙ НІС» 
А.О. Калініченко 
Національний університет харчових технологій 

В умовах розвитку світових ринкових відносин, збільшення товарообігу та 
конкурентною боротьби за споживача на українському ринку актуальним є 
розроблення критеріїв та методів ідентифікації вітчизняної та експортованої 
харчової продукції, способів і методик оцінки їх якості та безпеки із 
застосуванням сучасних експресних методів аналізу. 

До таких методів відноситься сенсорний аналіз, зокрема, застосування 
аналітичних систем на основі хімічних сенсорів, поєднаних зі складними 
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комп’ютерними алгоритмами реєстрації, обробки і прийняття рішень («штучний 
інтелект»), для дослідження багатокомпонентних систем змінного складу, що 
дозволяє ідентифікувати компоненти харчових продуктів в режимі реального 
часу без трудомістких операцій пробовідбору та пробопідготовки.  

Оцінку органолептичних показників проводять відповідно до методик, вста-
новлених стандартами на відповідну продукцію, органами нюху та смаку 
спеціальними дегустаторами або дегустаційними комісіями, які і дають висновок 
щодо органолептичної відповідності. Однак, ступінь достовірності органолеп-
тичних показників для асортиментної ідентифікації зазвичай низька та саме вони 
стають об’єктами фальсифікації. 

Аромат — один з основних показників якості харчових продуктів, який 
формується за участю певного складу летких речовин, при цьому окремі або 
близькі за хімічною природою сполуки можуть мати невиражений запах для 
даного продукту. На сьогоднішній день можна лише зробити припущення про 
влив того чи іншого компонента на формування аромату, оскільки досить важко 
з’ясувати внесок окремих аромаутворюючих речовин. Вважають, що запах 
молекули обумовлюється її структурою, молекулярною масою та природою 
функціональної групи, різні молекули мають різні частоти коливань.  

Електронний ніс (E-nose) — це аналізатор парів на основі матриці різно-
манітних сенсорів, що імітують роботу органу нюху людини. Мультисенсорна 
система включає три рівня: рецепторний (сенсори), обмінний та інтерпре-
таційний (штучна нейронна мережа). 

На сьогоднішній день існують різні види сенсорів за принципом функціо-
нування; величина, що вимірюється може бути, — провідність, приріст маси, 
оптичні параметри тощо.  

На відміну від традиційних сенсорних систем, що вимагають високо-
селективних чутливих елементів, E-nose є набором низькоселективних сенсорів 
різних типів: метал-оксидні сенсори, органічні полімерні, п’єзокристалічні 
сенсори (кварцеві кристалічні мікроваги), поверхневі або об’ємні акустичні 
хвилі, каталітичні метал-оксид-кремнієві польові транзистори, оптико-електронні 
сенсори [1]. Актуальним є порівняння можливостей аналізаторів типу E-nose для 
дослідження певної групи харчової продуктії. 

В США, Канаді, Німеччині виробляються і широко застосовуються аналіза-
тори газів з методологією E-nose марок FOX, BEMINI, HERACLES, 4300 zNose 
GS/SAW, MOSES ІІ, KAMINA, VOCmeter для експресного аналізу харчових 
продуктів [2]. Науковцями Воронізького державного університету інженерних 
технологій (Росія) створено E-nose «МАГ-8», що представляє собою масив 
п’єзоелектричних кварцевих сенсорів.  

До безперечних переваг сенсорних аналізаторів типу E-nose можна віднести їх 
універсальність, портативність, можливість автоматизації вимірювань та 
інтерпретації сигналу.  

Газоаналізатори типу E-nose мають широке коло використання: для оцінки якості 
та скринінгу раннього псування харчових продуктів, об’єктивної кількісної оцінки 
ступеня виразності запаху; оцінки присутності синтетичних ароматизаторів, токсичних 
речовин; встановлення автентичності зразків; контролю технологічного процесу ви-
робництва; оцінки відтворюваності аромату продукту від партії до партії; рівня емісії 
легколетучих речовин з нехарчових матриць (пластмаса, упаковка, папір і т.ін.)[3]. 
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Розроблення методів і нормативів в області ідентифікації, виявлення 
фальсифікації, оцінки споживних властивостей харчових продуктів з використан-
ням сенсорних аналізаторів типу E-nose є актуальним у зв’язку з поширенням 
неякісної, фальсифікованої, в тому числі контрафактної продукції. 
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13. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА 
З ВПРОВАДЖЕННЯМ СИСТЕМИ TQM 
Т.А.Тарасенко 
Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 
К.М. Кардавар 
Національний університет харчових технологій 

Хліб та хлібобулочні вироби є продуктами щоденного вживання. Тому в них 
доцільно вводити біодобавки, які позитивно впливають на функціонування орга-
нізму людини. В якості таких біодобавок використовують рослинну сировину, 
що містить багатий комплекс біологічно активних речовин (вітамінів, мінера-
льних речовин, антиоксидантів, харчових волокон тощо). 

Сушені овочі являють собою концентрат різних біологічно активних речовин. 
Крім того, застосування їх у технології харчової продукції дозволяє надати їй 
натуральності, уникнути сезонності споживання овочів, спростити операції з 
механічної кулінарної обробки сировини, скоротити тривалість технологічного 
процесу приготування страв та кулінарних виробів і розширити їх асортимент, 
зменшити площі складських та виробничих приміщень для зберігання овочів. Що 
є перспективним саме для підприємств типу бістро. 

Порошок з капусти містить 16 % білку, 64,6 % загальних вуглеводів, серед 
яких моно- та дицукри становлять 44,8 %, клітковину — 12,5 % , пектин — 7,3 %. 
Органічні кислоти становлять 3,1 %, зола — 6,7 %. Вітамінний склад 
представлений вітамінами В1 (0,21 мг/100 г), В2 (0,35 мг/100 г), С (82 мг/100 г), 
РР (2,8 мг/100 г). Одним з важливіших вітамінів що міститься у порошку з 
капусти є вітамін К. 

До складу білків порошку з капусти входять всі незамінні амінокислоти, 
мг/100 г валін — 772, ізолейцин — 667, лейцин — 854, лізин — 814, метіонін — 
293, треонін — 600, триптофан — 134, фенілаланін — 480. 
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За органолептичними показниками порошок з капусти — це однорідний порошок, 
без сторонніх домішок світло-жовтого кольору, без сторонніх запахів і присмаків. 

На порошок з капусти було розроблено відповідну нормативну документацію, 
яка включає в себе інформацію та відповідні вимоги до порошку з капусти: 
технічні вимоги, до охорони довкілля, методи контролю, правила транспор-
тування та зберігання тощо. 

Даний порошок застосовували в технології хліба та булочних виробів для 
підприємств ресторанного господарства та хлібопекарської галузі. 

Для розробки нового виду хліба вивчався вплив функціонально-техноло-
гічних властивостей порошку з капусти на органолептичні показники та форму-
вання якості хліба. Для виготовлення хліба використовували пшеничне борошно 
вищого ґатунку та порошок з капусти у масових частках 5, 10, 15 % та 20 % маси 
борошна. Дисперсність основної фракції порошку з капусти складала 35…40 
мкм. Контрольний зразок готувався без додавання порошку. В експеримен-
тальних дослідженнях обрано безопарний спосіб тістоприготування. 

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що 
вироби з додаванням 15 % порошку з капусти дозволяють отримати вироби, що 
мають високі органолептичні і фізико-хімічні показники якості. Вироби з 20 % 
порошку з капусти мали надто виражений смак і запах порошку з капусти, що не 
є прийнятним. Для надання високих органолептичних властивостей до рецептури 
також введено сушену смажену цибулю. 

Завдяки підвищеного вмісту в порошку цукрів відзначається процес бродіння 
інтенсивніше, ніж у контрольного зразка, меншим був час вистоювання тістових 
заготовок. 

Проведено дослідження з впливу даного виду рослинної сировини на якість хліба 
протягом зберігання в полімерній плівці, що традиційно використовується для 
пакування хлібних виробів. Встановлено, що за показниками крихкуватість, 
кількість поглиненої м’якушкою води хліб з порошком з капусти відрізнявся 
подовженим на 24 години терміном зберігання, що, очевидно, пояснюється 
підвищеним вмістом полісахаридів в складі порошку і вологоутримуючою здатністю 
цих полімерів. Отримані дані корелюють з результатами визначення сорбційних 
характеристик хліба з порошком з капусти, що визначено тензометричним методом. 

Таким чином, удосконалено технологію хліба і розширено асортимент про-
дукції за використання натуральної сировини рослинного походження. 

Виробництво нового виду хліба передбачає впровадження системи TQM — це кон-
цепція, яка побудована на загальному цілеспрямованому та добре скоординованому 
застосуванні систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності — від 
досліджень до післяпродажного обслуговування — за участі керівництва та співро-
бітників усіх рівнів та за раціонального використання технічних можливостей. Система 
TQM дозволяє не лише відстежити систему якості під час виробництва продукції, а й 
правильне складання і застосування нормативної документації на нові вироби. 

Розробляється система, яка забезпечує контроль та поліпшення всіх стадій 
виробництва продукту та процесів, які відбуваються під час виготовлення хліба з 
порошком з капсули, з метою покращення якості всього виробництва вцілому [1]. 
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14. РОЗРОБКА НОРМАТИВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
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Хлібні палички, що виробляються хлібопекарською галуззю, фактично не 
мають функціональних властивостей. Тому нами було запропоновано технологію 
хлібних паличок підвищеної біологічної цінності. 

Пропонується включити до рецептури хлібних паличок гриби глива звичайна 
(Pleurotus ostreatus) та казеїн харчовий, що забезпечують підвищення вмісту 
білка та поліпшення амінокислотного складу готових виробів. Глива у своєму 
складі містить мінеральні речовини, кількість яких досягає 10 % до маси сухих 
речовин (найбільше К і Р); вітамінний склад представлений, в основному, 
вітамінами групи В та РР. Вміст вуглеводів становить 16,7…81,3 % до маси 
сухих речовин, складовими є прості цукри (глюкоза, фруктоза, галактоза), 
глікоген, клітковина, хітин, маніт та ін. Вміст жирів у гливі становить 3…6 % від 
маси сухих речовин. Хоча кількість ліпідів в гливі невелика, але найбільш цінні 
для людини поліненасичені жирні кислоти (лінолева та ліноленова) складають до 
67 % від загальної маси ліпідів. Білки містяться в кількості 3,0…3,5 г/100 г 
продукту. До складу білків гливи звичайної входять 18 амінокислот, в т.ч. всі 
незамінні, вміст яких становить 35,9…40,3 % від загальної кількості. В 
амінокислотному складі переважає глютамінова та аспарагінова кислоти, 
лімітуючими є метіонін та цистин. Також глива звичайна багата триптофаном та 
лізином, дефіцит яких помітно відчувається в рослинних білках та виробах, що їх 
містять. Вміст вільних амінокислот у гливі сягає 25…35 % [1]. 

Казеїн — складний білок молока, що відноситься до групи фосфопротеїдів. В 
молоці казеїн міститься в кількості 3 % у вигляді легкорозчинної кальцієвої солі. 
У разі внесення харчового казеїну під час виготовлення хлібних паличок 
поліпшуються реологічні властивості тіста та газоутворювальна здатність. В той 
же час змінюється амінокислотний склад досліджуваних виробів, відмічаються 
позитивні зміни за лімітуючими лізином (в 2,01 рази), триптофаном (в 1,10 рази) 
та метіоніном (в 2,14), а також збільшується вміст треоніну (в 1,22 рази), валіну 
(в 1,28), ізолейцину (в 1,29), лейцину (в 1,16 рази) і тирозину (в 1,17 рази). 
Внесення до рецептури хлібних паличок казеїну сприяє також кращому 
засвоюванню рослинного білка організмом людини [2]. 

Одним із поставлених завдань було розробити комплект нормативних 
документів на новий вид хлібних паличок. Запропоновано проект нормативної 
документації, а саме технічних умов, які включають в себе вимоги до якості, 
маркування, транспортування та зберігання хлібних паличок. Документ містить 
правила відбору проб для аналізу показників якості. У готових виробах 
пропонується контролювати показники якості загальноприйнятими для всіх видів 
хлібних паличок методами: органолептичні показники за ГОСТ 28881-90 
(зовнішній вигляд виробів, колір, смак та запах), фізико-хімічні показники 
(масову частку вологи за ГОСТ 8494-96, кислотність за ГОСТ 8494-96, вміст 
жиру за ГОСТ 5676 та вміст цукру за ГОСТ 5668) та масу виробів за ГОСТ 
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28881-90. Повинні контролюватись також показники безпеки готових виробів, а 
саме: вміст токсичних елементів та мікотоксинів не повинен перевищувати 
допустимі рівні, встановлені «Медико-биологическими требованиями и 
санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов» № 5061, вміст пестицидів не повинен перевищувати допустимі рівні 
за ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001. Масову частку білка у хлібних паличках 
пропонуємо визначати арбітражним методом К’єльдаля. Цей метод трудомісткий 
та тривалий, але він є найточнішим у порівнянні з іншими відомими методами. 

Технологічна інструкція, що додається до комплекту нормативних докумен-
тів, включає вимоги до якості та безпеки сировини, рецептуру продукції, послі-
довність стадій технологічного процесу під час виробництва хлібних паличок. В 
рецептуру хлібних паличок з борошна пшеничного першого сорту пропонується 
вносити гливу звичайну та казеїн в кількості 25 % та 7 % до маси борошна від-
повідно. Особливістю технологічного процесу виготовлення збагачених хлібних 
паличок є використання бродильно-формувального агрегату (екструдера), який 
дозволяє всі операції оброблення тіста (дозрівання, формування та вистоювання) 
об’єднати в одному агрегаті [3]. Це дає змогу спростити апаратурно-технологічну 
схему виробництва хлібних паличок, значно зменшити кількість обслуговуючого 
персоналу та скоротити виробничі площі на підприємстві. 

Таким чином, внесення гливи звичайної та казеїну в рецептуру хлібних 
паличок сприятиме збільшенню вмісту білка та збалансуванню амінокислотного 
складу готових виробів, а розробка нормативної документації забезпечить високу 
якість та конкурентоспроможність продукції.  
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15. ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ 
ПРОБЛЕМИ ОЖИРІННЯ ДІТЕЙ 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
О.А. Козачук 
Національний університет харчових технологій 

Проблемою багатьох країн світу є прогресивне збільшення кількості людей, 
хворих на ожиріння, як серед дорослого, так і серед дитячого населення. За 
даними міжнародної робочої групи з ожиріння ВООЗ, на сьогодні в розвинутих 
країнах світу 25 % підлітків мають надлишкову масу тіла, а 15 % — ожиріння. В 
Україні щорічно фіксують 18 – 20 тис. нових випадків ожиріння серед школярів.  

Зайва вага спричиняє як фізичні, так і психологічні труднощі: повні діти в 
середньому хворіють частіше, ніж їх однолітки з нормальною вагою, мають 
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знижений імунітет, схильність до травм. В більшості випадків проблема 
ожиріння у дітей шкільного віку призводить до проблем із самооцінкою у 
зрілому житті і порушує нормальне психологічне ставлення до людей навколо. 

Причини ожиріння дітей шкільного віку наступні: 
Нераціональне харчування. Аналізуючи відомості про раціон харчування шко-

лярів, виникнення ожиріння пов’язано з його порушенням: споживання великої 
кількості солодощів, борошняних виробів, продуктів фаст-фуда. Безумовним є факт, 
що збільшення маси тіла є результатом порушення балансу між надходженням та 
витратами енергії. Вченими встановлено, що надлишок 50 ккал на день призводить 
до збільшення маси тіла на 2,25 кг на рік. 

Низька фізична активність дітей та підлітків. Вони витрачають більше часу 
за телевізором, комп’ютером, менше займаються спортивними іграми. Такий 
«сидячий» образ життя спричиняє порушення обміну речовин. За дослідженнями 
вчених людина, яка витрачає на перегляд телевізійних програм більше трьох 
годин на добу, має подвійний ризик захворіти ожирінням на відміну від тих, хто 
дивиться телевізор одну годину на добу.  

Соціальні причини. ВООЗ визнає, що поширеність ожиріння серед дітей 
викликана змінами в суспільстві — соціальним та економічним розвитком і полі-
тикою в галузі сільського господарства, навколишнього середовища, виробництва та 
реалізації харчових продуктів, а також освіти. Це соціальна проблема, і тому для її 
вирішення необхідний комплексний підхід як на рівні окремої родини, так і на рівні 
держави. На відміну від більшості дорослих людей, діти і підлітки не можуть 
обирати середовище для життя або продукти харчування для споживання. До того 
вони в обмеженій мірі здатні розуміти наслідки своєї поведінки. 

Схильність до надмірної ваги. Профілактика ожиріння починається ще на ста-
дії знаходження дитини в череві матері. Через надмірне харчування матері зрос-
тає ризик зайвої ваги дитини. Надмірне зростання жирової тканини у дитини в 
плаценті веде до вироблення великої кількості адіпоцитів, тобто жирових клітин.  

Проаналізувавши передумови виникнення ожиріння дітей шкільного віку 
сформовані основні шляхи вирішення даної проблеми: 

– спеціально розроблений раціон харчування для дитини та його дотримання. 
Збалансування раціону можна здійснити заміною пшеничного хліба житнім, каші — 
овочевими стравами, зведення до мінімуму споживання кондитерських виробів, 
цукру. Дієтологи все частіше рекомендують використовувати в харчуванні пов-
них дітей пшеничні і житні висівки, багаті харчовими волокнами, що мають 
властивість підсилювати перистальтику кишечника та адсорбувати і виводити з 
організму надлишкову кількість токсичних речовин і жовчних кислот; 

– заняття спортом, гуляння на свіжому повітрі, підтримка родини у боротьбі 
за здоров’я, забезпечення та контроль якості та безпечності харчової продукції, 
особливо для дітей, на рівні держави.  

Висновком вивчення проблеми ожиріння дітей шкільного віку постала 
доцільність розроблення спеціального режиму харчування і збільшення фізичної 
активності дітей. Оскільки підхід обмеження калорійності раціону дітям 
протипоказаний, для сформування раціону дітей, хворих на ожиріння, необхідно 
включати, в першу чергу, білкові продукти як пластичний матеріал для клітин 
організму, а також зниження частки надходження твердих жирів. Щодня школяр 
повинен отримувати м’ясо нежирних сортів (яловичину, телятину, м’ясо кроли-
ка, курей), нежирну рибу, яйця, нежирний сир, кефір, молоко з пониженим вміс-
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том жиру. А от вершки, сметану, ряжанку, топлене молоко, жирні сорти сиру — 
лише зрідка і в дуже невеликих кількостях.  
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16. ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ 
З ВИНОГРАДНИХ ВИЧАВОК 
У ВИРОБНИЦТВІ ЗАВАРНИХ ПРЯНИКІВ 
Т.М. Колощук 
Національний університет харчових технологій 

Борошняні кондитерські вироби — традиційний продукт харчування насе-
лення. За хімічним складом та харчовою цінністю є надзвичайно важливим, але 
переважна більшість з них не відповідає вимогам нутріціології. Незбалансо-
ваність складу борошняних кондитерських виробів пов’язана з високим вмістом 
жирів, вуглеводів та відносно низьким — білків, харчових волокон, вітамінів. 

Перспективним напрямком підвищення біологічної цінності борошняних 
кондитерських виробів є збагачення БАР рослинної сировини. 

Вибір добавок повинен ґрунтуватись на наявності в складі виробів важливих 
фізіологічно функціональних інгредієнтів, враховуючи перспективу коригування 
хімічного складу пряників у напрямі насичення найбільш дефіцитними речови-
нами і зниження їх енергетичної цінності. 

Сировиною, що здатна значно покращити хімічний склад заварних пряників, є 
порошок з виноградних вичавок. Виноградні вичавки складають найбільшу час-
тину вторинної сировини плодоконсервної галузі — 7…17 % від маси ягід. Аналіз 
хімічного складу, у перерахунку на суху речовину, виноградних вичавок дозволив 
встановити, що в них містяться: ліпіди — 5,5…9,0 %, вуглеводи — 6,0…16,1 % 
(моносахариди — глюкоза, маноза — 11,0…19,0 %); харчові волокна — 74…78 % 
(целюлоза — 16,1…27,2 %; пектин — 5,0…8,0 %); зола — 1,0…1,5 %. 

Отримання порошку з виноградних вичавок полягає в наступному: виноград 
попередньо заморожують за температури (–18 °С) впродовж 30…40 хвилин, що 
дозволяє збільшити вихід соку на 5 % та зменшити вміст вологи у вичавках до 
48…55 % та відділяють сік. Отримані виноградні вичавки висушують у кон-
вективній сушарці за температури 70 °С впродовж 10…12 годин до вологості 
10…12 %. Висушений продукт охолоджують, подрібнюють до розміру частинок 
0,2…0,3 мм та просіюють. Отриманий порошок з виноградних вичавок вологістю 
8…9 % містить мінеральних речовин, мг %: марганцю — 1,35; цинку — 3,75; міді — 
2,0, йоду — 42, натрію — 7,25; вітамінів мг %: вітаміну С — 16,7; β-каротину — 
17,4; вітаміну В6 — 0,08; масова частка дубильних речовин складає 0,85 %; 
масова частка пектинових речовин — 5,5 %; клітковини — 17,1 % [1]. 

При виготовленні заварних пряників порошок з виноградних вичавок вносять 
на стадії приготування цукрового сиропу шляхом змішування з цукром, патокою, 
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маргарином у кількості 0,5…1 % до маси борошна. Суміш нагрівають з водою до 
температури 70…75 °С, після чого сироп охолоджують до 68 °С та переносять у 
тістомісильну машину для заварювання борошна, яке проводять 10…15 хв. 
Заварне тісто охолоджують до температури 30…36 °С, подаючи до ємності 
холодну воду. Замішування тіста для пряників триває 10 хв., до охолодженого 
заварного тіста вносять іншу частину борошна і формують тістові заготовки. 
Заварні пряники випікають 7…12 хв. за температури 210…220 °С. 

За результатами проведених розрахунків було встановлено, що внесення до 
рецептури заварних пряників порошку з виноградних вичавок сприяє підви-
щенню в них вмісту калію на 9…15 %, кальцію на 10…20 %, магнію на 8…20 %, 
заліза — в 1,2…1,4 рази, харчових волокон до 20 %, пектинових речовин на 
8…15 %, клітковини в 1,2…1,4 рази, у порівнянні з продуктом виготовленим за 
класичною рецептурою. Покращується вітамінний склад готового продукту 
вітаміном С на 2…8 %, β-каротином — на 5 % та вітаміном В6 — на 10 %. При 
споживанні 100 г даного виробу забезпечується потреба організму людини у 
білках на 4,5 %, жирах — 8 %, вуглеводах — 15 % до добової потреби.  

Готовий продукт за рахунок внесення добавки має приємний смак, аромат, 
м’якушка пряників від світло — жовтого до бежевого кольору, скоринка світло — 
коричневого, що надає виробам привабливого зовнішнього вигляду. Дані вироби 
матимуть загальнозміцнюючі властивості, покращуватимуть роботу печінки, 
нирок, будуть корисними для людей різних вікових категорій, доступними за 
ціною та справлятимуть оздоровчий та профілактичний вплив на організм людини. 
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17. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЖИРІВ 
ПІД ЧАС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБРОБКИ 
ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 
В.М. Конончук 
Національний університет харчових технологій 

Останнім часом виробники харчових продуктів, до складу яких входять 
тваринні жири та олії, нерідко замінюють частково або повністю жир, зазначений 
у рецептурі, на більш дешевий жир іншого складу чи нижчої якості. Саме тому 
визначення виду жиру в готовому продукті є актуальним питанням виявлення 
його фальсифікації. 

Термін «фальсифіковані товари» часто плутають з поняттями «підробки-
замінники» (сурогати, імітатори) та «дефектні товари» (які одержують із-за 
недосконалої технології чи низької кваліфікації робочих). Це відбувається не 
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випадково, оскільки багато підробок-замінників та дефектних товарів широко 
застосовують з метою фальсифікації натуральних продуктів. Споживачеві нав-
мисно не пред’являють необхідну інформацію або пред’являють її недостовірно.  

Найчастіше відбувається фальсифікація товарів, які в своєму складі містять верш-
кове масло. Вершкове масло — цінний харчовий продукт, у якому сконцентровано 
72,5…83 % молочного жиру. Також до складу масла входять 1,1 % білків, 0,5 % 
молочного цукру, 0,2 % мінеральних речовин та 16…35 % води. У вершковому маслі 
містяться вітаміни А (від 2 до 12 мг %), D, E (3 мг %), С та комплекс вітамінів групи 
В, кількість яких підвищується в літньому маслі. Масло має високу калорійність 
(близько 7800 ккал/кг) та майже повну засвоюваність (97 %) [1]. 

Вершкове масло характеризується високими органолептичними власти-
востями: смаком, ароматом, консистенцією, кольором. Згідно з діючим ДСТУ на 
масло вершкове, додавання рослинних жирів в природному чи гідрогенізованому 
вигляді не дозволяється [2]. 

Найпоширенішим способом фальсифікації вершкового масла є його часткова 
або повна заміна на маргарин. Він являє собою продукт, отриманий з дешевих 
олій, тваринних та рибних жирів, які підлягають гідрогенізації та подальшому 
формуванню високодисперсної водно-жирової системи. До її складу також 
входять вода, молоко, сіль, цукор, емульгатори, антиокисники, консерванти, хар-
чові барвники та інші компоненти [3]. 

В той же час у маргарині присутні антиокисники: бутилокситолуол та бутилок-
сианізол, які призводять до виникнення ракових захворювань. Олеїнова та ліноле-
нова жирні кислоти, які містяться в оліях, у складі маргаринів повністю гідратовані 
та мають транс-ізомерну просторову конфігурацію. Емульгатори, що містяться в 
маргаринах через наявність 20 – 25 % води, руйнують червоні кров’яні тільця (плаз-
моліз) в крові. Таким чином, маргарин можна споживати тільки здоровим людям у 
невеликих кількостях, а хворим та особливо дітям він протипоказаний. 

Застосування сучасних технологій в масложировому виробництві ускладнює 
виявлення фальсифікатів. Класичні методи аналізу харчових продуктів вже не 
дозволяють точно та достовірно встановлювати підробки та їх склад. Одним з 
сучасних методів визначення справжності жирів є капілярна газова хроматографія.  

В сучасній газовій хроматографії використовують високоефективні капілярні 
колонки, які дають змогу отримати інформацію щодо виявлення різних фаль-
сифікатів. Принцип пробопідготовки засновано на луговому гідролізі триглі-
церидів до вільних жирних кислот з подальшим отриманням реакції етерифікації 
метилових ефірів жирних кислот. Хроматографічні розділення метилових ефірів 
жирних кислот проводять на газовому хроматографі з полум’яно-іонізаційним 
детектором із встановленою капілярною колонкою. Навіть ідеальну фальсифікацію 
вершкового масла можливо розпізнати, використовуючи капілярну газову хрома-
тографію. Зазвичай штучно виготовлені масла мають багато спільного з нату-
ральним вершковим маслом. Але ця схожість полягає лише в наявності та спів-
відношеннях основних жирних кислот. Сучасний тандем високоефективної газової 
хроматографії та хромато-мас-спектрометрії дає можливість визначити молочний 
жир в штучних сумішах, навіть якщо його вміст не перевищує 5 %. 

Під час дослідження якості олій та жирів доцільно також визначати жирно-
кислотний склад та співвідношення цис- і транс-ізомерів жирних кислот. 

Таким чином, за аналізом літературних джерел, запропоновано викорис-
товувати газорідинну хроматографію для визначення виду жиру в таких об’єктах, 
як борошняні кондитерські вироби. Екстракцію жиру слід здійснювати трикрат-
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ною обробкою хлороформом подрібненої наважки продукту протягом 2 хв за 
кімнатної температури. Вміст жиру в зразку можна визначити гравіметрично 
після розпарювання на водяній бані аліквоти екстракту. Ступінь екстрагування 
жирового компонента таким способом залежно від виду кондитерського виробу 
та вмісту в ньому жиру становить 96,0 – 99,0 %. 

Жирнокислотний склад екстрагованого жиру планується визначити на 
газорідинному хроматографі «Кристаллюкс — 4000М». 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Обрайен Р.Д. Жиры и масла. Про-ство, состав и свойства, приминение. — 
М.: 2007. — 752 с. 

2. ДСТУ 4399: 2005 «Масло вершкове». 
3. Денисова С.А. Пищевые жиры (Товарный справочник) / Денисова С.А., 

Пилипенко Т.В. — М.: Економика, 1998. — 79 с.  
Науковий керівник: Л.Ю. Арсеньєва 

18. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ 
ЯКОСТІ БІОКЕФІРУ ПРИ ЗБАГАЧЕННІ 
РОСЛИННОЮ КЛІТКОВИНОЮ 
З РОЗТОРОПШИ 
О.С. Кочієва 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день великої актуальності набуло питання щодо розробки 
технологій харчових продуктів саме функціонального призначення. Цьому сприяла 
поява негативних тенденцій в сучасному харчуванні, що пов’язані з надмірним 
вживанням висококалорійних продуктів та стійким дефіцитом життєво важливих 
інгредієнтів в їжі. Функціональні харчові продукти містять у своєму складі біо-
логічно-активні речовини, лікарські субстанції та пропонуються для профілактики 
або пом’якшення перебігу хвороби людини. За деякими даними, майже 25 % 
харчових продуктів в країнах ЄС належить до функціональних харчових продуктів 
(ФХП). Проте в Україні цей сегмент ринку є ненасиченим та навіть дефіцитним. 
Основним механізмом профілактичної дії ФХП є їх позитивний вплив на такі 
процеси, як підвищення фізичної витривалості й імунітету, поліпшення функції 
травлення і регулювання апетиту, зокрема його зниження. 

Для вирішення даного питання нами розробляється технологія функціо-
нального продукту — біокефіру з додаванням рослинної клітковини з роз-
торопші. Насіння розторопші містить близько 200 біологічно активних речовин: 
жири, ефірні олії, вітаміни, макро- і мікроелементи, але найцінніша серед них — 
рідкісна біологічно активна речовина силімарін. Клітковина насіння розторопші 
компенсує щоденну потребу людини у харчових рослинних волокнах. Вона як 
губка чистить слизову оболонку кишечника, тому є прекрасним засобом 
очищення організму від шлаків, токсинів і вільних радикалів. Клітковина насіння 
розторопші сприятиме нормалізації обмінних процесів в організмі та 
функціонуванню травного тракту, нормалізації моторної функції кишечника, 
стимулюватиме імунну систему, володіє антиоксидантною і протиалергічною 
дією, сприяє зменшенню маси тіла, захищає організм від пагубної дії алкоголю. 
За рахунок дрібнодисперсного помелу клітковина насіння розторопші не надає 
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механічного подразнення слизової травного тракту і володіє оздоровчою і 
профілактичною дією.  

Було підготовлено три дослідних зразка з масою розторопші 5, 7 і 9 %, а 
також вироби для контролю без її вмісту. За основу було взято традиційну 
рецептуру виготовлення біокефіру. Згідно технології приготування складаємо 
технологічну схему виробництва біокефіру з додаванням рослинної клітковини з 
розторопші: приймання та підготовка сировини, очищення та резервування → 
підігрів та нормалізація вершків → гомогенізація та пастеризація → 
охолодження → заквашування та сквашування з внесенням рослинної клітковини 
→ перемішування суміші → фасування біокефіру та його дозрівання [1].  

За основу вибору оптимальної кількості концентрації розторопші були 
прийняті три положення: по-перше, кількість добавки має бути достатньою для 
забезпечення фізіологічної потреби середньостатистичної людини, по-друге, 
концентрація добавки має бути такою, щоб не погіршились органолептичні та 
фізико-хімічні властивості продукту. В результаті порівняння готових виробів з 
різною концентрацією розторопші можна зробити такі висновки: у виробах з 
концентрацією розторопші 5 % всі органолептичні показники задовольняють 
контроль, внесена кількість розторопші забезпечує добову потребу людини у 
флаваноїдах, у виробах з концентрацією 7 % розторопші органолептичні 
показники значно відрізняються від вимог контролю в бік погіршення, але 
підвищення харчової цінності значне, третій зразок з концентрацією 9 % 
розторопші повністю не задовольняє вимоги контролю, дана кількість добавки, 
але підвищення харчової цінності найбільше за всі наведені приклади [2].  

Насіння розторопші містить близько 200 різних компонентів, які пред-
ставляють для людини цінність, це і вітаміни, мікро- і макроелементи, і 
силімарин, про який ми вже написали. Також із плодів добувають олію (його 
вміст сягає 32 %).  

Хімічний склад насіння розторопші 

кальцій калій магній ферум – – – Макроелементи на 1г 
рослинної сировини мг/г 16,6 9,2 4,2 0,08    

марганець мідь цинк хром селен йод бор Мікроелементи на 1 г 
рослинної сировини мкг/г 0,1 1,16 0,71 0,15 22,9 0,09 22,4 

Також насіння розторопші містять практично весь ряд вітамінів A, D, F, E, К і 
вітаміни групи В, особливо цінні для нервової системи. 

Отже, нами була обґрунтована можливість використання рослинної клітко-
вини з розторопші як джерела функціональних інгредієнтів в рецептурі біоке-
фіру, досліджено вплив додавання клітковини на фізико-хімічні та органолептич-
ні показники біокефіру його зміни під час зберігання, визначено показники 
якості біокефіру з рослинною клітковиною. 
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19. САПОНІНИ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ, 
ЇХ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Л.О. Кучеренко 
Національний університет харчових технологій 

Сапоніни — найбільш поширені глікозиди (вже виділено понад 200 сапо-
нінів), виявлені у рослин 70 родин. Сапоніни виділяються з рослин у вигляді 
білого некристалічного (аморфного) порошку, що дає при розчиненні у воді піну 
(лат. sapo — мило). Вперше сапоніни виділені в 1804 р. з кореня істода 
канадського. Термін «сапонін» був запропонований в 1819 р. для речовини, 
виділеної з мильнянки лікарської (Saponaria officinalis). Найчастіше ці сполуки 
зустрічаються у видів родини бобових (соя, горох, квасоля, сочевиця), 
гвоздикових, первоцвітів, губоцвітих і аралієвих. Вуглеводна частина сапонінів 
представлена однією, рідше двома простими або розгалуженими ланцюгами, у 
складі яких може міститися до 10 моносахаридних залишків. Невуглеводної 
частина (аглікон) називається сапогенін. За структурою сапогенін у сапоніні 
розділяється на дві підгрупи, значно відрізняються один від одного за 
властивостями, — стероидні та тритерпенові.  

Стероїдні сапоніни підвищують всмоктуваність супутніх речовин, що значно 
підвищує їх активність. Вони впливають на розвиток атеросклерозу, деякі з них 
знижують артеріальний тиск, нормалізують прискорений ритм серцевих ско-
рочень, уповільнюють і поглиблюють подих. Особливо важливим ефектом 
стероїдних сапонінів є їх вплив на вміст холестерину в крові. Стероїдні сапоніни 
діоскореї ефективні при серцево-судинних захворюваннях.  

Тритерпенові сапоніни є пентациклічними терпеноїдами, в яких ізопренова 
структурна одиниця С5Н8 повторюється п’ятикратно. З тритерпенових сапоніни в 
медичній практиці застосовуються: глицирам-амонійна сіль гліциррізинової 
кислоти; сапарал — сума амонійних солей аралозидів А, В і С; сумарні 
препарати елеутерококу, ниркового чаю, синюхи, істода, первоцвіту та ін. Деякі 
тритерпенові сапоніни володіють гормоноподібною дією.  

Сапоніни солодки та інших рослин володіють високою екстрагенной актив-
ністю. Сапоніни елеутерококу (елеутерозіди), аралії (сапарал) мають стиму-
люючу дію, сприяють підвищенню опірності організму несприятливим діям і 
застосовуються як загальнозміцнюючі засоби. Тетрациклічні тритерпенові сапо-
ніни женьшеню (панаксозіди) обумовлюють його адаптогенну дію.  

Тритерпенові сапоніни широко поширені в рослинному світі, особливо багаті 
ними представники сімейств синюхових, аралієвих, гвоздикових, ясноткових, 
бобових, первоцвітних та ін. В якості джерела тритерпенових сапонінів вико-
ристовують синюху блакитну, солодку голу, первоцвіт весняний, хвощ польовий, 
аралії маньчжурської, женьшень і ін. Вміст їх у рослинах може досягати 5 – 40 %. 
Вони містяться також у квасолі, горосі, сої, артишоку, сочевиці та ін.  

При сушінні рослинної сировини, що містить сапоніни, збільшується проник-
ність для ферментів, які здійснюють відщеплення глікозидних залишків від сапо-
нінів, внаслідок чого біологічна активність сполук зростає. Отже, на сапоніни 
процес сушіння здійснює позитивний вплив. Їм властива винятково різнома-
нітність біологічної активності. Наприклад, сапоніни календули і астрагал ламають 
протиаритмічну та седативну дію, гвоздики — знеболюючу та протизапальну, 
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каштана — кардіотонічну та капілярозміцнюючу, женьшеню — загально-
зміцнюючу та збуджуючу дію, ниркового чаю — сечогінну, істота і первоцвіту — 
відхаркувальну дію, у стероїдних сапонінів виявлена протипухлинна, антиоксидантна, 
бактерицидна та фунгіцидна активність. Сапоніни виявлені в тканинах морських гідро-
біонтів — морських огірках, морських зірках, морської лілії, морських їжаків. Сапоніни 
широко використовуються в харчовій промисловості при виготовленні пива, квасу, 
лимонадів та інших шипучих напоїв, халви. 
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20. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ПОРОШКУ З КАБАЧКІВ 
В ТЕХНОЛОГІЇ ХОЛОДНИХ СОУСІВ 
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Т.А.Тарасенко 
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та торгівлі 

Для збереження здоров’я населення та попередження низки захворювань най-
важливіше значення має первинна профілактика, яка охоплює усе життя людини. 
Під нею розуміється система регламентованих соціально-гігієнічних заходів та 
особистих зусиль кожної людини, спрямованих на зміцнення неспецифічної 
стійкості організму шляхом усування або послаблення впливу несприятливих 
екологічних чинників, стану життя, невірного харчування та шкідливих звичок. 

Сьогодні не викликає сумнівів необхідність вдосконалення структури харчу-
вання. При цьому особливої гостроти набуває проблема створення продуктів 
натуральних зі зниженою калорійністю. Соуси емульсійного типу є поширеним 
харчовим продуктів в раціоні харчування населення і представлені полікомпо-
нентними системами. Крім олії та води, до їх складу входять емульгатори, 
стабілізатори та структоутворювачі, а також смакові та харчові добавки, що надають 
соусам різноманітного смаку, аромату, формують їх поживну цінність. 

Виробництво соусів емульсійного типу з функціональними властивостями є 
складною проблемою, тому що такі продукти повинні мати досить високі смакові 
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переваги, харчову цінність та стабільні структурно-в’язкісні властивості, тобто 
відповідати традиційним вимогам та звичкам харчування. Емульсії термоди-
намічно нестійкі системи, тому для отримання стійкої системи використовують 
емульгатори, що є поверхнево-активними речовинами. Більшість емульгаторів 
які використовуються в різних харчових технологіях, є синтетичними. Остання 
тенденція хвилює виробників харчових виробництв, тому що в даний час 
споживачі все більшу увагу приділяють здоровому харчуванню. Одним з 
можливих шляхів оптимізації жирового балансу є широке впровадження в раціони 
харчування таких соусів емульсійного типу, як дресинги, з використанням 
рослинної сушеної сировини. Цей технологічний підхід дає можливість варіювання 
вмісту жирового інгредієнту, зменшення його в рецептурах шляхом внесення 
натуральних структуроутворювачів, зокрема порошку з кабачків. 

Хімічний склад сухих овочів достатньо широко описаний в літературі. Він не є 
постійним, а змінюється в широких межах під час росту, дозрівання, зберігання. Він 
суттєво залежить від виду, сорту, ступеня дозрівання, термінів збирання, способу 
вирощування, тривалості й умов зберігання. Максимальним вмістом пектинових 
речовин з овочевої сировини характеризуються коренеплоди (буряк столовий, морква 
столова, селера, петрушка), що містять 6,4…30,0 % пектинових речовин на суху 
речовину та гарбузові (гарбузи, кабачки, патисони), що містять 1,7…23,6 % 
пектинових речовин на суху речовину. Однією з основних властивостей пектинових 
речовин, що є необхідною умовою для соусів емульсійного типу, — це здатність 
утворювати стабільні системи. Найважливішою властивістю пектину є 
комплексоутворююча здатність, яка основана на взаємодії молекул пектину з іонами 
важких металів. 

Крім того, застосування в технології харчової продукції сушених овочів 
дозволяє крім натуральності, уникнути сезонності споживання овочів, спростити 
операції з механічної кулінарної обробки сировини, скоротити тривалість 
технологічного процесу приготування страв та кулінарних виробів і розширити 
їх асортимент, зменшити площі складських та виробничих приміщень для 
зберігання овочів. Це є перспективним саме для підприємств громадського 
харчування, зокрема типу бістро. 

Серед овочів в раціоні харчування населення України розповсюджені кабачки — 
дешева місцева сировина, що широко районується в регіоні. Виходячи з цього в 
Харківському державному університеті харчування та торгівлі одержано сушені 
кабачки за використання сушіння способом змішаного теплопідведення. 

Метою досліджень було вивчення можливості використання порошку з капус-
ти в технології дресингів. Для досліджень отримано порошки дисперсністю 
35…40 мкм. В якості контрольного зразка обрано дресинги без додавання рос-
линного інгредієнту, в якості дослідних — з масовими частками порошку з 
кабачків 10, 15 та 20 % до маси рецептурної суміші. Для отримання масової част-
ки сухих речовин, що дорівнює рецептурній композиції контролю, під час дода-
вання порошку з капусти пропорційно знято відповідну кількість сухих речовин. 

В результаті дослідження органолептичних показників якості дресингів виявлено 
переваги у зразка з додаванням 15 % порошку з кабачків. Визначено реологічні 
характеристики нових видів соусів з рослинною сировиною. Показано, що завдяки 
високій вологоутримуючій і жироутримуючій здатностей порошку з капусти 
структура полідисперсоїду, яким є пресинг є в’язкою. В’язкість нового соусу 
перевищує таку у контрольного зразка за однакової масової частки сухих речовин. 
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Встановлено стабільність емульсії під час додавання порошку з капусти. 
Розраховано хімічний склад дресингів з овочевим порошком, за результатами якого 
показано зниження калорійності і підвищення харчової цінності. 

Таким чином, використання порошку з капусти є перспективною натуральною 
сировиною, що може використовуватись в технологіях соусів емульсійного типу. 

Науковий керівник: О.В. Нєміріч 

21. ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ 
В КУПАЖОВАНИХ РОСЛИННИХ 
ОЛІЯХ З -КАРОТИНОМ 
Ю.Ю. Савчук 
Національний університет харчових технологій 

Олієжирові продукти є невід’ємною частиною харчування сучасної людини. 
Великою популярністю користуються рослинні олії, оскільки вони містять 
ПНЖК, які являються антагоністами холестеринів, що є причиною виникнення 
багатьох серцево-судинних та інших захворювань. 

На сьогодні загальновизнаною є виняткова важливість ω-3 ПНЖК для 
підтримки фізичного та психічного здоров’я людини, а також попередження 
багатьох захворювань.  

Проведено дослідження, які вказують на те, що споживання продуктів, збага-
чених ω-3 жирними кислотами, сприяє зниженню тиску крові в пацієнтів з 
порушеннями ліпідного обміну. За експериментально клінічними досліджен-
нями, рослинні олії, які містять ліноленову кислоту в значних кількостях, воло-
діють антиатеросклеротичними, антиаритмічними, протизапальними та анти-
алергенними властивостями й можуть використовуватися для профілактики 
серцево-судинних хвороб, включаючи атеросклероз, стенокардію, аритмію, 
тромбоз, а також у терапії гострого та хронічного запалення. Надходження 
ПНЖК з харчовими продуктами до організму людини є обов’язковим. Саме тому 
постає завдання визначення їхньої нормованої кількості споживання. 

На думку європейських експертів, мінімальна денна потреба в ω-3 ПНЖК у мо-
лоді та дорослих становить близько 1000…1500 мг залежно від статі, віку та фізич-
ної активності. Співвідношення ω-6:ω-3 ПНЖК у раціоні здорової людини має бу-
ти 10:1, а для лікувально-профілактичного харчування — від 3:1 до 5:1. За розра-
хунками А.П. Левицького, на сьогодні змішаний раціон пересічного українця має 
співвідношення 43.6:1, тобто перевищує допустимий рівень ω-6 ПНЖК у 8,7 разів. 

Альтернативним варіантом стратегії зниження ризику порушень ліпідного 
обміну організму, серцево-судинних хвороб і надмірної ваги є зміна складу 
ПНЖК в олійних продуктах масового споживання. Олії із заданим складом 
ПНЖК можна отримати шляхом селекції або генетичної модифікації олійних 
культур, а також у результаті змішування (купажування) олій різного складу.  

Метою роботи є розроблення вітамінізованої купажованої олії з високими 
споживчими властивостями, стабільної до окиснювального псування.  

Купажовані олії, що виробляються в Україні та у пострадянських країнах, 
можна поділити на дві групи:  

– вітамінізовані купажовані олії відносно невисокої вартості, які мають 
збалансований склад ПНЖК, але стабілізовані від окиснювального псування 
компонентами синтетичного походження;  
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– вітамінізовані купажовані олії високої вартості, збагачені біологічно актив-
ними речовинами, що входять до складу олій з нетрадиційної рослинної сиро-
вини (шипшини, зародків пшениці, гарбузової, кедрової, льляної), і не збалан-
совані за складом ПНЖК. 

Рафінована дезодорована соєва олія, яка є базовим компонентом купажованої, 
містить у своєму складі значну кількість ліноленової кислоти. Нерафінована кун-
жутна олія (другий компонент купажу) — джерело унікальних природних анти-
оксидантів сезамолу та сезаміну, які запобігають окисненню олії, а при вживанні 
в їжу — на молекулярному рівні захищають організм від дії вільних радикалів. 

Сезамол має геропротекторні та протипухлинні властивості, а також підвищує 
біологічну активність вітаміну Е в організмі. Третім компонентом використано 
рафіновану дезодоровану соняшникову олію з метою зниження вартості 
купажованої олії, а також додаткового збагачення α-токоферолом. 

Склад купажованої олії було розраховано за співвідношенням ПНЖК [ω – 6 : ω – 
– 3 = (9…10) : 1]: масова доля соєвої олії — 70 %, кунжутної та соняшникової — 
по 15 %. Вміст ненасичених жирних кислот у наданому купажі становить: олеїнової — 
10,72 %, лінолевої — 50,55, ліноленової — 5,04. Отже, сумарний вміст ненаси-
чених ЖК у купажованій олії — 66,31 %, з них ПНЖК — 55,59 %, тобто 
співвідношення ω-6 : ω-3 = 10:1. Вітамінізацію купажованої олії здійснено дода-
ванням 0,01 % β-каротину мікробіологічного походження у формі його 0,2 % 
олійного розчину. Купажована олія є стійкішою до окиснення, порівняно з 
соєвою чи соняшниковою, оскільки високу стійкість має кунжутна олія, до 
складу якої входять антиоксиданти — сезамол і сезамін.  

Таким чином, розроблена купажована олія є харчовим продуктом підвищеної 
харчової та біологічної цінності — має збалансований жирнокислотний склад, 
покращені смакові властивості, приваблива за вартістю, стабільна до окисню-
вального псування та збагачена біологічно активними речовинами — β-каро-
тином, сезамолом і сезаміном. 
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22. ТЕХНОЛОГІЯ СНЕКІВ 
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М’ясо — одне з основних джерел повноцінних і легкозасвоюваних білків. В 
ньому міститься значна кількість вітамінів групи В (ніацин, холін, рибофлавін, 
вітамін B6, вітамін B12), мікроелементів (Zn, Se, P). Екстрактивні речовини, що 
входять до складу м’яса і визначають його смакові та ароматичні якості, 
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доброякісно впливають на секреторну діяльність шлунково-кишкового тракту. 
Тому може бути перспективною сировиною для підвищення харчової та 
біологічної цінності харчових продуктів широкого спектру [1]. 

Зараз на вістрі популярності м’ясні снеки. Головна перевага м’ясних снеків в 
оригінальності смаку і ідеї. Потроху сегмент м’ясних снеків стає все більш 
прибутковим. М’ясні снеки роблять зі свинини, яловичини і курки, м’яса інших 
тварин (наприклад, з м’яса морала чи конини). За рецептурним складом снеки 
йдуть як цільном’язові і фаршеві. Термін зберігання в середньому 6 місяців 
навіть при позитивних температурах. М’ясні снеки пакують в дрібні види 
пакування, і їх можуть без жодних проблем реалізовувати снекові автомати. 
Проте, якість асортименту продукції не завжди відповідає сучасним уявленням 
про здорове та функціональне харчування, які споживач на сьогодні висуває на 
перший план. 

З огляду на це, застосування в технології снеків сушеного м’яса, що є натураль-
ним продуктом та містить весь спектр натуральних інгредієнтів, є актуальним. 

Головним завданням під час створення м’ясних снеків є досягнення опти-
мального режиму сушки, при якому волога віддаляється рівномірно з усього 
обсягу продукту. Проте в дані технології необхідною умовою є використання 
спеціальної сушильної шафи. 

В Харківському державному університеті харчування та торгівлі за допо-
могою сушіння зі змішаним теплопідведенням отримано м’ясо сушене вологістю 
не більше 7 % [2]. 

Воно має сформовані функціонально-технологічні властивості — органо-
лептичні (смак і аромат м’яса), відновлення у воді, жироутримуючу та емуль-
гуючу здатності, дозволяє отримати агрегативну стійкість емульсії. 

Використання сушеного м’яса дозволяє уникнути деяких трудоємких опера-
цій, зокрема механічної кулінарної обробки м’ясної сировини, скоротити трива-
лість технологічного процесу приготування страв та кулінарних виробів і розши-
рити їх асортимент. 

Метою досліджень було вивчення можливості використання сушеного м’яса в 
технології снеків. Для досліджень обрано м’ясні порошки дисперсністю 30…40 мкм. 

В якості контрольного зразка для досліджень обрано снеки з використанням 
м’яса яловичини, що традиційно виготовляються. В якості дослідних зразків —з 
використанням сушеного м’яса яловичини в масових частках 10, 15 та 20 % до 
маси рецептурної суміші. При цьому вміст сухих речовин в рецептурних 
композиціях встановлено однаковий. 

Проведено дослідження з визначення раціональних параметрів екструдування 
рецептурної суміші для отримання виробів високої якості. 

Показано, що застосування 10 % сушеного м’яса в рецептурній композиції 
снеків не є доцільним з точки зору забезпечення біологічної цінності продукту. 

Додавання 20 % сушеного м’яса приводить до неприйнятних органолеп-
тичних властивостей готової продукції. Отже, для подальших досліджень обрано 
масову частку сушеного м’яса 15 % до маси рецептурної суміші. 

Досліджено фізико-хімічні показники якості снеків. Розраховано хімічний і 
амінокислотний склад готової продукції. Показано, що використання сушеного 
м’яса в запропонованій масовій частці може бути доцільними в технологічному 
потоці снекової продукції. 
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Проведено дослідження сорбційних властивостей снеків і показників безпеч-
ності. Показано, що в діапазоні вологості повітря 75…80 % вироби виявляють 
підвищену сорбційну здатність. Це обумовило умови зберігання: 65…70 % 
вологості повітря за температури (20 ± 3) °С протягом 1 місяця. Показники 
мікробіологічної безпечності нової продукції були стабільними протягом дослід-
жуваного терміну зберігання і знаходились в межах регламентованих норм. 

На нову продукцію розроблено проект технічних умов і технологічної інструкції. 
Для впровадження нової технології запропоновано систему управління якістю 

продукції і систему менеджменту безпечності НАССР. 
Складено блок-схему технологічного процесу виготовлення снеків з вказів-

кою критичних точок контролю. Намічено коригуючі дії. 
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23. ТЕХНОЛОГІЇ НИЗЬКОЛАКТОЗНОГО 
ЙОГУРТУ 
Л.В. Сус 
Національний університет харчових технологій 

Молоко, а також продукти на основі молока, є незамінною частиною раціону 
здорової людини. Важливим компонентом молока є єдиний в своєму роді вугле-
вод тваринного походження — дисахарид лактоза. Вуглевод володіє здатністю 
стимулювати розвиток молочнокислих мікроорганізмів, що, в свою чергу, приг-
нічують життєдіяльність патогенної мікрофлори в кишечнику людини і сприяють 
засвоєнню кальцію, магнію, фосфору. 

За гідроліз лактози на моноцукри глюкозу і галактозу в організмі людини 
відповідає фермент β-галактозидаза. Однак, за відсутності або низької активності 
даного ферменту в організмі людини, у неї виникають гострі гастроентерологічні 
розлади, які можуть призвести навіть до летального результату. У результаті, 
людина змушена обмежити вживання або повністю виключити зі свого раціону 
молоко та молочні продукти. 

Непереносимість лактози до теперішнього часу здебільшого була притаманна 
грудним дітям або людям похилого віку, тому асортимент низьколактозних молоч-
них продуктів був представлений низьколактозним молоком для геродієтичного 
харчування та низько- або безлактозними сумішами для дитячого харчування. В 
останні роки як в нашій країні, так і в усьому світі здійснюються заходи щодо ство-
рення і впровадження у виробництво молочних продуктів для хворих всіх вікових 
категорій з харчовими алергіями і патологіями органів травлення, що супровод-
жуються непереносимістю окремих компонентів їжі, в тому числі і молочного цукру. 

Відомо декілька способів видалення лактози з молока і молочних продуктів. 
Найбільш розповсюдженим способом є гідроліз. 
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Гідроліз лактози можна здійснити наступними методами: кислотний (гетеро-
генний — з використанням іонообмінної технології та гомогенний — із засто-
суванням мінеральних кислот); ферментативний (з використанням розчинних β-
галактозидаз або іммобілізованих β-галактозидаз) [1]. 

У процесі гетерогенного гідролізу утворюється іонообмінна смола, яка 
покривається осадом темного кольору — сумішшю карамелізованої лактози і 
меланоїдинів, що потребує періодичної регенерації смоли. Це ускладнює 
технологічний процес і потребує великих затрат на нейтралізацію і очистку 
стічних вод, що призводить до збільшення собівартості процесу гідролізу [2]. 

Основним недоліком застосування гетерогенного способу гідролізу лактози є 
високий вміст меланоїдинів в гідролізатах і їх висока зольність після 
нейтралізації лугом, що обумовлює непридатність кінцевого продукту до 
використання у харчуванні без додаткового високоефективного очищення [2]. 

Найбільш перспективним методом гідролізу лактози в молочних продуктах є 
ферментативний, з використанням розчинних β-галактозидаз. Даний метод є простим 
у застосуванні по відношенню до технологічного процесу виготовлення йогурту, а 
м’які умови проведення реакції виключають можливість утворення небажаних 
продуктів гідролізу [3]. Даний метод має наступні переваги: скорочення на 40 хв часу, 
необхідного для досягнення необхідного рівня рН; на 1 год. скорочується час 
термостатування; оптимальна активність заквасок проявляється у гідролізованому на 
50 % молоці; відбувається швидке кислотоутворення; глибина гідролізу піддається 
регулюванню шляхом зміни температури і тривалості реакції; частково усувається 
кислий присмак молока під впливом солодкого смаку глюкози; продукт має більш 
однорідну консистенцію. 

Визначення масової частки лактози в сировині проводили йодометричним 
методом, що заснований на здатності лактози окислюватись йодом в лужному 
середовищі з утворенням кислот [4]. 

Для визначення ступеня гідролізу лактози було застосовано йодометричний 
метод, метод високоефективної рідинної хроматографії. 

Було досліджено вплив дози внесеного ферменту і температури проведення 
реакції на динаміку гідролізу лактози. Для цього в суміш для йогурту вносили 
ферментні препарати в кількості 0,5 та 1,0 см3/дм3. Зразки витримували при 
температурі (37 ± 2) °С протягом 4 год. 

Крім того, в ході проведення випробувань було досліджено органолептичні, 
фізико-хімічні та структурно-механічні властивості готового продукту, визна-
чено властивості йогурту зі зниженим вмістом лактози при зберігання та 
рекомендації щодо встановлення терміну його придатності до споживання. 
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24. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
БАТОНУ ПШЕНИЧНОГО, ЗБАГАЧЕНОГО 
ПОРОШКОМ АРОНІЇ ЧОРНОПЛІДНОЇ 
В.О. Шугурова 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день основними завданнями хлібопекарської промисловості є 
щоденне забезпечення населення свіжим хлібом та розширення асортименту дієтич-
них і хлібних виробів оздоровчого характеру. Хліб є улюбленим продуктом широкого 
вжитку для всіх верств населення незалежно від віку і соціального положення. Тому за 
допомогою регулювання хімічного складу хлібних виробів, зокрема батону пшенич-
ного можна впливати на харчовий раціон і стан здоров’я людини. В умовах екологіч-
ного неблагополуччя є необхідність використання БАР, що мають імуномоделюючу, 
антиоксидантну і сорбційну дію для надання хлібу функціональних властивостей. Ме-
тою є дослідження показників якості і безпечності хлібного виробу — батону пше-
ничного, збагаченого порошком з чорноплідної горобини. Чорноплідна горобина має 
високі антиоксидантні властивості, і саме тому, використання її як БАД в хлібних 
виробах є перспективним і актуальним. І її хімічний склад надзвичайно багатий, ягоди 
горобини містять вітаміни: аскорбінову кислоту (до 200 мг %), каротин (до 20 мг %), 
вітамін Р. Крім того, в них знайдена яблучна, лимонна, виноградна, янтарна кислота (2 
%), пектини, флавоноїди (зокрема гісперидин, рутин, кверцитин) і дубильні речовини, 
антоціанові пігменти, похідні ціанідину, ефірну олію, мікро- та мікроелементи 
(марганець, залізо, мідь). Відмічено великий вміст йоду, цукрів, в тому числі глюкози і 
фруктози. Загальна кількість цукрів — від 4,6 до 10,2 %. Найактивніша дія вітаміну Р 
проявляється в поєднанні з аскорбіновою кислотою, яка хоч і в невеликій кількості теж 
міститься у складі плодів. Вони знижують рівень холестерину у крові, підтримують 
нормальну проникність і еластичність стінок судин, що попереджує виникнення 
атеросклерозу. Пектинові речовини плодів аронії зв’язують токсини, що утворилися в 
результаті порушення діяльності кишківника, а також зв’язують і виводять з організму 
радіоактивний стронцій і кобальт. 

Таблиця 1. Хімічний склад порошку з чорноплідної горобини 

Хімічні компоненти Порошок 
Сухі речовини, % в т.ч.: 93 
Пектинові речовини, % 40,45 
Дубильні і барвні речовини, % 3,21 
Вітаміни, мг:  
С (аскорбінова кислота) 70 – 280 
Р(рутин) 23250 
РР (ніацин) 2,12 – 2,98 
В2 (рибофлавін) 0,6 
В6 (піридоксин)  0,47 
Е (токоферол) 3,7 – 10,2 
каротини 9,3 – 11,2 
фолієва кислота 7 
Мінеральні речовини:  
Йод, мкг 30 – 47 
Молібден, мг 0,15 – 0,56 
Марганець, мг 1,67 – 0,47 
Мідь, мг 0,37 – 1,4 
Бор, мг 0,07 – 0,33 
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Рослина має протизапальні, спазмолітичні і кровоспинні властивості. Застову-
ють для лікування виразкових хвороб, хвороб печінки, плямистого тифу, сеп-
сису, при недостатньому зсіданні крові, стенокардії, геморагічних діатезах, 
геморої, ревматизмі, глистах. Плоди використовуються в свіжому вигляді, в хар-
човій промисловості для приготування соків, варення і інших продуктів. Аронія 
чорноплідна є харчовим барвником. В домашніх умовах екстракт легко вво-
диться в йогурти, соки, коктейлі. Також плоди аронії використовуються для 
збагачення кондитерських виробів; виготовлення вітамінних таблеток у фарма-
цевтичній галузі. Для виробництва батону пшеничного збагаченого спочатку 
відбувається підготовка сировини, зі складу сировина для виготовлення опари 
подається в тістомісильну машину, виброджена у діжі опара змішується з інши-
ми компонентами (туди подається і порошок з чорноплідної горобини) і надхо-
дить в тістомісильну машину, де замішується тісто, після бродіння тіста відбу-
вається його поділ на шматки, округлення, формування, вистоювання, випікання, 
охолодження, пакування і зберігання готової продукції. Високий вміст вітаміну 
Р, йоду, антиоксидантні та інші корисні властивості плодів аронії свідчать про 
доцільність впровадження у виробництво абсолютно нових сучасних хлібних 
виробів, збагачених порошком з цих надзвичайно цінних плодів. 
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У харчовому раціоні населення стали переважати рафіновані продукти, а 
також подовженого терміну зберігання з вмістом консервантів та харчових 
добавок. Харчова цінність та якість асортименту кулінарної продукції не завжди 
відповідає сучасним уявленням про здорове та функціональне харчування, які 
споживач на сьогодні висуває на перший план. Виходячи з цього, на сьогод-
нішній день одним із важливих завдань для економіки України є підвищення 
конкурентоспроможності технології харчових продуктів шляхом якісного вибору 
сировини, що відповідає харчовим та біологічним вимогам організму та збіль-
шенням термінів зберігання сировини та готової продукції. 

З огляду на це, застосування в технології кулінарної продукції сушеного 
м’яса, що є натуральним продуктом та містить весь спектр натуральних інгре-
дієнтів і не містить консервантів, є актуальним. Крім того, використання сушено-
го м’яса дозволяє уникнути деяких трудоємких операцій, зокрема механічної 
кулінарної обробки м’ясної сировини, скоротити тривалість технологічного 
процесу приготування страв та кулінарних виробів і розширити їх асортимент. 

М’ясо — одне з основних джерел повноцінних і легкозасвоюваних білків. В 
ньому міститься значна кількість вітамінів групи В (ніацин, холін, рибофлавін, 
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вітамін B6, вітамін B12), мікроелементів (Zn, Se, P). Екстрактивні речовини, що 
входять до складу м’яса і визначають його смакові та ароматичні якості, 
благоприємно впливають на секреторну діяльність шлунково-кишкового тракту. 
Сушене м’ясо представляє собою цінний білковий продукт. За прийнятної 
температури обробки і сушіння в м’ясі зберігаються всі життєво необхідні 
амінокислоти, в тому числі триптофан, лізин, цистін і аргінін, що зазвичай 
руйнуються при високій тепловій обробці. Харчова цінність сушеного м’яса 
практично не відрізняється від харчової цінності сирого м’яса. Засвоюваність 
білків за споживання м’яса сублімаційного сушіння свіжоприготовленого 
складає 88,5 %, м’ясо сублімаційного сушення після зберігання протягом року — 
87,5 %, м’яса теплового сушіння — 88,6 %. Таким чином, можна зробити висно-
вок, що незалежно від способу зневоднення сушене м’ясо засвоюється без 
особливої різниці в засвоюваності білків і практично так, як і м’ясо натуральне. 

Зміна кольору м’яса в процесі зберігання пов’язана з окисленням гематитових 
сполук і розвитком реакції меланоїдиноутворення. При довгому зберіганні 
сировини оборотності зовнішнього вигляду досягнути не вдається [1]. На відміну 
від сушеного сирого м’яса, запропонований спосіб отримання м’яса з відварного 
основним способом за використання способу сушіння зі змішаним теплопід-
веденням [2], дозволяє отримати продукт з високими органолептичними 
показниками якості, що притаманні відварному м’ясу. Основними функціональ-
но-технологічними функціями його є відповідна дисперсність, водопоглинальна, 
водозв’язуюча та жироутримуюча здатності, певний вміст водорозчинного білка, 
внаслідок чого проявляються емульгуюча здатність. Маючи такий спектр 
властивостей, на відміну від сирого сушеного м’яса, запропонований продукт є 
перспективною сировиною для широкого асортименту кулінарних виробів і 
страв як в підприємствах ресторанного господарства, так і харчової промис-
ловості. Крім того, смак і запах вареного м’яса дозволяють використовувати його 
як натуральний ароматизатор в ковбасному виробництві. 

У зв’язку з цим досліджено амінокислотний склад і перетравлення in vitro 
сушеного м’яса в порівнянні з сирим сушеним і сублімаційного сушіння. Вста-
новлено суттєві переваги запропонованого способу отримання сушеного м’яса. 
Важливо відмітити, що в процесі підготовки м’яса до сушіння та під час самого 
процесу сушіння відбуваються необоротні зміни структури білків, в зв’язку з чим 
змінюється їх розчинність. Найбільш значні зміни розчинності білків спостері-
гаються у м’яса теплового сушіння, але вони загалом залежать від попередньої 
(до сушіння) теплової обробки, тобто носять такий характер, як і зміни, що 
спостерігаються при кулінарній обробці м’яса. Зниження розчинності білків 
м’яса при тепловій обробці і сушці пов’язано з денатурацією їх і не знижує 
засвоюваності білків. Скоріш за все теплова денатурація білків м’яса збільшує їх 
засвоюваність і беззаперечно покращує процес травлення м’яса. 

Таким чином, досліджено біологічну цінність м’яса, сушеного способом 
змішаного теплопідведення, за результатами якого намічено перспективи його 
використання в ряді харчових технологій і кулінарної продукції в підприємствах 
ресторанного господарства. 
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У наш час у харчовій промисловості досить широке застосування знайшли 
різноманітні частково перероблені напівпродукти та харчові концентрати. 
Харчові концентрати — це продукти, які пройшли у виробничих умовах 
первинну і кулінарну обробку з наступним висушуванням. Ці, в основному 
багатокомпонентні, суміші мають низку переваг порівняно з іншими продуктами 
харчування. Використовуючи їх, можна швидко і з мінімальними витратами 
праці приготувати їжу. В їх складі, при малому об’ємі і масі, сконцентровано 
багато поживних речовин, які повніше засвоюються організмом людини. Харчові 
концентрати транспортабельні і стійкі при зберіганні. Для виробництва харчових 
концентратів використовують майже всі види розглянутих раніше харчових 
продуктів, що відповідають вимогам стандартів. 

Екструзія (від латинського extrudo-виштовхування, видавлювання) — це процес, 
який поєднує термо-, гідро-і механохімічну обробку сировини з метою отримання 
продуктів з новою структурою і властивостями, відомий досить давно. Діапазон 
сировини, що піддається екструзії, охоплює широкий спектр різних органічних 
матеріалів і включає харчову сировину рослинного і тваринного походження. На 
сьогоднішній день різними видами екструзії отримують інгредієнти кормів для 
домашніх птахів, тварин, риб, кондитерські вироби (шоколад, цукерки, печиво, 
жувальну гумку), продукти дитячого та дієтичного харчування, повітряні круп’яні 
палички (кукурудзяні, рисові, перлові і т. д.), компоненти овочевих консервів і 
харчоконцентратів, широкий діапазон макаронних виробів. 

Метод екструзійної обробки дозволяє отримати ряд переваг: 
– інтенсифікувати виробничий процес; 
– підвищити ступінь використання сировини; 
– отримати готові до застосування харчові продукти або створити для них ком-

поненти, що володіють високою згущуючою, водо- і жироутримуючою здатністю; 
– знизити виробничі витрати (витрати тепла, електроенергії); 
– знизити трудові витрати; 
– розширити асортимент харчових продуктів; 
– підвищити засвоюваність; 
– знизити мікробіологічну обсіменінність продуктів; 
– зменшити забруднення навколишнього середовища. 
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Крім того, в результаті екструзії відбуваються суттєві зміни та текстурування 
не лише на клітинному рівні, але і складні хімічні, мікробіологічні (стерилізація), 
фізичні процеси та явища. 

З огляду на це, продукти екструзії є вагомим вектором у харчовому вироб-
ництві, тому актуальною є розробка багатокомпонентних рецептурних композицій 
екструдованих продуктів, зокрема — із застосуванням у технології їх виробництва 
натуральної сировини — овочевих порошків. Перспективною сировиною є поро-
шок з капусти — некоштовна місцева сировина, що широко районується в Україні. 
Хімічний склад порошку з капусти наступний: вода 6 %, білки 16 %, амінокислоти: 
валін 772 мг/100 г, ізолейцин 667 мг/100 г , лейцин 854 мг/100 г, лізин 814 мг/100 г, 
метіонін 293 мг/100 г , треонін 600 мг/100 г , триптофан 134 мг/100 г , фенілаланін 
480 мг/100 г, вуглеводи загальні 64,6 %, моно- та дицукриди 44,8 %, клітковина 
12,5 %, пектин 7,3 %, органічні кислоти 3,1 %, зола 6,7 %, мінеральні елементи: 
натрій 200 мг/100 г, калій 1776 мг/100 г, кальцій 300 мг/100 г, магній 150 мг/100 г , 
фосфор 260 мг/100 г, залізо 11 мг/100 г, В1 0,21 мг/100 г, В2 0,35 мг/100 г, С 82 мг/100 г, 
PР 2,8 мг/100 г, енергетична цінність 36 ккал. 

Проведено дослідження з вибору раціональних масових часток порошку з 
капусти в рецептурній композиції паличок з пшеничного борошна. Показано, що 
масова частка порошку 10 % до маси суміші дозволяє отримати палички з високими 
органолептичними показниками якості та високим коефіцієнтом спучування, вищим, 
ніж у контрольного зразка, що пов’язано з унікальним хімічним складом порошку. 

Досліджено фізико-хімічні показники якості та безпечності продукту під час 
зберігання в різних видах пакування — полімерному, металізованій фользі. Це 
дозволило обґрунтувати умови та терміни зберігання продукції. 

Таким чином, сформовано якість екструдованих продуктів — паличок з 
пшеничного борошна з використанням нетрадиційної рослинної сировини — 
порошку з капусти. 

При цьому екструдовані продукти збагачуються широким спектром 
біологічно активних речовин. Це підтверджує доцільність використання такого 
компоненту у даній технології та високі перспективи застосування такої 
технології в промислових масштабах. 
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Проблема створення харчових продуктів, які за своїм складом відповідали б 
фізіологічним потребам організму людини, є актуальним не лише на Україні, а і в 
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усьому світі. Десятирічні медичні дослідження доводять, що надмірне спожи-
вання висококалорійної їжі із незначним вмістом мікронутрієнтів, сприяє 
розвитку та помолодшанню раду хронічних захворювань. Вихід із даної ситуації 
провідні науковці вбачають у збагаченні продуктів щоденного споживання 
комплексами природних мікронутрієнтів. Доцільність і необхідність вироб-
ництва продуктів нового покоління підтверджується статистичними даними: 
інтерес споживачів до функціональних продуктів, особливо тих, які гальмують 
розвиток хронічних захворювань, щороку зростає більш ніж на 5 %. 

Вершкове масло відноситься до цінних щоденних харчових продуктів із 
привабливими смаковими властивостями. Нині доведено, що у організмі людини 
його складові входять до протоплазми клітин, приймають участь у синтезі 
незамінних амінокислот, «супергормонів», речовин які регулюють імунітет, 
підтримують нормальну роботу нервової системи тощо. Результати досліджень, 
що активно проводяться в наукових центрах провідних країн світу, виявили, що 
молочний жир містить компоненти, які гальмують розвиток низки захворювань, 
у тому числі серцево-судинних та онкологічних [1,2]. Із огляду на вказане вище, 
актуальним та своєчасним є створення нових видів вершкового масла, збагачених 
комплексами природних мікронтурієнтів.  

Особливу увагу при розробленні нових видів масла у якості добавки при-
вертає морква, оскільки у своєму складі окрім пектинових і фенольних речовин, 
мікро- та мікроелементів, у значній кількості містить каротиноїди. Відомо, що 
природні каротиноїди виконують в організмі людини ряд важливих функцій. 
Нині саме каротиноїди, як допоміжні речовини, успішно використовують при 
лікуванні ряду онкологічних та серцево-судинних захворювань. На нашу думку, 
збагачення вершкового масла порошком із моркви дасть можливість посилити 
його функціональну дію на організм людини. Порошкоподібні добавки виготов-
ляються за новітніми технологіями сушіння, із застосуванням низькотемпера-
турного оброблення, що дає можливість використовувати всі складові вихідної 
сировини та отримати структурований продукт без значних змін його хімічного 
складу. Для збагачення вершкового масла запропоновано використовувати 
порошки із моркви, отримані методами кріогенного, конвективного та холодного 
розпилювального сушіння. 

Метою даної роботи було дослідити вплив дози порошків із моркви, отри-
маних за різними технологіями сушіння, на показники якості збагаченого 
вершкового масла.  

Дослідні зразки вершкового масла із порошками з моркви, кріогенного, 
конвективного та холодного розпилювального сушіння, виготовляли за технологією 
збагачення. Кількість добавки у готовому продукті варіювали у межах 0,6…2,0 %. 
При введенні обраних добавок до складу вершкового масла вводяться нехарактерні 
для нього речовини. У зв’язку з цим змінюються якісні та кількісні характеристики 
готових виробів. Згідно з принципами кваліметрії, якість продукції оцінюється тими 
властивостями, які найкраще характеризуються споживачем. Для збагаченого 
вершкового масла — це органолептичні властивості, біологічна цінність, показники 
його консистенції та структури, а саме: твердість, термостійкість, ступінь витікання 
рідкого жиру, відновлюваність структури.  

Із метою всебічної оцінки збагачених видів вершкового масла на основі 
результатів експериментальних досліджень, розраховували комплексний показник 
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якості. Для наочності отриманих даних та визначення рекомендованої кількості 
порошку побудовано графіки залежностей показників збагаченого вершкового масла 
від вмісту добавки та способу її виготовлення. Отримані результати свідчать, що 
обрані добавки у кількості 0,6 % та 0,8 % мало впливають на органолептичні та 
фізико-хімічні властивості готових продуктів. Спільним для усіх зразків масел є 
суттєве покращення споживчих властивостей при внесенні 1,2 % добавки. Подальше 
збільшення дози порошку (1,6 % та 2,0 %) приводить до незначної зміни фізико-
хімічних властивостей, а із збільшенням концентрації понад 2 %, особливо у маслі з 
порошком моркви конвективного сушіння, спостерігається відчутне погіршення 
органолептичних показників — поява кормового присмаку. 

Отже, за результатами проведених досліджень встановлено, що найвищим 
комплексним показником якості характеризувалось вершкове масло збагачене 
порошком із моркви холодного розпилювального сушіння із кількістю добавки 
1,2 % її у готовому продукті. Встановлено, що рекомендована кількість порошку 
забезпечує виготовлення продукту з високими смаковими властивостями, який 
відповідає сучасним вимогам нутриціології. На основі отриманих результатів 
розроблено рецептуру на вершкове масло, збагачене порошком із моркви. 
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28. СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ ЗІ 
ЗБАЛАНСОВАНИМ ЖИРНОКИСЛОТНИМ 
СКЛАДОМ ТА ПОДОВЖЕНИМ ТЕРМІНОМ 
ЗБЕРІГАННЯ 
І.Г. Жмура 
Національний університет харчових технологій 

Соняшникова олія — традиційний продукт щоденного харчування та багате 
джерело ессенціальних нутрієнтів, особливо жиророзчинних вітамінів A, D і E. 
Біологічно активні речовини, що містяться в рослинній олії, позитивно впли-
вають на діяльність ендокринних і статевих залоз, значно покращують пам’ять 
людини, активно беруть участь в обміні білків, вуглеводів, регулюють жировий 
баланс організму людини, зменшують рівень холестерину в крові. 

Однак, соняшникова олія незбалансована за жирнокислотним складом. 
Насіння соняшнику містить переважно ПНЖК родини ω6, а співвідношення ω6 : 
ω3 ПНЖК не відповідає формулі збалансованого харчування. 

Олію з заданим збалансованим складом жирних кислот можна одержати 
методом змішування (купажування) двох-трьох олій з відомим жирнокислотним 
складом [1]. Цей метод на сьогодні є перспективним напрямком олієжирової 
галузі, тому що дозволяє отримати олії заданого складу та властивостей.  
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Метою роботи є отримання олії збалансованого жирнокислотного складу та 
подовженого терміну зберігання з використанням соняшникової та нетрадиційної олії. 

В якості нетрадиційної було обрано нерафіновану рижієву олію, яка має 
високий вміст жиророзчинних вітамінів А, Д, К, Е, високу стійкість до 
окиснення, так як містить збалансований комплекс натуральних антиоксидантів: 
токоферолів, каротиноїдів. Рижієву олію використовують як дієтичний продукт 
для хворих з серцево-судинними патологіями або у повсякденному харчуванні як 
добавку до готових гарячих страв з профілактичною метою. Нерафінована 
рижієва олія має специфічний «трав’яний» смак, тому і споживання її як 
самостійного продукту обмежене. При її вмісті у купажі у кількості 15…30 % 
ознаки такого присмаку майже відсутні. 

За сучасними уявленнями, споживання ПНЖК як ессенціального фактору 
харчування повинно складати 4…6 % калорійності добового раціону. Адекват-
ний рівень споживання лінолевої кислоти відповідає 10 г/добу, ліноленової — 
1г/добу. Рекомендоване співвідношення у раціоні ω6 до ω3 поліненасичених 
жирних кислот становить для здорової людини 10 : 1, а для лікувального 
харчування — від 3 : 1 до 5 : 1 [2]. 

Основою жирнокислотного складу соняшникової олії є незамінна лінолева 
кислота, якій притаманна висока біологічна активність; вона прискорює 
метаболізм етерів холестеролу. У рижієвій олії сума ессенціальних жирних 
кислот С18:2 і С18:3 становить 49,0…54,0 % від загальної суми кислот. При 
розробленні складу купажів враховують жирнокислотний склад, фізико-хімічні 
та органолептичні властивості сировини і готової продукції.  

Запропоновано склад купажу — соняшникова олія (55…65 %) : рижієва олія 
(35…45 %). До складу рижієвої олії входять наступні жирні кислоти: насичені — 
10,71…10,85 %; мононенасичені — 28,74…29,53 %; поліненасичені ω6 — 
43,15…47,70 %; поліненасичені ω3 — 12,33…15,82 %. Соняшникова олія 
виступає джерелом насичених жирних кислот — 11,34 %; мононенасичених — 
24,78 %; поліненасичених ω6 — 62,58 %; поліненасичених ω3 — 0,09 %. 

Гальмування процесів гідролітичного та окислювального псування купажу та 
соняшникової олії, яке, найімовірніше, пов’язане з антиоксидантними властивостями 
токоферолів, β-каротину, що містяться в нерафінованих рослинних оліях, 
досліджували при їхньому зберіганні за температури 20 ± 2°С впродовж 28 діб.  

Динаміка пероксидного числа купажованої олії 

Пероксидне число впродовж 
терміну зберігання (діб), ммоль½О/кг Зразок 
0 7 14 21 28 

Контроль (соняшникова олія) 0,83 1,07 3,67 9,23 15,66 
Купаж: соняшникова олія (55…65 %): 
рижієва олія (35…45 %) 

1,65 3,00 4,43 7,96 11,20 

У результаті проведених досліджень встановлено, що купажування тради-
ційної соняшникової олії з нерафінованою рижієвою олією дозволяє впродовж 21 
дня зберігання зменшити зростання кислотного числа у 2,3 рази, у порівняні з 
соняшниковою олією (контроль), а отже підвищити її стійкість до окисню-
вального псування та покращити біологічну цінність олії за рахунок оптимальної 
збалансованості жирнокислотного складу.  
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29. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗГУЩЕНОГО 
ВАРЕНОГО МОЛОКА 
З ЦУКРОЗАМІННИКАМИ 
Л.В. Гайкова, Л.В. Шпачук 
Національний університет харчових технологій  

Згущене варене молоко — продукт, який виготовляється з використанням 
цукру, масова частка якого з метою забезпечення консервувального ефекту має 
бути не менше як 43,5 %. Фахівці доводять, що надмірне вживання цукру 
призводить до серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, ожиріння, карієсу 
тощо. Саме тому спостерігається тенденція до вживання продуктів зі зниженим 
вмістом цукру і росте популярність продуктів із цукрозамінниками. 

Серед великої кількості цукрозамінників, які використовуються у харчовій 
промисловості за кордоном, одним із перспективніших є глюкозно-фруктозні 
сиропи (ГФС). Вони широко визнані у світі, оскільки за своїми властивостями 
конкурують із буряковим та тростинним цукром. Як цукрозамінники їх викорис-
товують у йогуртах, борошняних і кондитерських виробах, безалкогольних 
напоях, плодово-ягідних сиропах, квасі, пиві, желе тощо. 

Глюкозно-фруктозні сиропи є не тільки повноцінними замінниками цукру, а й 
мають певні переваги: ступінь солодкості ідентичну цукру; запобігають криста-
лізації цукрів у готових виробах; прискорюють реакцію меланоїдиноутворення, 
скорочуючи час термічної обробки; забезпечують високий осмотичний тиск, 
необхідний у технології згущених молочних консервів; сприяють посиленню 
смакової гами; запобігають появі й розвитку карієсу зубів; знижують собівартість 
готових виробів; зменшують калорійність продукції. 

Метою роботи є визначення комплексного показника якості молока згущеного 
вареного, виготовленого з глюкозно-фруктозним сиропом. 

Сучасний підхід до вирішення проблеми якості має бути системним, а оцінка якості 
комплексною. Для об’єктивного оцінювання згущеного вареного молока необхідно 
застосовувати комплексний системний підхід, використовуючи методи кваліметрії.  

За принципами кваліметрії необхідно визначити коефіцієнти вагомості кожно-
го показника, який включено до ієрархічного дерева комплексної оцінки якості. 
Властивості, які характеризують якість досліджуваного об’єкту, являють собою 
сукупність показників, що впорядковані у вигляді багаторівневої ієрархічної 
структури (дерева). Дерево в графічному вигляді показує взаємозв’язок між 
складними і простими властивостями досліджуваного об’єкту. Для визначення 
якості згущеного вареного молока було виділено властивості, які представляють 
інтерес з точки зору задоволення індивідуальних і громадських потреб спожи-
вачів (рис.). 
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Ієрархічне дерево показників комплексної оцінки якості 
згущеного вареного молока, їх позначення та коефіцієнти вагомості  

Комплексний показник якості нульового рівня розраховується за формулою: 
 Р0 = (Р1М1 + Р2М2 + Р3М3) · Р4 (1) 

Беручи до уваги основні вимоги споживачів до якості готових виробів, обрано 
метод переваг для визначення коефіцієнтів вагомості М1, М2, М3 (див. рис.). За 
принципами кваліметрії сума коефіцієнтів вагомості показників дорівнює 
одиниці, а відносний показник якості визначається за формулою: 
 Рі = Ріст/Рб, 
де Рі; Ріст — відносний та істинний показник досліджувального продукту; Рб — 
базисний показник контрольного продукту. 

Результати досліджень показали, що комплексний показник якості згущеного 
вареного молока з глюкозно-фруктозним сиропом становила 0,94, що відповідає 
оцінці «відмінно», згідно відомої у кваліметрії функції бажаності Харрингтона. 

Доведено, що заміна цукру на глюкозно-фруктозний сироп у виробництві 
згущеного вареного молока забезпечує високу якість готового продукту. 
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30. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОЛОКА 
РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 
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Т.В. Овсієнко 
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Питне молоко характеризується високими споживними властивостями, які 
визначаються його хімічним складом, засвоюваністю, енергетичною цінністю, 
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органолептичними показниками, використанням. Біологічна цінність питного 
молока визначається вмістом повноцінних білків, поліненасичених жирних кислот, 
фосфатидів, мінеральних речовин, вітамінів. Молоко забезпечує потребу 
організму людини у жиророзчинних вітамінах на 20 – 30 %, у вітамінах B2 і B6 — 
на 70 %, у вітаміні В12 — майже на 100 %. Крім того в молоці міститься і вітамін С. 

Метою є встановлення показників споживних властивостей молока вітчизня-
них виробників.  

Завдання даної роботи полягало у дослідженні молока на визначення кальцію, 
дегідрогенази та вітаміну С. 

Об’єктами дослідження було обрано 5 марок молока: «Простоквашино» 2,5 % 
жиру (виробник: ПАТ «Кременчутський міськмолокозавод»); «Слов’яночка» 2,5 % 
жиру (виробник: ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»); «Галичина, молоко карпатське» 
2,6 % пастеризації (виробник: ПрАТ «Галичина»); Молоко незбиране, 
непастеризоване (виробник: ПрАТ «Тернопільський молокозавод»); «Брест-
Литовське» 3,6 % жиру (виробник: ПАТ «ЖЛК-Україна»). 

Визначення кальцію комплексонометричним методом полягає в миттєвому утво-
ренні слабодисоційованих комплексних сполук катіонів кальцію з трилоном Б.  

Визначення дегідрогенази проводили редуктазною пробою. Оскільки, у 
свіжому молоці резазурин дає синьо-сталеве забарвлення, при наявності бакте-
ріальних дегідрогеназ резазурин відновлюється, а його забарвлення при цьому 
змінюється від фіолетового до рожевого, а потім стає безбарвним.  

Meтод визначення масової частки вітаміну С у молоці базується на здатності L-
аскорбінової кислоти відновлювати окислювально-відновлюваний індикатор 2,6-
дихлорфенолиндофенол до безбарвної лейкоформи. Безпосередньому визначенню L-
аскорбінової кислоти в молоці перешкоджають білки, здатні зв’язувати індикатор. 
Тому вітамін С визначають в безбілковому фільтраті. Білки беруть в облогу за 
допомогою насичених розчинів щавлевої кислоти і хлориду натрію. 

Кількісне визначення вітаміну С проводили сумішшю дистильованої води і 2,0 %-
го розчину HCl ретельно переміщують і титрують 0,001 н. розчином 2,6-дихлор-
феноліндофенолу до слабо-рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 30 – 60 с.  

Результати досліджень наведено в табл. 

Результати досліджень молока 

№ Назва марки молока 
Вміст 

кальцію, 
мг 

Вміст 
вітаміну С, 

мг 

Редуктазна 
проба 

1 «Простоквашино» 2,5 % жиру 131,04 1,2672 Синьо-сталевий 
2 «Слов’яночка» 2,5 % жиру 91,0 1,1616 Синьо-сталевий 
3 «Галичина, молоко карпатське»  

2,6 % жиру 
163,8 0,792 Синьо-сталевий 

4 Молоко незбиране, непастеризоване 232,96 1,1272 Синьо-сталевий 
5 «Брест-Литовське» 3,6 % жиру 91,0 2,64 Синьо-сталевий 

Вміст вітамінів (в тому числі і вітаміну С) є важливою характеристикою молока, 
хоча регламентована масова частка його є лише для молока виду «молоко з 
вітаміном С». Як видно з результатів в таблиці, найбільше кальцію міститься в 
зразку № 4, а саме в молоці незбираному, найменше в зразках № 2 та № 5, в молоці 
«Слов’яночка» та «Брест-Литовське». Щодо вітаміну С, найбільше його міститься в 
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зразку № 5,а саме в молоці Брест-Литовське», найменше в зразках № 3, «Галичина, 
молоко карпатське».Досліджувані зразки молока після поміщення у водяну баню 
мали сталево-синій колір, що свідчить про дуже добру якість молока. 

Проведений аналіз 5-ти зразків молока дозволяє зробити висновок, що що 
представлені виробники, використовуючи при виробництві молока різні Технічні 
умови, отримують кінцевий продукт, який відповідає вимогам ДСТУ 2661-2010.  
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31. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ 
ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, 
ЗБАГАЧЕНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 
ІНГРЕДІЄНТАМИ  
М.А. Гулевата 
Національний університет харчових технологій 

Відповідно до чинного законодавства, усі виробники харчових продуктів 
повинні застосовувати санітарні заходи та належну практику виробництва, тобто 
систему НАССР. Для забезпечення випуску високоякісної продукції виробники 
безалкогольних напоїв повинні запроваджувати систему НАССР, що забезпечує 
випуск не тільки якісної, але й безпечної продукції. 

Для ефективного функціонування системи НААСР при виробництві безал-
когольних напоїв нами спочатку були розроблені удосконалені стандартні санітарні 
робочі процедури, які включають, зокрема, набір конкретних дій, пов’язаних з 
санітарною обробкою усіх інгредієнтів, а також технологічного обладнання і 
комунікацій, а також моніторинг, коригувальні дії, необхідну підготовку і навчання 
персоналу. На підставі розроблених стандартних санітарних процедур у подальшому 
був складений детальний опис стадій технологічного процесу і заходи з керування 
параметрами процесів і процедур, які можуть вплинути на якість та безпечність 
цільового продукту, а також визначений персонал, що буде задіяний на кожному 
етапі технологічного процесу і перелік технологічного обладнання. Правильно 
розроблені стандартні санітарні робочі процедури дають нам можливість дати оцінку 
суттєвості небезпечних чинників, і які заходи можна запропонувати з метою 
зниження до прийнятного рівня небезпечного чинника. При виробництві безал-
когольних напоїв можуть виникати фізичні, хімічні та біологічні небезпечні 
чинники. З метою їх ідентифікації нами складений протокол, який ілюструє 
наявність небезпечних чинників на певній стадії технологічного процесу і визначені 
критичні токи контролю (керування). Відповідно до методології оцінювання 
небезпечних чинників визначено ступінь ризику кожного з них. 

Значну роль у забезпеченні безпечності реалізації безалкогольних напоїв відіграє 
наявність даних і операцій, які здатні підтримувати заданий рівень інформації сто-
совно продукції та її компонентів за всім або частиною виробничого циклу та спо-
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живання. У ролі такого чинника виступає система простежуваності, яка є невід’ємною 
частиною функціонування системи НАССР. Система простежуваності сама по собі не 
робить продукцію безпечною, так як вона є інструментом ризик-менеджменту для 
стримування проблем, пов’язаних з безпечністю харчових продуктів. Основна мета 
простежуваності в рамках системи НАССР полягає у своєчасному та цілеспря-
мованому відкликанні чи вилученні небезпечної продукції з ринку, а також надання 
відповідної інформації для споживачів та уникнення порушень у торгівлі. 

При розробленні внутрішньої простежуваності, або системи простежуваності 
технологічних процесів і операцій виробництва безалкогольних напоїв нами 
підібрані мінімально необхідні інформаційні дані про напій, такі як: 

– Назва напою; 
– Номер партії; 
– Дата виробництва; 
– Час виробництва; 
– Розмір одиниці напою; 
– Кількість одиниць напою на палеті; 
– Кількість палетів; 
– Посилання на внутрішні протоколи щодо безпечності, що стосуються партії 

продукту. 
Перед відвантаженням продукції її необхідно перевіряти на предмет 

забезпечення простежуваності щодо кожної конкретної партії. Основа успішної 
системи простежуваності полягає у ефективному визначенні та ідентифікація 
кожної партії продукції — тобто сукупності одиниць продукту, вироблених та 
оброблених, або упакованих за однакових обставин. 

Таким чином, ефективне функціонування системи НАССР при виробництві 
безалкогольних напоїв дозволить випускати якісну та безпечну продукцію, а 
розроблення заходів щодо простежуваності підвищить її конкурентоспромож-
ність на споживчому ринку і високий рівень задоволеності споживачів. 
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32. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ХЛІБА 
З ПОРОШКОМ З СЕЛЕРИ 
Н.В. Вареник 
Національний університет харчових технологій 
Т.А. Тарасенко 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Хліб був і залишається одним з основних продуктів харчування населення нашої 
країни. Щоденне споживання хліба дозволяє вважати його одним з найважливіших 
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продуктів харчування, харчова цінність якого має важливе значення. Перспективним 
напрямком галузі є використання нетрадиційної сировини для виробництва хліба, а 
саме: овочевих і фруктових добавок (концентровані соки, порошки, вижимки із 
плодів), сировини із трав, морських водоростей, дріжджових препаратів, пектинів, 
глюкозо-фруктозного сиропу, замінників цукру з крохмалевмісної сировини, 
полісахаридів мікробного походження, зернових добавок тощо. Використання цих 
добавок прискорює процес дозрівання тіста та тривалість випічки, покращує смакові 
властивості, а також збагачує хліб та хлібобулочні вироби вітамінами, мінералами та 
іншими корисними речовинами. 

На даному етапі розвитку суспільства люди з усього світу прагнуть споживати 
якісні та безпечні продукти. Оскільки існує дуже велика кількість хлібобулочних 
виробів, але не всі вони є оздоровчого призначення, тому одним з перспективних 
напрямків є впровадження хлібобулочних виробів з додаванням харчових 
добавок рослинного походження. 

Метою дослідження було визначення показників якості та безпеки хлібобу-
лочних виробів з використанням порошку із кореня селери. 

Лікувально-профілактичні властивості та хімічний склад сушеного кореня се-
лери дозволяє рекомендувати його як сировину для поліпшення харчової цін-
ності низки харчових продуктів (таблиця). 

Таблиця. Розрахунковий хімічний склад порошку з кореня селери 

Речовина Вміст, г Речовина Вміст, г 
Білок 12,09 K 3,70 мг 
Вуглеводи:  Ca 0,59 мг 
Загальні 62,31 Mg 0,31 мг 
моно- і дисахариди 51,51 P 0,25 мг 
крохмаль 5,58 Fe 4,65 мг 
клітковина 9,30 β-каротин 0,10 мг 
Органічні кислоти 0,93 Вітамін В1 0,28 мг 
Зола 9,30 ВітамінВ2 0,37 мг 
Жир 0,00 ВітамінРР 2,79 мг 
Na 0,72 мг ВітамінС 74,40 мг 

Корисні властивості порошку з кореня селери дозволяють рекомендувати 
його в технології хлібобулочних виробів, зокрема за стадіями тістоведення хліба 
з висівками. Це пов’язано з особливостями органолептичних і фізико-хімічних 
показників якості порошку. 

Порошок з кореня селери має коричневий колір, запах і смак притаманні 
даній сировині, дисперсність складає 40…50 мкм. Тому проведено дослідження з 
визначення раціональної масової частки порошку до маси борошна в тісті. 
Показано, що найбільш сприйнятими органолептичними показниками якості 
відрізнявся зразок хліба з 15 % порошку до маси борошна. Він мав світло-
коричневий колір м’якушка, забарвлену скоринку, приємний смак і аромат. 

Завдяки хімічному складу використання порошку дозволяє дещо зменшити 
кількість солі в рецептурі хліба. 

Проведено дослідження з визначення фізико-хімічних показників якості хліба 
з порошком з кореню селери. Показано, що застосування нетрадиційної рослин-
ної сировини несуттєво знижує формостійкість готових виробів в порівнянні з 
контрольним зразком. Нові вироби відрізняються подовженими на 24 години 
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термінами зберігання за показниками кришкуватість та набухання м’якушка 
хліба. Розраховано хімічний склад готових виробів, що показує переваги нової 
технології хліба з нетрадиційною рослинною сировиною. 

Таким чином, проведено дослідження з визначення показників якості хліба з 
порошком кореня селери. Показано формування якості виробів і підвищення 
харчової цінності хліба з нетрадиційною рослинною сировиною. 

Науковий керівник: О.В. Нєміріч 

33. ВПЛИВ РОЗМІРІВ НАНОЧАСТИН 
ЕМУЛЬСІЙ НА ЯКІСТЬ НАПОЇВ 
О.А. Луговська 
Національний університет харчових технологій 

Деякі харчові продукти, особливо напої, у вигляді емульсій містять частки 
розміром 1 – 1000 нм і розглядаються як об’єкти класичної колоїдної хімії. 

Велике значення для стабільності таких продуктів має розмір часток. У тому 
випадку, коли відома інформація про розмір часток емульсії, тоді можна з 
впевненістю управляти їх стабільністю і якістю. Відомо, що діаметр частинок 
емульсії залежить від технології процесу виготовлення, від рецептури емульсії. 

Метою роботи було дослідження впливу розмірів часток на стабільність 
емульсій в процесі зберігання і використанні у виробництві напоїв і їх стійкості 
протягом 180 діб. 

В якості матеріалів для досліджень отримували два зразки емульсій з роз-
міром частинок: 

– одна емульсія з розміром частинок від 0,1 мкм до 1,0 мкм; 
– друга емульсія з розміром частинок більше 1,0 мкм. 
Емульсії отримували згідно з рецептурою, наведеної нижче. 

ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ НАПОЮ 
Рецептура на 100 л готової продукції 

Найменування сировини Одиниця виміру Варіант рецептури 
Модифікований крохмаль кг 16 
Рослинна олія* кг 6,5 
Резиногум кг 4,87 
Ароматизатор* кг 1,2 
Лимонна кислота кг 0,2 
Консервант (бензоат натрію) кг 0,17 
* для емульсій типу апельсинова, мандаринова, грейпфрутова, тропік, екзотик використо-
вується апельсинова, грейпфрутова, мандаринова олія; для ківієвої, лимонної — лимонне 
масло; для динної, мангової, маракуєвої, персикової і абрикосової — персикове масло; 
** для кожного найменування емульсії використовується відповідний ароматизатор 
дозволений МОЗ України 

Для надання кольору використовуються синтетичні і натуральні барвники, а 
також суміші барвників, які дозволені МОЗ України, у визначених кількостях. 
При виробництві незабарвлених емульсій, а також замутнювачів барвники не 
використовуються. 

Масова частка консерванту контролюється за фактичною закладкою і не повинна 
перевищувати допустимих меж, визначених МОЗ України. Органолептичні показ-
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ники: колір — оранжевий, аромат і смак властиві абрикосу. Фізико-хімічні показ-
ники: густина 0,999 – 1,1 г/см3; рекомендоване дозування: 2 кг/1000 л напою. 

Дослідження стабільності емульсій проводилося шляхом визначення розміру 
частинок методом лазерної гранулометрії та постановки на стійкість 
безалкогольного напою, в якому використовувалася емульсія протягом 180 днів. У 
процесі виробництва емульсій спочатку готували водну і жирову фази, змішували 
їх мішалкою з великою швидкістю обертів і отримували преемульсію з розміром 
частинок близько 3,0 мкм. На наступному етапі, шляхом гомогенізації отримували 
емульсію з розміром частинок від 0,1 до 1,0 мкм, а також більше 1,0 мкм. 

Встановлено, що в процесі зберігання продукту з розміром частинок більше 
1,0 мкм з’являлося так зване «кремування», яке на наше переконання, пов’язане з 
порушенням структури емульсії, а також перетворення масляних часток у більші 
і спливання їх на поверхню. На відміну від цього, у продукті, виготовленому з 
використанням емульсії з розміром частинок від 0,1 мкм до 1,0 мкм перера-
хованих вище змін не спостерігалося. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що при виго-
товленні емульсійних продуктів, з метою збереження їх стабільності і якості, 
необхідно враховувати розмір часток емульсій, який не повинен перевищувати 
1,0 мкм. 

У світі, де більше одного мільярда осіб хронічно голодує, збільшення вироб-
ництва продуктів харчування — питання збереження мільйонів життів. За 
останні кілька років харчова промисловість інвестує мільйони доларів у дослі-
дження та розвиток нанотехнологій поліпшення якості, функціональності, без-
пеки, збереження та збільшення продуктивності і рентабельності продуктів хар-
чування, які об’єднали під загальною назвою — Nanofoods. 
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34. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
СВЕЖЕСТИ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ 
Н.В. Мижа 
Технический Университет Молдовы, Кишинев 

Свежесть является составляющим компонентом качества яиц. Вариабельность 
в свежести яиц одной партии может быть оценена покупателем как признак 
недоброкачественности целой партии. Контроль свежести яиц наиболее пробле-
матичен в условиях автоматизированного производства. 

Свежесть яиц может быть рассмотрена как совокупность некоторых сенсор-
ных, (био)-химических, микробиологических и физических параметров, имею-
щих объективное начало. Изменения, которые происходят в составе и свойствах 
яиц после снесения, сохранение свежести при хранении и последующая порча 
должны быть изучены, зарегестрированы. Знание модели и закономерностей 
происходящих изменений позволит установить истинный срок хранения и, 
возможно, спрогнозировать оставшийся срок хранения. 
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Классические методы определения свежести яиц — измерение высоты 
воздушной камеры, высоты жидкого слоя белка, выражения в единицах Haugh 
[1]. В последнее время перечень методов определения свежести пополнился. 

С целью определения свежести яиц изучают изменения в химическом составе, 
отдельно для белка и отдельно для желтка. Так, сравнительно новым является 
метод определения свежести яиц по возрастанию уровня метаболизатов (уридина 
и пироглутаминовой кислоты) в составе белка, в составе желтка яиц [2]. В белке, 
и только в белке следует следить за накоплением фурозина (ε-N-фуролметил-L-
лизина), который накапливается в результате гидролиза соединений Амадори. 
Как утверждают авторы [3], концентрация фурозина в белке отражает срок 
хранения яиц и не зависит от веса яиц, возраста несушек, влажности воздушной 
среды при хранении яиц. 

К другой группе методов установления изменений в химическом составе яиц 
при хранении относят методы изучения процессов миграции компонентов желтка в 
сторону белка при хранении. Из-за разности в исходных концентрация (в 8,7 раз 
меньше по железу и в 5,3 раз меньше по фосфатам в белке) и вследствие старения 
вителиновой кутикулы происходит накопление этих компонентов в белке [3]. 

С помощью прибора «электронный нос» BOC-meter возможно изучение 
околовоздушной среды содержимого яйца и установление трех степеней 
свежести с вероятностью в 95 % [1], однако основные летучие вещества, 
ответственные за изменения в запахе не были оглашены.  

Для установления свежести яиц с большей достоверностью требуются большее 
количество экспериментальных исследований, которые приведут к познанию 
истинных параметров качества и к разработке математических моделей прогно-
зирования качества. 
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35. FACTORS THAT DETERMINE THE 
SAFETY OF WALNUTS 
Ana Gurjui, Elisaveta Sandulachi 
Faculty of Technology and Management in Food Industry, 
Technical University of Moldova 

 Moldova is the biggest exporter of shelled nuts in the world, the 4th after the U.S., 
Mexico and China. The total area of nut plantations is approximately 6.000 ha. Average 
productivity varies from 2 to 3 tons per hectare, depending on variety and climatic 
conditions. Thus, annual production levels range from 15 000 to 18 000 tones [1, 6].  
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Various nuts are used as a raw material in many industries as well as for a direct 
consumption. Walnuts Juglans regia L. are rich sources of unsaturated fatty acids (56.2 
%, Ώ3, Ώ6, Ώ9), proteins (15 – 25.2 %), carbohydrates (0.2 – 15 %), vitamins (B1, B2, 
B3, B6, B9, C, E, PP, β-carotene, A), minerals (Fe, K, Ca, Mg, Na, S, P, Cl, I2, Co, Mn, 
Cu, Zn) etc. [7]. They contain an important amount of proteins and fat and their 
products have wide acceptance as food throughout the world. Due to the extremely 
high fat, proteins and low water content (3.8 – 4.5 %) of various nuts such as hazelnut, 
almonds, walnuts, these products are quite refractory to spoilage by bacteria. Molds 
can grow upon them if they are stored under conditions that permit sufficient moisture 
for their propagation [5]. 

Nuts quality is determined by the content of unsaturated fatty acids, proteins, 
vitamins, minerals, antioxidants and the presence and activity of enzymes [4, 8 – 10]. 
Microbial incidence reduces nuts quality and safety [2, 8 – 10]. Also, the factors that 
determine the quality and safety of fruits are variety, climatic and agronomic 
conditions and storage module. 

Microbial stability of nut varieties, cultivated in Moldova, is less studied. In this 
context we present a bibliographic and experimental study of Juglans regia L. walnuts. 

We found that an improper storage leads to an increased risk of nuts infestation 
with fungi and bacteria. Microorganisms which are presented in walnuts may produce 
lipolytic enzymes that degrade the product quality and safety; also the same impact can 
be reflected on other foods based on these fruits. Studies show that in walnut kernels 
prevailed fungi infestation with g. Aspergillus and g. Penicillium and in walnuts 
frequently were isolated g. Aspergillus molds. Qualitative distribution of isolated 
bacteria in investigated nuts was represented by the following sequence: Gram-positive 
bacilli > Micrococcus Gram positive > Gram-negative bacilli. 

Bibliographic and experimental study shows that walnuts Juglans regia L. with 
relevant chemical composition, may be infected with fungi, yeasts and bacteria, which 
minimize their quality and safety. Infection rate depends on climatic parameters 
(temperature, relative humidity, precipitations and UV irradiation), nuts variety and 
storage conditions. To reduce the contamination with insects and fungi, it is necessary 
to conduct an adequate sanitation in storage facilities. Nuts should be stored in 
accordance with the Code of Good Practice for the prevention and reduction of 
aflatoxin contamination in nuts (CAC / RCP 59-2005) [3]. 
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Голова секції — проф. Т.М. АРТЮХ 
Секретар секції — ст. викл. І.В. ГРИГОРЕНКО 

Ауд. А-545 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКРІВЕЛЬНИХ 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
І.В. Брік 
Національний університет харчових технологій 

Покрівля — зовнішній шар будівлі, що захищає будівлю від впливу зовнішніх 
кліматичних і атмосферних впливів. Від якісної покрівлі залежить довговічність, 
міцність будівлі цілком, стану внутрішніх частин будівлі і наявного в ньому 
обладнання. На сьогоднішній день покрівля — це не тільки верхній елемент 
будівлі. Це складна система, що складається з шару утеплювача, пароізоляції, 
теплоізоляції, шару рулонного матеріалу. 

Актуальність теми полягає у швидкому розвитку сучасного ринку будівельних 
матеріалів, з появою величезної кількості нових видів покрівельних матеріалів. 

Метою дослідження є визначення споживних властивостей різних видів 
покрівельних матеріалів. 

Завдання роботи полягає у визначенні основних споживних властивостей 
покрівельних матеріалів. 

Об’єктом дослідження обрано покрівельні матеріали, зокрема, рулонні матеріали. 
Рулонні покрівельні матеріали використовуються у будівництві для гідро-

ізоляції. Бувають основні та безосновні рулонні матеріали. Основні виготовляють 
шляхом обробки основи (покрівельного картону, азбестового паперу, склотканини 
та ін) бітумами, дьогтем та їх сумішами. Безосновні отримують у вигляді полот-
нищ певної товщини, застосовуючи прокатку сумішей, складених з органічного 
в’яжучого (частіше бітуму), наповнювача (мінерального порошку або подрібненої 
гуми) і добавок (антисептика, пластифікатора). 

Асортимент покрівельних матеріалів представлено метало та бітумною 
черепицею, рулонними покрівельними матеріалами. 

Металочерепиця — штучний покрівельний матеріал. Складається з оцинкованого 
профільованого сталевого листа, покритого з внутрішньої сторони захисним шаром 
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лаку, з зовнішньої — полімерним покриттям. Перевагами даного матеріалу є 
довговічність, широка кольорова гамма, водонепроникність, однак даний матеріал 
повітронепроникний, схильний до утворення конденсату в під покрівельному шарі 
під час температурних перепадів, низька шумоізоляція, можлива корозія. 

Бітумна черепиця (м’яка черепиця) — штучний покрівельний матеріал на 
основі скловолокна, просоченого модифікованим бітумом. На верхню поверхню 
черепиці нанесений шар кольорових кам’яних гранул, щовиконують декоративну 
і захисну функцію. 

Перевагами даного матеріалу є водостійкість, естетичний зовнішній вигляд, 
різноманітність форм і обширна колірна гамма, підходить для монтажу дахів 
округлих форм. 

Недоліками є повітро непроникність, випаровування канцерогенів при 
нагріванні, нестійкий зовнішній вигляд за рахунок осипання кам’яної крихти, 
низькі показники міцності. 

Порівняльна характеристика споживних властивостей рулонних покрівельних 
матеріалів наведено в таблиці. 

Таблиця. Порівняльна характеристика споживних властивостей рулонних 
покрівельних матеріалів 

Властивість Руберойд Євроруберойд Полімерні 
мембрани 

Морозостійкість, атмосферостійкість, озоностійкість низька висока висока 
Стійкість до окиснення і дії УФ-променів низька висока висока 
Деформативність мала висока Дуже висока 
Еластичність низька висока дуже висока 
Теплостійкість низька висока Дуже висока 
Схильність до гниття так немає немає 
Термін експлуатації, років 3 20 30 — 50 
Трудомісткість при устрої покрівлі висока низька низька 
Можливість укладання за низьких температур немає так так 
Реальна вартість з урахуванням експлуатаційних 
витрат 

висока низька низька 

Експлуатаційнівитрати на ремонт високі низькі низькі 

Наведені вище зразки покрівельних матеріалів різняться між собою багатьма 
властивостями, тому провівши дослідження і оцінюючи основні показники якості 
(термін служби, довговічність, надійність і ціна) можна зробити висновок, що 
найбільш якісним покрівельним матеріалом є євроруберойд і полімерні мем-
брани, термін їх служби досягає 20 – 50 років, має доступну ціну, відсутність 
корозії на відміну від металочерепиці, високі показники гідроізоляції, шумо-
ізоляції, що в наший час є дуже вагомим показником. 

Зазначені матеріали незамінні для житлових будинків, споруд з великою 
площею даху, спортивних комплексів і навчальних закладів, оскільки такі споруди 
часто мають таку будову даху, що покрити його будь яким видом черепиці або 
шифером буде недоцільно і неможливо за конструктивними особливостями.  

Науковий керівник: І.В. Григоренко 
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2. ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ ШКІРЯНОГО 
ВЗУТТЯНА РИНКУ УКРАЇНИ 
Л.В. Грибович 
Національний університет харчових технологій 

Потреби споживачів на взуття постійно зростають і одночасно змінюється їх 
характер. Взуття захищає наші ноги від впливу клімату та ґрунту, по якому ми 
ходимо, складає основний елемент нашого вбрання. На даний час вимоги до 
взуття стають дедалі різноманітними. Зараз споживач потребує взуття не лише 
для повсякденного або домашнього вжитку, а й для виконання різних видів робіт, 
активного відпочинку, занять спортом, на вихід, а залежно від сезонного приз-
начення та кліматичних умов експлуатації — взуття різних конструктивних 
особливостей, модності та стилю. Характер вимог і потреб до взуття тісно пов’я-
зані із віком і статтю споживачів. Перед товарознавцями стоїть досить складне 
завдання — формування оптимального торгового асортименту взуття з метою 
максимального забезпечення попиту населення. Тому необхідно постійно вив-
чати та оцінювати характеристики споживних властивостей взуття різних 
торгових марок, що представлені на ринку України. 

Модне та якісне взуття — є візитівкою сучасного гардеробу будь-якої люди-
ни. Невеликі підбори, невисока танкетка, плоска підошва, декорований каблук — 
ось основні риси модної колекцій взуття 2012 – 2013 рр. В осінньо-зимовий 
період популярними є вишукані туфлі, витончені ботильйони і спокусливі чобіт-
ки. Актуальні високі чоботи зі сміливими яскравими колірними рішеннями. Для 
повсякденного носіння модельєри пропонують ботильйони в стилі сімдесятих 
років, декорування бахромою, рельєфними строчками, великими металевими 
пряжками, що додає взуттю ефектність та стильність. Супермодні моделі 
провідні дизайнери запропонували із шкіри з ефектом «старіння». 

Якість взуття, насамперед, залежить від матеріалу. Для матеріалу верху взуття 
основна вимога — м’якість і еластичність, для підошви — гнучкість. Зважаючи 
на пору року, температуру повітря, сухий чи дощовий сезон, ми обираємо від-
повідне взуття, яке виготовляють із різних матеріалів. Найкращим матеріалом 
для виробництва взуття є шкіри тварин (великої рогатої худоби, свиней, овець, 
кози та ін). Від виду шкіри залежать основні споживні властивості, які забез-
печують комфорт, впорність, естетичність, довговічність, гігієнічність тощо. По-
над 60 % усього взуття, що реалізується в Україні, має верх і підкладку зі шкіри; 
понад 50 % — шкіряну устілку; понад 20 %- шкіряну підошву; усе взуття з 
верхом із синтетичних шкір (4,5 % у загальному обсязі) виготовляють зі шкіря-
ною підкладкою [1, ст. 2]. Також застосовують текстильні волокна, наприклад ба-
вовну, штучні волокна та шкіру, які мають ті ж властивості, що й натуральні. 
Такі матеріали, як гума та каучук, використовують для низу взуття. Нині відомо 
чимало штучних еластичних матеріалів, які мають властивості, наближені до 
властивостей натуральних текстильних волокон і шкіри тварин [2, ст. 38]. 

Аналіз асортименту та якості взуття видатних фірм: ECCO, Тimberland, 
Braska, представлених на ринку України свідчить про їх різноманітність та 
обмеженість за товарознавчими ознаками. Результати даного дослідження 
занесені в табл. 
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Таблиця. Товарознавча характеристика взуття різних фірм на ринку України 

Фірма Вид взуття Розміри Колір Матеріал 
верху 

Матеріал 
низу 

Метод 
кріплення 

Ціна, 
грн 

ECCO чоботи 
36, 37, 
38, 39, 

40, 
чорний шкіра гума клейовий 1050,00 

Braska ботильйони 
35, 36, 
37, 38, 
39, 40, 

41 

чорний шкіра гума клейовий 1100,00 

Тimberland напівчобітки 
37, 38, 
39, 40, 

41 

Коричне-
вий, 

чорний 
шкіра термогума клейовий 1355,00 

Отже, проведена товарознавча оцінка шкіряного взуття різних фірм свідчить 
про різноманітність естетичних властивостей видового асортименту взуття та ма-
теріалів, що використовуються на зовнішні деталі, виду і кольору матеріалу, який 
гармонує зі всією конструкцією заготовки. Проте варто зазначити, що одно-
типність методів кріплення, робить їх подібними як за формою, так і за стилем. 
Колір матеріалу верху взуття повинен бути сучасним і відповідати естетичним 
смакам. Також кожна фірма досліджувалась на великий вибір розміру взуття і 
з’ясовано, що кожна з них має достатній вибір розмірів та повнот. 
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3. НАДІЙНІСТЬ ВИРОБІВ 
З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА 
М.В. Несміянова 
Національний університет харчових технологій 

Виникнення виробів із хутра пов’язані з природною потребою захисту лю-
дини від несприятливих чинників кліматичного середовища. Тому важливою 
характеристикою хутряних товарів є захисна. 

Хутра з давнини вважалися «м’яким» золотом. З розвитком суспільства 
відбувався безперервний процес вдосконалення і збагачення форм хутряного 
одягу, до нього почали ставити вимоги, і як до прикраси. Відповідно, поруч із 
захисними, вироби з хутра мають володіти і естетичними властивостями. 

Метою даної роботи є дослідження показників надійності хутра та хутряних виробів.  
Актуальність даної теми полягає в тому, що в наш час ринок заполонили 

вироби з низькоякісного хутра, а також вироби з штучного хутра, які є 
ненадійними і не відповідають вимогам стандартів. 
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Основні вимоги до якості хутра різних тварин наведені в нормативній доку-
ментації. Зокрема ДСТУ 6022-2008 «Каракуль чистопородний чорний невичинений. 
Технічні умови», ДСТУ 31280-2004 «Хутро і хутряні вироби. Шкідливі речовини» та 
ін. При оцінці якості хутрово-хутряних напівфабрикатів вразовуються:  

– густина, висота, блиск, міцність забарвлення, м’якість і колір волосяного покриву; 
– м’якість, тягучість і міцність при розтягуванні шкіряної тканини;  
– наявність дефектів.  
Важливим показником якості хутряних товарів є зносостійкість та стійкість до 

дії мікроорганізмів, гризунів, комах. При їх впливі змінюються блиск і колір 
хутра, з’являється не бажане забарвлення, знижується міцність. Природна краса 
хутра, високі теплозахисні, експлуатаційні властивості визначають його попит. 
Перевагами хутра є також його довговічність і відповідність стилю та моді. 

Однак, одним із найважливішим є показник терміну служби виробу. Він за-
лежить від виду хутра, способу виробництва та обробки. Найвищий термін служ-
би виробів з хутра видри. Виріб з видри буде служити протягом 20 сезонів, не бо-
ячись ні снігу, ні дощу. Практично не поступаються видрі ведмідь і росомаха — 
ці хутра прослужать 19 – 20 років, якщо, звичайно, уберегти їх від шкідників. 
Вироби з бобра і котика зберігають свою привабливість протягом 17 – 18 сезонів.  

Улюблена багатьма жінками норка трохи менш практична, але при належному 
догляді норкове манто прослужить господині близько 10 років. Овчина, в тому 
числі каракуль, хутра ондатри і єнота «живуть» від 6 до 9 сезонів. Протягом 5 –  
6 років не втратять свою привабливість вироби з нутрії, лисиці та куниці. А ось 
хутра білки, кролика і горностая непрактичні і недовговічні, термін їх життя — 
всього лише 3 – 4 сезони. Самим нестійким до зносу хутром вважається заяче: 
його можна носити максимум два сезони. Хутро шиншили — дуже ніжне й 
ламке, воно може прослужити до1 року. 

В наш час технології дуже розвинуті і виробники хутряних виробів вдаються до 
такого процесу, як фарбування хутра. Хутряних виробів, які пройшли фарбування, 
навіть більше, ніж їх натуральних побратимів. Фарбують, зазвичай, не найякісніші 
хутра. Дешеві і масові види хутра забарвлюють, імітуючи коштовніші види 
хутровини (шкірки кролика — під соболя, котика морського, норку, овчини — під 
тхора, видру, і т.д.). Технологія фарбування, якщо вона виконана правильно, ніяк 
не впливає на якість самого хутра, вона навіть здатна надати йому більш ори-
гінальний зовнішній вигляд. Так, шкірки норки, сріблясто-чорної лисиці, бла-
китного песця, чорного каракуля фарбують з метою поліпшення або поглиблення 
природного забарвлення. Але при недотриманні стандартів забарвлення, 
фарбовані вироби в процесі експлуатації можуть линяти. Перевірити це не-
складно, достатньо взяти білу вологу хустинку і кілька разів провести по виробу. 
Якщо на хустці залишаться кольорові розводи — хутро фарбоване.  

Для покупця постає проблема як правильно вибрати хутряний виріб. При 
виборі хутряних виробів потрібно звертати увагу на: 

– масу виробу; 
– волосяний покрив;  
– зносостійкість;  
– повноту опушення хутра; 
– якість мездри; 
– пошив виробу із шкурок та їх розмірів. 
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Отже, вироби з натурального хутра є одними із найкращих, найякісніших і 
відповідно найдорожчих товарів сучасного ринку. Вони користуються попитом се-
ред покупців, які цінять якість, тепло, зручність та досконалість. Тому, незважаючи 
на високі ціни, натуральне хутро було, є і буде кращим в порівнянні з штучними 
хутрами, адже воно довговічне і слугуватиме споживачам багато сезонів. 
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4. БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕКОРАТИВНОЇ 
КОСМЕТИКИ 
І.І. Півторак 
Національний університет харчових технологій 

Косметика — речовина, що використовується для поліпшення зовнішнього 
вигляду або запаху людського тіла. До косметики входить: креми для тіла, 
лосьйони, порошки, парфуми, помади, лаки для нігтів, тіні для очей, хімічна 
завивка, кольорові контактні лінзи, фарби для волосся, лак і гелі для волосся, 
дезодоранти, дитячі продукти, масла і солі для ванн, масла і багато інших видів 
продукції. Їх використання має широке поширення, особливо серед жінок.  

Актуальність обраної теми полягає у тому, попит на декоративну косметику 
зростає і проблема вибору безпечної декоративної косметики є дуже важливою. 

Метою роботи є дослідження проблеми безпечності декоративної косметики. 
Завдання полягає у досліджені впливу декоративної косметики на здоров’я 

людини.  
Об’єктом дослідження є декоративна косметика.  
Сьогодні кожна людина регулярно використовує 4 – 5 видів продуктів косме-

тичної промисловості. Статистичні дані про частоту ускладнень, викликаних 
косметичними засобами, виявляють коливання в широких межах від 2 % до 20 %.  

Дані різних авторів варіюють залежно від характеру косметичної продукції і 
моди на ті чи інші її види. Так, протягом 1920 – 1939 pp. у перукарів виникали 
професійні екземи від препаратів для хімічної завивки; а нині спостерігаються 
актуальні ускладнення у вигляді дерматитів, спричинені фарбою для волосся, 
кремами для обличчя і гримом для очей. 

Будь-який косметичний засіб нараховує в своєму складі велику кількість 
різноманітних компонентів. Наприклад, в губній помаді їх близько 30, стільки ж 
у туші для вій, лосьйонах для тіла — 32, кремах для рук — 12. І всі ці хімічні 
речовини щодня наносяться на шкіру, проникають крізь неї в організм і 
впливають на нього іноді не кращим чином. 

Численні опубліковані звіти посилили занепокоєння щодо безпеки кількох 
поверхнево-активних речовин. Зокрема, лаурилсульфат натрію (SLS) викликає 
низку захворювань, у тому числі шкіри — дерматит. 

Парабени можуть викликати подразнення шкіри і контактні дерматити у 
людей з алергією на парабени. Експерименти на тваринах показали, що парабени 
мають слабку естрогенну активність, діючи як ксеноестрогени.  
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Випадання вій також може бути пов’язане з тривалим застосуванням 
косметики. Синтетичні аромати широко використовуються в споживчих товарах.  

Дослідження на основі шкірних алергічних проб показують, що синтетичні 
аромати, викликають алергічні реакції. Косметичні компанії були піддані критиці 
за створення псевдо-наукових тверджень про свої продукти, які вводять в оману 
або не підтримуються науковими доказами. 

Декоративна косметика може викликати алергічні реакції, які можуть перебігати 
у вигляді еритеми, кропивниці, набряку Квінке, нападів бронхіальної астми, риніту.  

Фототоксичні реакції, що виникають після прийому гормональних контра-
цептивних препаратів, антибіотиків тетрациклінового ряду, ретиноїдів, також 
можливі після зовнішнього застосування деяких ефірних олій (цитрусові, берга-
мот), АНА-кислот та кремів, до складу яких входить вазелін. Так, фототоксичний 
ефект можуть викликати парфуми, туалетна вода, рум’яна і пудри деяких видів. 

Достеменно відомо, що косметичні засоби з позначкою «гіпоалергенний 
препарат» не гарантують відсутності алергічних реакцій. 

Сучасна декоративна косметика має складну формулу, елементи якої можуть 
діяти як алергени за контактним, інгаляційним і фототоксичним типом, останній 
з яких зустрічається найчастіше. Губна помада викликає ускладнення у вигляді 
хейліту, що проявляється у двох формах: 

– сухість губ, зниження їхньої еластичності та вологості. Виникає внаслідок дії 
невідповідної губної помади, яка висушує. Ускладнення має неалергічний меха-
нізм розвитку; 

– типовий хейліт з гострим печінням, сильною сверблячкою, запальним 
набряком і візикуляцією, тобто з яскраво вираженим алергічним механізмом 
розвитку. 

Отже, незважаючи на те, що декоративна косметика допомагає зробити приваб-
ливу зовнішність людини, підкреслити кращі її риси і замаскувати невеликі 
дефекти, потрібно пам’ятати, що сучасна косметика має велику кількість шкідли-
вих речовин, які негативно впливають на здоров’я людини і здатні викликати 
різноманітні захворювання та алергію. 
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ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ 
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Питання, пов’язані з безпекою використання та якістю ювелірних виробів 
українських та іноземних виробників, які суттєво впливають на формування спо-
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живчих переваг на ювелірні прикраси із золота, забезпечення споживчого юве-
лірного ринку України складають найактуальнішу проблему ювелірної галузі 
сучасності не лише України, а й взагалі ЄС. Насичення ринку України ювелір-
ними виробами низької якості та небезпечними, в процесі експлуатації яких 
проявляються значні механічні пошкодження, втрати, зміни кольору поверхні, 
потм’яніння та алергічні реакції у споживачів, зумовлює вивчення цієї проблеми 
як та технологічному рівні, так і на рівні міжнародного технічного регулювання. 

Отже, метою даної роботи є вивчення теоретичних та практичних методів 
дослідження ювелірних товарів для оцінювання їх безпечності та надійності. В 
Україні, як і в інших країнах СНД, ювелірні товари з погляду технології та 
товарознавства є одним з найменш досліджуваних видів товару. У наш час, для 
задоволення потреб споживача щодо ювелірних прикрас, потрібно поєднувати 
естетичний ефект, ергономічність та нешкідливість виробу. У першу чергу, 
занепокоєння щодо безпечності ювелірних виробів, становлять імпортні лігатури на 
основі золота, в яких вміст домішок невідомий і не контролюється. Крім цього, 
зважаючи на те, що в Україні видобуток золота незначний, більшість золота, яке 
використовується ювелірами, вилучене з так званого «електронного лому». Для того, 
щоб його очистити від домішок (афінаж) значна частка ювелірних підприємств не 
має відповідного технічного обладнання. Тому в ювелірні прикраси потрапляють 
такі токсичні елементи як кадмій, свинець, цинк, індій, нікель, ртуть, залізо, олово та 
т. ін. І чим проба менша, тим вірогідність зростання їх вмісту є більшою. Варто 
зазначити на негативний вплив важких металів на організм людини, який визначено 
вченими: кадмій та нікель Міжнародним Агентством з вивчення раку віднесено до 
сполук першої групи канцерогенної небезпеки; хронічний вплив цинку може 
викликати відставання росту, анемію, порушення вуглеводного обміну і серцевої 
діяльності, гіперплазію лімфоїдних елементів, подразнення шкіри та слизових 
оболонок та ін.; хронічний вплив індію може викликати розлад нервової системи, 
білкового обміну, облисіння, появу білка в сечі, сприяння руйнуванню зубів, 
серцевої та загальної слабкості [1]. Починаючи з 2000 року крани Євросоюзу вже 
працюють за Нікелевими Директивами, які обмежують як вилуговування нікелю, так 
і застосування цих сплавів для деталей ювелірних виробів. Україна ще не 
запровадила цю Директиву, хоча ювелірні прикраси щоденно носять як дорослі, так і 
діти, і цей вплив є накопичувальним і вкрай небезпечним. 

Вивчення структури асортименту ювелірних прикрас у м. Києві свідчать про 
те що, у фірмових магазинах: КЮЗ — Київський Ювелірний Завод, ZARINA, а 
також фірма ЗОЛОТО, представлено ювелірні вироби на основі золота 585 та 750 
проби. В структурі асортименту представлено найбільш популярні види виробів: 
персні, сережки, кольє та браслети, які мають лише зазначену інформацію (від-
повідно до ДСТУ) для покупця щодо їх характеристики. Нажаль інформація 
щодо їх безпечності не входить до ДСТУ. 

В таблиці надано характеристику золотих виробів за основними товаро-
знавчими ознаками. 

Підводячи підсумок, треба зазначити, що ювелірні прикраси відіграють в ансамблі 
модного костюму все більш значну роль. Вони є обов’язковим доповненням не лише 
святкового, але й повсякденного одягу. Сьогодні модні прикраси виробляють пере-
важно з жовтого та білого золота, але потрібно не забувати за безпечність і надійність 
товарів, яка надасть не лише можливість оцінити їх якість, шляхом порівняння з нор-
мативами, а й споживну цінність, збереже здоров’я, яке є дуже цінним в наш час і 
дасть можливість молодому поколінню бути здоровішим за своїх попередників. 
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Таблиця 

Фірма Вид 
виробів Проба Маса, 

г Каміння Колір 
золота 

Ціна 
виробу 

Перстень 585 2,8 діамант Білий 36432 
Сережки 750 7,22 діамант, сапфір, рубін жовтий 19449 

Кольє 750 104,95 берил, діамант жовтий 76777 КЮЗ 

Браслет 585 23,23 топаз, діамант білий 46208 
Перстень 585 3,82 діамант білий 29568 
Сережки 585 6,38 турмалін, діамант білий 22192 

Кольє 750 24,83 аместит, діамант жовтий 44272 ZARINA 

Браслет 585 12,85 смарагд, діамант жовтий 45840 
Перстень 750 26,7 діамант, димчастий кварц жовтий 38491 
Сережки 585 14,59 діаманти білий 85387 

Кольє 750 65,92 діамант жовтий 92476 ЗОЛОТО 

Браслет 585 35,51 аместит, діамант білий 32046 
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Побутова хімія — безперечне досягнення цивілізації. Адже кожного дня 
використовуються засоби для миття посуду, засоби для чищення, полірування, 
різноманітні дезінфікуючі засоби та інше. Одним із найчастіше використову-
ваних є засоби для прання. Проте, споживання цих засобів не є однозначним, 
оскільки має серйозний вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище. 

Метою дослідження є вивчення впливу компонентів, що містяться в засобах 
побутової хімії, на організм людини. Завданням даної роботи полягає у визна-
ченні безпечності засобів побутової хімії. Об’єктами дослідження виступають 
засоби побутової хімії вітчизняного та іноземного виробництва. 

Про шкоду, яку завдають здоров’ю людини фосфатні мийні засоби відомо вже 
давно. Один з найнебезпечніших видів побутової хімії — засоби для миття посуду. 
Вони не особливо токсичні, але постійно, по декілька разів на день потрапляють в 
їжу з посуду. Доведено, що вони важко відмиваються при митті посуду, навіть як-
що кілька разів омивати посуд проточною водою. Тому, при наступному вживанні 
їжі з такого посуду залишки хімічних речовин потрапляють в організм людини. 

Щодо пральних засобів, то вони теж спричиняють шкоду для людини, тому 
що містять фосфати. Допустимі норми вмісту фосфатів та хімічних речовин 
згідно нормативних документів наведено в таблиці. 

Мийні засоби, які представлені на вітчизняному ринку, не відповідають ви-
могам нормативно-технічної документації за кількістю вмісту хлору, соди та 
сульфатів, про що виробники не зазначають на упаковці. 
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Норми вмісту хімічних речовин за вимогами ДСТУ 2972-94 
«Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги» 

Назва показника безпеки Вимоги згідно ДСТУ 
Рівень здатності до повного біологічного розкладу ПАР, 
що входять до складу мийного засобу; Від 60 до 70 % 

Миюча здатність; Не менше 85 % 
pH; 7,5 – 11,5 
Піноутворююча здатність; До 200 мм 
Масова частка фосфорно-кислих солей; До 22 % 
Наявність сульфатів; Допускається 

Наявність соди; Допускається у незначних 
кількостях 

Наявність хлору; Допускається 

Сучасна наука пропонує альтернативні побутові засоби, що не містять 
небезпечних хімічних компонентів. 

Зокрема, вітчизняний виробник науково-виробнича фірма «Дакос-Т» (Крим,  
м. Сімферополь) впроваджує виробництво досконалих пральних, миючих та інших 
засобів, що не містять таких небезпечних хімічних компонентів як: хлору, аніон-
активних ПАВ, фосфатів, силікатів, цеолітів, магнію, бору, азоту, сульфатів. Замість 
небезпечних сполук у пральних порошках використовується «нанотрона» — міне-
рал-аналог природного мінералу трона.  

За результатами досліджень, що підтверджені сертифікатами європейських 
лабораторій, вказаний мінерал не тільки забезпечує екологічне і якісне прання, а й 
дозволяє зменшити в складі миючих засобів вміст поверхнево-активних речовин. 

Такі миючі засоби: 
– не викликають алергії;  
– не подразнюють шкіру рук та органи дихання;  
– безпечні для людини й природи;  
– чудово перуть та виполіскуються навіть у холодній воді; 
– не пошкоджують тканин. 
Отже, недбале поводження з засобами побутової хімії не може залишитися 

без наслідків. У складі миючих засобів присутні такі шкідливі речовини, як: 
хлор, діоксин сірки, етиленгліколь, поверхнево-активні речовини, фенол, фор-
мальдегід, ацетон, аміак, ензими, оптичні відбілювачі, абразивні речовини, 
ароматизатори. І це далеко не повний список небезпечних для здоров’я людини 
та навколишнього середовища. І, навіть якщо для негайного впливу їх кількості 
недостатньо, то з часом, накопичуючись в приміщеннях, організмі, навколиш-
ньому середовищі вони стають провокуючими факторами розвитку алергій, 
дерматитів, респіраторних захворювань та багато інших захворювань. 
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7. КИЛИМИ ЯК НАЦІОНАЛЬНА 
ТА КУЛЬТУРНА ТРАДИЦІЯ 
М.А. Власюк 
Національний університет харчових технологій 

Килимарство належить до тих видів народного мистецтва, життєвою необхід-
ністю яких є неперервність лінії розвитку. Потреба системного аналізу килимарства 
України, його загальних і локальних особливостей зумовлює актуальність роботи. 

Метою дослідження стало комплексне вивчення килимарства України, як 
окремого явища українського декоративно-прикладного мистецва. 

Згідно мети визначеного завдання: 
– вивчення асортименту килимів України; 
– проаналізувати історико-соціальні та економіні передумови формування 

килимарства; 
– простежити етапи розквіту та занепаду килимарського промислу;  
– схарактеризувати споживчі можливості; 
– розробити систему типологізацій композицій та орнаменту. 
Об’єктом дослідження обрано килимові покриття українських виробників: 

«Решетилівська майстерня», Буковинське об’єднання «Восход». 
В ході дослідження виявлено, що килими, представлені на ринках України, 

виготовляють вручну або на механічних верстатах з вовняної, бавовняної, 
шовкової пряжі, їх поділяють на ворсові й безворсові. 

Є килими орнаментальні (з рослинним, геометрично-рослинним і геомет-
ричним орнаментами) та тематичні (в українському килимарстві відомі з 30-х років 
XX ст.). Килими з рослинним орнаментом поширені на Полтавщині, Київщині, 
Чернігівщині, вони характеризуються квітковим візерунком, виконаним на 
чорному, темно-синьому, темно-брунатному, золотисто-жовтому або блакитному 
зі сталевим відтінком у фоні. В орнаменті трапляються кольори різноманітних 
відтінків: червоний, синій, зелений, брунатний, блакитний, жовтий. 

Для килимових виробів Західної України характерними є геометричні візе-
рунки, які складаються з ромбів, зигзагів і багатокутників. 

Головною сировиною для килимів є вовна, льон, бавовна, штучні та синте-
тичні волокна різних видів (штапель, лавсан, нейлон тощо), текстуровані пря-
жоподібні нитки і різноманітні барвники. 

З’ясовано, що у килимарстві велике значення має підбір барвників, стійких до 
дії світла, тертя, води, хімічного чищення. Застосовують природні й синтетичні 
барвники. Рослинні барвники добувають з коріння, стебел, квітів, кори і листя 
різних рослин. Для цього використовують плоди каштанів, марени, сарчоба, 
волоського горіха, верби тощо. Найчастіше застосовують синтетичні барвники, 
найпоширенішими є: кислотні, протравні, хромові, кубові, катіонні, дисперсні. 

За способом виготовлення килими є ткані ворсові — жаккардові двополотні, 
жаккардові прутикові, аксмінстерські (трубчасті), жаккардові, стрічкові, прутикові 
гладенькі, ткані безворсові — візерункові гладкі; неткані ворсові — прошивні 
(тафтингові), в’язально-прошивні; неткані безворсові — голкопробивні, клейові. 

За видами використаної сировини і пряжі, які формують ворсову або робочу 
поверхню: суто вовняні (містять у пряжі не більше 5 % волокон іншого поход-
ження), і напіввовняні (містять не менше 25 % вовняного волокна), з хімічних 
волокон і ниток. 
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За характером ворсової або робочої поверхні: з розрізним ворсом, з петель-
частим (нерозрізним) ворсом, з комбінованим ворсом (розрізним і петельчастим), 
з рельєфним. 

За характером закріплення ворсових пучків: ткані — із двоутоновим (піт-
каним) закріпленням ворсових пучків, з тритітканим закріпленням ворсових 
пучків; неткані — з прошивним ворсовим пучком, із в’язаним ворсовим пучком, 
із вклеєним ворсовим пучком. 

За видом обробки зворотного боку: з первинним латексуванням, з нанесенням 
спінених смол або емульсії, із дублюванням зворотного боку, з просочуванням 
емульсіями, з апретуванням. 

В Україні ворсові килими ручного виробництва виготовляються в Полтавській 
(с. Решетілівка, Опішня, Санжари), на Чернігівщині — Дегтярі та Срібне, Віннич-
чині (с. Клембівка), Львівській (с. Глиняни), Івано-Франківській (Косівське 
виробничо-художнє об’єднання «Гуцульщина»). Решетилівська майстерня — 
єдине в Україні підприємство, яке виготовляє килими та гобелени ручної роботи на 
вертикальних станках великих розмірів. Вироби виготовляються зі 100 % вовни. 

Найбільш самобутні килими на Україні виробляють нині на Буковині. 
Особливо відзначаються вироби Чернівецького текстильного комбінату 
(об’єднання «Восход»), що зараз є одним з найбільших в Україні і виробляє 65 % 
усієї текстильної сировини у нашій країні. 

Аналіз килимових виробів показує, що створені серійні, а особливо малосерійні 
авторські вироби, сприяють збереженню традицій килимарського промислу України. 
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8. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
І.В. Блажкун 
Національний університет харчових технологій 

Активна діяльність людини в останні десятиліття негативно впливає на стан 
навколишнього середовища, обумовлюючи його забруднення. Сучасні текстильні 
матеріали та вироби з точки зору небезпечності їх впливу на здоров’я населення, 
особливо дитячого, необхідно розглядати як продукт негативної потенційної дії 
комплексу хімічних речовин виходячи з природи сировини, особливостей 
технологічних процесів їх виробництва, а також забруднення екосистеми [1]. 

Враховуючи актуальність сформованої проблеми текстильної галузі України 
та необхідність задоволення потреб вітчизняних споживачів у екологічно без-
печних текстильних матеріалах та виробах, метою даної роботи є обґрунтування 
шляхів підвищення екологічної безпеки текстильної продукції на всіх етапах її 
життєвого циклу.  

Розглянемо варіанти вирішення проблем екологічної безпечності текстильної 
продукції, адже найбільш важливим аспектом підвищення життєвого рівня населення 
є забезпечення його товарами, які б відповідали вимогам міжнародних та вітчизняних 
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стандартів. Нині у світі одне з перших місць щодо пріоритетності забруднення 
екосистеми посідають важкі метали та пестициди. Останні можуть бути досить 
стійкими сполуками і довгий час зберігатися не тільки в ґрунті, але й у природній 
сировині (бавовна, льон, вовна). Особливу гігієнічну значимість мають важкі метали, 
які можуть забруднювати текстильні матеріали та одяг внаслідок використання 
барвників, специфіки технологічних процесів, через забруднення екосистеми [2]. 

Проте аналіз літературних даних показав, що питання екологічної безпечності 
текстильних матеріалів і виробів у вітчизняних екологічних стандартах ще не 
розроблені. В Україні з усього асортименту товарів текстильної промисловості 
обов’язковій сертифікації підлягає прилеглий до тіла шар одягу, деякі бавовняні 
та змішані текстильні матеріали. Санітарні норми та правила регламентують 
лише сировинний склад, повітропроникність, гігроскопічність і питомий 
поверхневий електричний опір. Вказані показники опосередковано визначають 
безпечність продукції, тоді як сучасний споживач бажає бути впевненим, що річ, 
яку він купує, не містить токсичних речовин (або вміст цих речовин не пере-
вищує встановлених меж) і що ця продукція не загрожує його здоров’ю. На жаль, 
у нашій країні дотепер вважається, що текстильні матеріали, особливо з 
натуральної сировини, є безпечними для здоров’я людини [3]. 

Попри це, у нинішніх умовах формувати оптимальну структуру асортименту 
товарів текстильної промисловості, оцінювати рівень їх якості та конкуренто-
спроможності на ринку вже практично неможливо без кваліфікованої оцінки 
екологічної безпеки цих товарів. Тому з’явилася потреба внесення у чинну нор-
мативну документацію, що стосується асортименту та якості текстильних товарів, 
обґрунтованих екологічних вимог до виробів і матеріалів конкретного цільового 
призначення, розробки та нормування ефективних методів оцінки їх екологічної 
безпеки, а також гармонізації вітчизняних і міжнародних стандартів.  

Для формування екологічно безпечної продукції, необхідно проводити еколо-
гічний контроль на всіх стадіях виробництва текстильних матеріалів, а також 
доцільно спрямувати зусилля науковців на розроблення сучасних технологій об-
роблення текстильних матеріалів та пошук нових текстильно-допоміжних речовин, 
які були б нешкідливі для людини та навколишнього середовища. Перевагами 
нової технології є її екологічність та економічність. Враховуючи, що холодний 
спосіб оброблення здійснюється за температури навколишнього середовища, 
відбувається значна економія енергоресурсів порівняно з класичними технолог-
гіями, що є важливим для економіки підприємств. А застосування текстильно-
допоміжних речовин, які повністю розкладаються, не забруднюючи стічних вод, 
робить її екологічно орієнтованою і перспективною [1]. 

Проведені нами спостереження дозволяють відмітити, що виробництво та реалі-
зація екологічно орієнтованих текстильних товарів в Україні тільки встановлюється 
та має хороші перспективи. З цією метою слід створити передумови, які б сприяли 
пришвидшенню цього процесу, зокрема: проектування екологічно орієнтованих 
текстильних матеріалів та виробів і надання їм споживчих властивостей; вдоскона-
лення діючих стандартів та нормативних документів, що регламентують вимоги до 
властивостей різних видів екологічно безпечних текстильних матеріалів та виробів; 
включення показників екологічної безпеки текстильних матеріалів та виробів у 
стандарти України, які регламентують номенклатуру показників якості текстильних 
матеріалів різних способів виробництва та призначення [3]. 
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9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ 
ТА БЕЗПЕЧНОСТІ СКЛЯНОЇ ТАРИ 
ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
Ю.А. Борщевська 
Національний університет харчових технологій 

Зв’язок здоров’я людини та упаковки — це тема, яка останнім часом 
обговорюється все частіше. Не виключено, що передумовами для цього є конкурентна 
боротьба між виробниками різних видів упаковки. Тим не менш, дослідження 
показують, що не всі пакувальні матеріали в рівній мірі можуть бути безпечними для 
здоров’я людини, а також зберігати смак і харчову цінність продуктів харчування. На 
перше місце серед важливих чинників при виборі товару виходять корисність 
продуктів харчування для здоров’я, їх якість, а також безпека пакувального матеріалу. 

Мета роботи: дослідити вплив скляної тари на якість харчового продукту. 
Завдання полягає у дослідженні впливу скляної тари на якість харчового про-
дукту. Об’єкт дослідження скляна тара. 

Серед фахівців давно ведуться дискусії про потенційну небезпеку використання 
синтетичних матеріалів, що контактують з продуктами харчування, що особливо 
важливо при виборі упаковки для дитячого харчування, молока і молочних продуктів. 
Велике значення для захисту харчових товарів від пошкоджень, забруднень і впливу 
зовнішнього середовища має тара і упаковка. Тара — це те, в що упаковується товар 
для зберігання або транспортування; пакувальний матеріал. Тобто захисні та гігієнічні 
властивості тари повинні забезпечити збереження продукту з моменту упаковки до 
моменту споживання. Наявність певних екологічних властивостей тари забезпечує 
мінімальне забруднення навколишнього середовища та економічно вигідну утилізацію 
її відходів. Скляні пляшки — один з найстаріших і найбільш безпечних для здоров’я і 
навколишнього середовища видів упаковки. Скло є інертним матеріалом, яке не 
вступає в хімічні реакції з продуктом, забезпечує захист від дії ультрафіолетового 
світла, газів, рідин і стійке до вологи. Скло для тари виробляється з мінеральної 
природної сировини, не повинно містити шкідливих домішок, витримувати 5 
термозмін при нагріванні її до 500 °С. До того ж, скло здатне до повторного 
використання та переробки. До переваг скляної тари, варто віднести: хімічну 
нейтральність, що забезпечує збереження харчових продуктів без суттєвих змін та 
прозорість, яка особливо цінна для їх органолептики; міцність та стійкість до 
навантажень — чим забезпечується розливання, закупорювання, в окремих випадках-
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вакуумування; стійкість до внутрішнього тиску, що дає змогу випускати газовані напої 
та аерозольні товари; стійкість до нагрівання. Значна кількість товарів фасується в 
нагрітому стані або після фасування проводиться їх стерилізація. До недоліків скла 
можна віднести крихкість та велику густину. Багато людей асоціюють скляну 
упаковку зі здоровим способом життя, оскільки скло дозволяє зберігати вітаміни і 
служить прекрасним бар’єром проти різних бактерій, не вступаючи при цьому в 
реакцію з продуктами харчування. 

У Великобританії за останні роки завдячуючи розробкам фірми Glasspac у галузі 
склотари, впроваджено у виробництво міцну, полегшену, вишукану склотару, яку 
ефективно утилізують. Найбільша із фірм Rockware Glass випускає до 2,4 млрд. 
одиниць скляної тари на рік, забезпечуючи значну частину потреби країни та 
експортних поставок продовольчих товарів. Фірма Vetropack, яка є однією із 
провідних з виготовлення скляної тари, свої зусилля спрямовує на зменшення маси 
при оптимізації пляшок і збереження їх міцності. Фірма Saint-Gobain Oberland AG 
створила спосіб проектування скляних упаковок згідно з побажаннями клієнтів: від 
підбирання горловини, різних можливостей закупорювання до структури поверхні 
скла. У Німеччині виготовляється із скла широкий асортимент пляшок будь-якої 
форми і кольору з привабливим зовнішнім виглядом, використання яких сприяє більш 
успішній реалізації продукції, порівняно з упаковками із пластиків, картону і металу. 
Колір пляшок — від кобальтового синього до рубіново-червоного. Німецька фірма 
«RastalGmbH&Co» випускає скляні пляшки декоративної форми і різної місткості для 
напоїв. Досліджено, що завдяки привабливому зовнішньому вигляду цих пляшок 
прискорюється збут напоїв, незважаючи на порівняно високу ціну. Крім того, завдяки 
невеликим розмірам пляшок полегшується зберігання напоїв. Запатентовано програму 
перевірки пустих пляшок з використанням модульних секцій, що дає змогу 
прискорити перевірку пустих пляшок для багаторазового використання.  

Варто відзначити, що багато років в Україні розлив молока в скляні пляшки не 
проводився — виняток становило лише молоко для дитячого харчування. Фасування 
молока у пляшки відновилося в нашій країні тільки в 2008 р. Сьогодні в Україні по-
вернення до розливу молока в скляну тару йде під гаслом створення преміум-сегмента. 
Наприклад, Білоцерківський молочний комбінат з дня свого заснування (2008 р.) почав 
випускати молочні преміум-продукти Premialle саме в скляній упаковці. У цю лінійку 
крім молока входять кефір та біо-кефір. Розливати молоко ТМ «Злагода» в скляні 
пляшки стало і ВАТ «Комбінат «Придніпровський» (Дніпропетровськ). Отже, скляна 
упаковка залишається важливою тарою для харчових продуктів і напоїв у всьому світі 
унаслідок її гігієнічності, декоративності і зручності споживання продукту.  
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10. ВПЛИВ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ 
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Парфумерія — це пахучі вироби, які використовуються з гігієнічною та 
косметичною метою. Зазвичай парфумерія — це рідкі або масляні розчини летких 
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ароматичних речовин (які являють собою парфумерну композицію). Розчинниками в 
даному випадку виступають спирт, дипропіленгліколь, суміш спирту й води, також 
носіями парфумерної композиції можуть бути очищені рослинні олії без запаху. 

Актуальність теми полягає у тому, що парфумерні товари в наш час корис-
туються великим попитом, тому проблема безпечності впливу хімічних речовин, 
які містяться в парфумерних товарах займає панівне місце. 

Метою даної роботи є оцінка безпечності парфумерних товарів для здоров’я людини. 
Завданням роботи є перевірка вмісту небезпечних хімічних речовин у парфу-

мерних товарах. 
Об’єктом дослідження є парфумерні товари. 
У багатьох туалетних водах містяться речовини, які негативно впливають на 

організм. Фталати — фіксатори запаху в парфумерії, а також у засобах для 
волосся, лосьйонах, антиперсперантах. Особливо небезпечні речовини, для дітей, 
вагітних, матерів, що годують груддю. Фталати швидко проникають в організм 
через шкіру та розносяться по всьому тілу. У тілі вони перетворюються на 
моноетилфталати, які діють на ДНК сперми та дихальні функції легенів, 
вражають печінку, нирки та репродуктивні органи. Найпоширеніший побічний 
ефект — шкіряний свербіж та алергічні реакції.  

Особливо небезпечні ці речовини для вагітних жінок, тому що навіть незнач-
на кількість фталатів заважає нормальному розвитку плоду. За даними «Грінпі-
су» найбільше диетилфталат міститься в жіночих духах IrisBlue від Melvita 
(11189мг /кг) і в LeMale від JeanPaulGaultier (9884 мг /кг).  

FloralDream від Adidas (1307 мг /кг), туалетні духи She від Armani (1388 мг/кг), 
чоловічі парфуми BlvNotte від Bvlgari (3908 мг/кг), CK One від CalvinKlein 
(1149 мг/кг), чоловічі EternityforMen від CalvinKlein (8237 мг/кг), туалетні парфу-
ми LeBaiserduDragon від Cartier (4559 мг/кг), CelineDion від Coty (4090 мг/кг), 
Poison від Dior (5889 мг/кг), AignerinLeather від EtienneAigner (1926 мг/кг), 
FiorucciLovesYou від Fiorucci (2190 мг /кг), туалетні духи MyManifesto від 
IsabellaRossellini (1562 мг/кг), Nightflight від Joop! (3989 мг/кг), чоловічі XS 
PourHomme від PacoRabanne (2834 мг/кг), PoloBlue від RalphLauren (5339 мг/кг). 

Невисока концентрація діетилфталату виявлена в таких видах туалетної води, 
як жіноча Classique від JeanPaulGaultier (787 мг/кг), в туалетних духах Cinema від 
YvesSaintLaurent (102 мг/кг), жіночих духах TrueStar від TommyHilfiger (227 мг/кг). 
Найменше діетилфталат містять такі духи, як чоловічі BossinMotionвідHugoBoss 
(6 мг/кг), MiracleSoMagic від Lancome (56 мг/кг), WaterloveMan від Mexx (354 мг/кг), 
Sunset від NaomiCampbell (45 мг/кг), PumaWoman від Puma (307 мг/кг). 

«Грінпіс» звертає увагу і на не менш шкідливий так званий синтетичний 
мускус. Мускус накопичуються в організмі, поступово руйнуючи ендокринну 
систему, і впливають на гормональний обмін. Найбільше мускусом виявлено в 
WhiteMusk мережі магазинів TheBodyShop (94 069 мг /кг), все в тому ж LeМale 
від JeanPaulGaultier (64428 мг/кг) і в туалетних духах LeBaiserDuDragon від 
Cartier (45 048 мг/кг), BlvNottepourHomme від Bvlgari (28822 мг/кг), 
EternityforMen від CalvinKlein (27 263 мг/кг), CelineDion від Coty (18748 мг/кг), 
FCUK Him від FCUK (19846 мг/кг), PoloBlue від RalphLauren (28954 мг/кг), туа-
летних духах TrueStar від TommyHilfiger (25791 мг/кг), туалетних духах Cinema 
від YvesSaintLaurent (17330 мг/кг), XS PourHomme від PacoRabanne (8743 мг/кг), 
Classique від JeanPaulGaultier (4983 мг/кг), Poison від Dior (6268 мг/кг), туалетних 
духах Chanel № 5 від Chanel (4670 мг/кг), Eternityforwomen від CalvinKlein (8042 мг/кг), 
CK One від CalvinKlein (3881 мг/кг), туалетних духах She від Armani (9031 мг/кг). 
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Найменше мускусом містить PumaJamaicaMan від Puma (01 мг/кг), AquaNatural від 
Alqvimia (05 мг /кг), Sunset від NaomiCampbell (18 мг/кг) і PurePoison від ChristianDior 
(2 мг/кг), повідомляє fashionista.Ру. 

Основна маса наявних у продажу парфумованих засобів створюються на основі 
синтетичних хімічних речовин, отриманих з таких інгредієнтів, як дьоготь і бен-
зин. Схожі шкідливі хімічні речовини, розпорошені в повітрі, мають всі шанси вик-
ликати чхання, кашель, сльозотеча, задишку, головні болі, запаморочення і нудоту. 

Отже, можна сказати, що хімічні речовини, які містяться у парфумерних товарах — 
фталати та мускуси, негативно впливають на організм людини та призводять до 
алергії, захворювань дихальних шляхів та порушення гормонального обігу. 
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11. БЕЗПЕЧНІСТЬ ВИРОБІВ ІЗ МЕЛЬХІОРУ 
Д.В. Місько 
Національний університет харчових технологій 

Сучасний асортимент посуду та столових приборів з металу включає вироби з 
мельхіору. Мельхіор — це сплав міді з нікелем срібного кольору. Мельхіором 
раніше називали не лише мідно-нікелеві сплави, а й сплави міді з нікелем та 
цинком (нейзільбер) і посріблену латунь.  

Метою даної роботи є дослідження безпечності використання мідно-
нікелевого сплаву мельхіору для виготовлення посуду. 

Згідно ГОСТ 24308-80 [1] посуд повинен виготовлятись із мельхіору марки 
МН19. В мельхіорі даної марки кількість нікелю разом з кобальтом повинна бути 
18 – 20 %, міді — 79 – 81 %, а кількість домішок миш’яку, вісмуту, вуглецю, 
марганцю та залізу не повинна перевищувати 0,56 % [2]. 

Перевагами мельхіору для виготовлення посуду є його висока корозостій-
кість. Зважаючи на те, що мельхіор є сплавом важких металів та може містити 
деякі із них у вигляді домішок, цілком можливий негативний вплив виробів із 
цього металу на організм людини. Так, солі металів нікелю, кобальту, арсену 
викликають мутації, оксидативний стрес та апоптоз. 

На даний момент накопилась велика кількість даних, яка свідчить про гено-
токсичну дію нікелю, яка призводить до алергії. При щоденному контакті із нікель-
вмісними матеріалами розвивається екзема [2]. Досить цікавим з цього приводу є 
дослідження виділення нікелю із металомістких виробів та розвитку алергій [1]. 

Останні дослідження вказують, що близько 60 % монет у світі виділяють 
нікель, при цьому кількість виділеного нікелю перевищує 0,5 мкг/см/тиждень — 
допустиму норму, яка прийнята в країнах Євросоюзу. Посуду це стосується в 
більшій мірі, оскільки останній експлуатується в жорсткіших умовах (високій 
температурі, контакті із алкоголем) та контакті із шкірою людини. 
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Крім того всі сплави нікелю містять в клінічно значимих концентраціях 
домішки кобальту [1], що може також призводити до розвитку кобальтових 
дерматитів. Досить цікавим є факт, що 30 % жінок середнього віку в Європі 
мають підвищену чутливість до нікелю [2].  

Ще одним недоліком використання посуду із мельхіору те, що він може 
зумовлювати металічний присмак їжі.Таким чином на нашу думку мельхіор та 
інші нікелево-мідні сплави не доцільно використовувати у виробництві посуду 
через здатність останніх зумовлювати розвиток контактних дерматитів. На 
сьогодні ще не проводились дослідження в можливості нікелю, який виділяється 
із сплавів зумовлювати розвиток онкологічних захворювань. На нашу думку це 
цілком можливо та потребує детального експериментального дослідження. 

Мельхіор та інші нікелево-мідні сплави володіють фізико-хімічними власти-
востями (пластичні, в певній мірі хімічно-інертні, стійкі до корозії), що дозволяє їх 
використовувати для виготовлення посуду. Але зважаючи на те, що важкі метали 
(нікель, та домішки кобальту та арсену) мають надзвичайно негативний біоло-
гічний вплив (генотоксичні) їх не доцільно використовувати як столові матеріали. 
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12. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ТА МАРКУВАННЯ ШАМПУНІВ 
Я.В. Заховайко 
Національний університет харчових технологій 

Догляд за волоссям має важливе значення у житті сучасної людини. 
Основним засобом догляду є шампуні, що мають велике гігієнічне, естетичне і 
психологічне значення. 

Актуальність теми зумовлена тим, що на українському ринку парфумерно-
косметичних товарів представлено широкий асортимент шампунів як вітчиз-
няного, так і іноземного виробництва. Багато споживачів вважають, що висока 
ціна шампуню гарантує його високу якість, але досить часто це не так.  

Об’єкт дослідження: кремоподібні шампуні різних виробників.  
Предмет дослідження: характеристика споживчих властивостей шампунів 

різних брендів та відповідність їх маркування нормативній документації. 
Завдання полягало у вивченні нормативної документації по об’єкту дослідження; 

дослідження споживчих властивостей шампунів; встановлення зразка, що найбільше 
відповідає вимогам ДСТУ 28303, ДСТУ 27429, ТУ 00333919-003-2000. 

Шампуні повинні мати гарну очищувальну здатність, давати пишну стійку 
піну у воді будь-якої жорсткості, добре розподілятися по волоссю і при цьому 
легко змиватися, обов’язково бути м’якими по відношенню до шкіри голови і 
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слизовій оболонці очей, надавати волоссю блиск, мати приємний колір і запах 
аромату, мати рН 3,5 – 8,5. 

Для дослідження було обрано п’ять зразків рідких кремоподібних шампунів 
для нормального волосся від різних виробників: «Elseve» (L’Oreal), «Сто рецеп-
тов красоти» (Калина), «Fructis» (Garnier); «Palmolive» (Colgate-Palmolive); 
«HairwellRepairShampoo» (Hairwell). Об’єкти були досліджені по органолептич-
ним показникам та маркуванню. 

При проведенні органолептичної оцінки було виявлено, що Elseve (L’Oreal), 
«Fructis» (Garnier), «Palmolive» (Colgate-Palmolive), Hairwell Repair Shampoo 
(Hairwell) відповідають вимогам нормативної документації. Вони мають кремо-
подібну структуру, колір притаманний шампуню даного типу, без сторонніх 
запахів. Два досліджуванні об’єкти — «Palmolive» (Colgate-Palmolive) таHairwell 
Repair Shampoo (Hairwell) мали приємний аромат трав, що обумовлено додаванням 
до складу виробником екстракту трав. «Сто рецептов красоти» (Калина) мав рідку 
консистенцію. Такий дефект може бути причиною недотримання пропорцій рецеп-
тури або неправильним проведенням технології виробництва. 

Було проведено оцінку миючої здатності шампуню. ЇЇ проводили люди різних 
вікових категорій. Для оцінки цього показника було використано п’ятибальну 
шкалу. Вищу оцінку отримали шампуні після миття якими волосся мало чистий, 
свіжий вигляд, було шовковисте та м’яке на дотик, відсутнє відчуття непро-
митості та обтяження. Найвище був оцінений «Fructis» (GarnierLaboratories). 
Дещо менші оцінки отримали такі бренди, як «Elseve» (L’Oreal), «Palmolive» 
(Colgate-Palmolive), «Hairwell Repair Shampoo» (Hairwell). «Сто рецептов 
красоти» отримав найнижчу оцінку у всіх опитаних. Після його використання 
волосся мало відчуття деякої жорсткості. 

Піноутворююча здатність характеризується такими показниками: пінне число 
та стійкість піни. Пінне число у доброякісному шампуні повинна бути не менше, 
ніж 100 мм, а стійкість піни коливатися у межах 0,7 – 1,0 од. Кожен із 
досліжуваних зразків шампунів має пінне число 400 мм і більше, а стійкість піни 
коливається у допустимих у ТУ межах. 

рН кремоподібних шампунів повинен знаходитись у межах 3,5 – 8,5. Усі дос-
ліджені зразки шампунів отримали результати, що не перевищують дану межу. 

Підводячи підсумок проведеного дослідження можна сказати, що тільки 
шампуні ТМ L’Oreal, Colgate-Palmolive, Hairwell відповідають вимогам ТУ 
00333919-003-2000. 

Також було проведено дослідження відповідності маркування зразків 
шампунів нормативним документам. Шампуні «СТО рецептів краси», «Elseve 
(L’Oreal)», «Fructis» (Garnier) задовольняють вимоги Держстандарту 51391-99, 
зазначено всі потрібні дані. Інформація про товар розташована на етикетці і 
доведена до споживача у чіткій, послідовній, лаконічній формі, легко читається. 
Маркування забезпечує стійкість при зберіганні. Виробництво цих марок є 
сертифіковане — сертифікат якості ISO 9001.Маркування шампунів «Palmolive» 
(Colgate-Palmolive) та «Hairwell Repair Shampoo» (Hairwell) не задовольняє 
вимоги Держстандарту 51391-99.Інформація виробів розташована на етикетці, 
доведено до споживача досить дрібним шрифтом, що погано читається. Стійкість 
маркування при зберіганні відсутня. Дотримано не усіх пунктів.  

Отже, враховуючи проведенні дослідження можна зробити висновок, що найкра-
щим є шампунь «Fructis» (GarnierLaboratories), дещо гіршими — «Elseve» (L’Oreal). 
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13. БЕЗПЕЧНІСТЬ ДИТЯЧИХ ІГРАШОК 
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Національний університет харчових технологій 

Іграшкам відводиться чільна роль у житті дитини. За допомогою іграшок дитина 
розважається, розвивається, просто проводить час. Отже,іграшки, крім розвиваючої 
функції, повинні володіти високими показниками безпечності та надійності.  

Невпинно зростаючий асортимент та низька якість наявних на вітчизняному 
ринку іграшок, підтверджують актуальність теми досліджень. 

Метою є встановлення основних показників безпечності дитячих іграшок. 
Завдання полягає у аналізі діючої нормативно-технічної документації для 

встановлення показників безпечності та надійності іграшок. 
Об’єктом дослідження обрано дитячі іграшки представлені на українському ринку. 
Низька якість іграшок, представлених в даний час в Україні — вражає. Більшість 

з них поступає в продаж без узгодження з боку Державної санітарно-епідеміоло-
гічної служби, без відповідних документів, що підтверджують їхню безпечність.  

Першим свідченням походження іграшки є супроводжувальні документи. 
Маркування на упаковці вказує вимогам яких НТД має відповідати іграшка.  

Важливим показником безпечності є склад хімічних елементів матеріалу, з 
якого зроблено іграшку, адже сьогодні в Україні продається величезна кількість 
іграшок, що містять небезпечні речовини, такі як формальдегід, толуол, фенол. 
Ці сполуки здатні викликати алергічні реакції в дитини та вражати центральну 
нервову систему. 

Іграшки повинні бути відповідно оформлені, мати гладку поверхню, покриття 
повинне бути рівномірним, без пропусків, та інших недоліків. Іграшки повинні 
бути гігієнічними, легко очищатися і митися. Заводні іграшки повинні мати 
безвідмовно дієвий механізм. Звуки, які видають іграшки, повинні бути приєм-
ними для слуху. Фарби повинні бути абсолютно нешкідливими. Перелік барвни-
ків та інші вимоги до якості іграшок визначаються санітарними правилами з 
виробництва та продажу іграшок. 

Основними вимогами безпечності та надійності дитячих іграшок є: 
Безпечний матеріал, з якого виготовлена іграшка і покриття та їх стійкість. 
Наявність спеціального паспорта, в якому повинно бути вказано, що вона 

виготовлена з безпечного матеріалу, що не володіє алергенними і токсичними 
властивостями.  
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Відсутність неприємного різкого запаху. Ознакою ймовірної небезпеки є 
неприємний (хімічний) чи солодкий запах від іграшки, особливо якщо вона 
пофарбована у яскраві кольори.  

Іграшки, всередині яких містяться дрібні деталі,котрі дитина може проковт-
нути чи вдавитися ними, засунути собі у вухо чи ніс — не є безпечними.  

Дуже яскраве, ріжуче око забарвлення може робити негативний вплив на зір і 
нервово-психічний стан дитини.  

Іграшки з гучним, пронизливим і різким звуком можуть пошкодити слух дитини. 
Відсутність гострих країв і задирок, вузьких щілин і отворів, куди можна 

засунути пальці, визначають безпечність конструкції іграшки.  
Іграшка так складові частини повинні відповідати морфофункціональним 

особливостям дітей тих вікових груп, для яких вони призначені. Тобто, відпо-
відати їм за вагою та розміром. 

Маркування, повинно бути нанесене державною мовою, легко читатися та не 
змиватися. На товарному ярлику повинні значитись:товарний знак підприємства-
виробника або його представника;найменування та місцезнаходження виробника; 
графічний попереджувальний символ позначення віку у вигляді кола, в якому контур 
обличчя та вказівки вікової групи; попереджувальні написи (наприклад: «Обережно! 
Вогненебезпечно»; «Не призначено для дітей віком до 3 років — містить дрібні 
деталі»). Відсутність маркування — показник нелегальності походження іграшки. 

З 01.01.2011 року іграшки виключені з Переліку продукції, що підлягає 
обов’язковій сертифікації в Україні. З цього часу стає обов’язковим застосування 
Технічного регламенту безпеки іграшок, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901, який визначає вимоги до безпеки 
іграшок, процедуру оцінки їх відповідності таким вимогам, установлює правила 
маркування, а також введення в обіг іграшок як імпортованих, так і вітчизняного 
виробництва, їх продажу і безкоштовного розповсюдження.  

На сьогоднішній день надзвичайно важливим для безпеки здоров’я дітей є удо-
сконалення нормативної бази сертифікації іграшок. Існує потреба у створенні норма-
тивних документів, які б містили сучасні вимоги до безпеки іграшок, їх хімічного скла-
ду, а також вимоги до методик проведення випробувань. Це дозволить мінімізувати 
ризик надходження до споживачів продукції, небезпечної для їх здоров’я та життя. 
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14. ХАРКТЕРИСТИКА СПОЖИВНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОТОКАМЕР 
ЗАРУБІЖНИХ ВИРОБНИКІВ 
І.М. Підгірний 
Національний університет харчових технологій 

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що сьогодні попит на цифрові 
фотоапарати надзвичайно високий, адже їх використовують, як у професійних 
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цілях, так і для власних, особистих потреб. В Україні відсутні виробництва 
подібних товарів. Аналіз ринку за 2010 – 2012 роки вказує, що основними 
імпортерами подібних товарів є Китай, Японія, Сполучені Штати Америки. 

Мета дослідження — це визначення основних характеристик фотокамер різних 
виробників та вибір найкращої продукції, представленої на ринку України. 

Завдання полягає у досліджені споживних властивостей фотокамер трьох 
виробників, що представлені на вітчизняному ринку. 

Об’єктом дослідження обрано фотокамери наступних виробників: KODAK, 
Panasonik, Nikon, які користуються найбільшим попитом на українському ринку: 
Panasonic Lumix DMC-FZ28,KODAK EASYSHARE Z1015 IS таNikon COOLPIX P80. 

Сьогодні фотокамера — це не тільки засіб для розваг та власних цілей, але і 
засіб для роботи, тому споживачі, які професійно використовують фотокамери 
особливо прискіпливо ставляться до усіх характеристик притаманних тому чи 
іншому апарату, зокрема, це кількість мегапікселів, кратність зуму, маса, фокусні 
відстані, а також ціна.  

Детальна характеристика кожного товару представлена у таблиці 1. 

Характеристика основних показників фотокамер трьох виробників 

Показник Panasonic Lumix DMC-
FZ28 

KODAK 
EASYSHARE 

Z1015 IS 
Nikon COOLPIX P80 

Розмір матриці 1/2.33" 1/2.33" 1/2.33" 
Кількість 
мегапікселів 10.1 Мпс 10 Мпс 10.1 Мпс 

Кратність 
оптичного зуму 18х 15х 18х 

Фокусні відстані 
в 35-мм еквіваленті 27 – 486мм 28 – 420 мм 27 – 486мм 

Стабілізація 
Подвійна стабілізація 
(в об’єктиві й на 
матриці) 

Оптичний 
стабілізатор 

Стабілізатор за 
допомогою зсуву 
матриц 

Масса 417 г 435 г 365 г 
Ціна 2600 – 3000 грн. 2000 – 2500 грн. 2600 – 3000 грн. 

Найважливішою функцією кожного фотоапарата — це якісний фотознімок. 
Кожен з оцінювальних фотоапаратів створює чудові знімки проте відмінність все 
таки є. Кращі знімки виявити важко, оскільки кожен апарат розкрив свої можли-
вості в якомусь виді зйомки й, відповідно, поступився — в іншому. KODAK 
EASYSHARE Z1015 IS через малошумну матрицю більше підходить для зйомки 
пейзажів, але позаду під час зйомки макро, а Panasonic Lumix DMC-FZ28 впев-
нено виривається вперед саме в макрорежимі й під час використання стабілізації, 
що реалізована в ньому чудово. В Nikon COOLPIX P80 слабким місцем є саме 
зйомка в ширококутному режимі. І, звичайно, зйомка з високою чутливістю, під 
час якої знімки мало, чим відрізняються, від зроблених фотокамерою телефону. 

Надзвичайно важливим елементом є також — тривалість роботи. Це одна з 
найвразливіших сторін кожної фотокамери, адже на їх роботу і створення 
якісних знімків йде дуже багато енергії. З трьох оцінюючих представників довше 
всіх працює Panasonic Lumix DMC-FZ28, потім — Nikon COOLPIX P80, незва-
жаючи на те, що йому для фокусування й зумування внаслідок малих габаритів 
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доводилося більше рухати частини об’єктива, і, нарешті, — KODAK 
EASYSHARE Z1015 IS, що витрачає свій запас енергії швидше за всіх. 

Оцінивши усі три зразки, було встановлено основні переваги кожного з них. 
KODAK EASYSHARE Z1015 IS буде гарним другом для любителів пейзажів і 
затятих супротивників шумів, але не підійде для тих, хто хоч раз хотів знімати 
портрети із красиво розмитим заднім планом. Nikon COOLPIX P80 — це 
фотоапарат для любителів компактних розмірів і прихильників марки, це апарат 
із простим меню, безліччю налаштувань, але дещо кульгає їх виконання. 
Panasonic Lumix DMC-FZ28 вирізняється відмінною якістю зборки, гарною 
якістю фотографій, мінімальними оптичними перекручуваннями й відмінною 
роботою системи стабілізації. 

Отже, після оцінки фотокамер, можна зробити висновок, що кожна з них має 
високі показники якості, проте також і свої особливості.Також було визначено, 
що у співвідношенні ціна/якість Panasonic Lumix DMC-FZ28 — це оптимальний 
варіант із трьох представлених. 
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15. БЕЗПЕЧНІСТЬ ОДНОРАЗОВОГО 
ПОСУДУ З ПОЛІМЕРІВ 
М.О. Цуканова 
Національний університет харчових технологій 

Не встигли ми озирнутися, як посуд та тара для харчових продуктів з полі-
мерів стали для нас звичайною справою. В той час, як виробники та продавці 
пластикового посуду рахують чималий прибуток, споживачі полімерів наси-
чують свій організм токсичними речовинами навіть не знаючи про це. 

Актуальність теми полягає у тому, що асортимент одноразового посуду з 
полімерів невпинно зростає, але їхню якість при цьому належно не перевіряють. 

Метою є дослідження безпечності одноразового посуду з полімерів. 
Завданням дослідження є виявлення найбільш безпечного одноразового посуду. 
Об’єктом дослідження обраноодноразовий посуд з полімерів. 
Небезпекоюодноразового посуду з полімерів нехтують. При з’єднанні їжі чи 

напоїв з одноразовим посудом з полімеру швидко чи повільно відбувається 
міграція токсичних речовин з полімеру до їжі чи напою. Ці речовини 
поступововикликають гормональні порушення, порушення обміну речовин, 
безпліддя, алергії, та навіть рак, і це все далеко неповний перелік захворювань, 
викликаних міграцією токсичних речовин з полімерів. 

Згідно ГОСТ 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из 
пластмасс», на кожний виріб наносять товарний знак підприємства-виробника чи 
його назву, значення полімерного матеріалу, з котрого було виготовлено виріб, 
та можливість його повторної переробки. 

PS з трикутником у виді стрілок і з цифрою 6 в середині — це маркування 
полістирола. Це значить, що такий посуд заборонено використовувати для 
розігріву їжі в мікрохвильових печах, оскільки це м’який та хрипкий матеріалне 
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витримує підвищених температур. Посуд, що має таке маркування може бути 
використано як тара для холодних продуктів. При високих температурах виділяє 
токсичне з’єднання — стирол. 

PPз трикутником у виді стрілок і з цифрою 5 в середині — маркування означає, 
що посуд вироблений на основі такої пластмаси — поліпропілен і може викорис-
товуватися як тара для розігріву їжі в мікрохвильових печах. Він відрізняється 
більшою пружністю, стійкістю до підвищених температур та заморожування. Але 
поліпропілен при взаємодії з будь-якими жирами виділяє формальдегід та фенол, 
також виділяє формальдегід та фенол при взаємодії з алкоголем. 

PVCз трикутником у виді стрілок і з цифрою 3 в середині — полівінілхлорид, 
в такій тарі зберігати харчові продукти не варто, для виготовлення такої тари 
використовують багато добавок, що дуже токсичні: фталати, тяжкі метали та 
інші. Існують докази того, що канцероген вінілхлорид з такої тари здатен 
проникати в продукти харчування. 

Трикутник у виді стрілок — подібні знаки ставляться на посуді, що вироблено 
з матеріалів вторинної переробки. 

Значки вилка та бокал в квадратній окантовці — нанесенні значення на 
одноразовий посуд говорять про те, що посуд може бути використана при 
безпосередньому контакті з їжею та напоями. 

Встановлено, що одноразовий посуд з пластика має термін придатності. Варто 
пам’ятати, що одноразовий посуд називається так тому, що його не можна вико-
ристовувати другий раз, але в нашій країні на цей припис часто не звертають уваги. 

Доведено, що процес розкладу пластика може займати дуже великий проміжок часу. 
Рекомендовано замість пластикового одноразового посуду використовувати 

паперовий. Паперовий посуд легко розкладається, зберігає форму при стисненні, 
погано пропускає тепло, не виділяє шкідливих речовин. Незважаючи на ці пере-
ваги більшість одноразового посуду все ще роблять із пластика. Причина проста — 
паперовий посуд коштує дорожче ніж пластиковий. 

Отже, весь одноразовий посуд з полімерів може бути безпечним лише у 
випадку використання за прямим його за призначенням. Безпечною альтернат-
тивою полімерного посуду є одноразовий посуд з паперу. 
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Національний університет харчових технологій 

Останнім часом годинник на руці стає не лише приладом для вимірювання 
часу, а й невід’ємним атрибутом, що доповнює костюм, підкреслює стиль життя 
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та визнання людини, містить у собі безліч додаткових функцій, що допомагають 
вирішувати буденні проблеми.  

Для того щоб вони стали вдалим завершенням вашого іміджу необхідно вміти 
вибирати наручний годинник. Правильно підібрати цей аксесуар, щоб він 
гармонійно поєднувався з зовнішнім виглядом, радував красою, надійністю і 
точністю — завдання товарознавчої оцінки. Асортимент наручних годинників 
дуже великий, його можна розділити на основні види: 

Класичні годинники — це поєднання строгості і елегантності. В основному це 
годинник круглої, рідше квадратної або прямокутної форми, виконані в білому або 
чорному кольорі, мають шкіряний ремінець чорного або коричневого кольору. 

Спортивні годинники — підходять для активних людей, які захоплюються 
спортом. Це масивні моделі, які підкреслюють силу і мужність свого власника. 
Форма годинника — кругла, браслет сталевий або каучуковий, рідше шкіряний.  

Повсякденні годинники — характеризуються надійністю та зручністю моделі, 
відмінно вписуються практично в будь-який стиль. Як правило, мають сталевий 
або шкіряний браслет, можуть бути різними за формою. 

Представницькі годинники — моделі для офіційних заходів, мають 
різноманітну форму, повинні бути дорогими і якісними.  

Доля годинників на ринку Україні, як товару — 1 %, а їх річний об’єм продаж 
складає більше $50 млн. з наступною структурою: швейцарські годинники (від 
400 грн. і вище) до 20 % ринку; годинники в ціновій групі 30 – 80 грн. до 40 %; 
годинники за 80 – 150 грн. — 20 %; годинники дорожче 150 грн. і дешевше  
30 грн. — приблизно по 10 %. Годинники, що пропонуються на українському 
ринку можна поділити на: дешеві, дорогі, дуже дорогі. Більшість годинників 
представлених на українському ринку представлені виробниками з далекого 
Зарубіжжя. Зокрема на ньому представлені елітні годинники відомих фірм Швей-
царії, Німеччини, Японії і годинники, що зібрані з метою зниження їх собі вар-
тості за ліцензіями фірм цих країн на заводах Тайваню, Гонконгу чи Шанхаю. 

Бренд Механізм Корпус Браслет Циферблат Ціна 
(гнр) 

YONGER&BRESSON 
FLOBERT 

Автома- 
тичний 

нержавію- 
ча сталь 

натураль- 
на шкіра, 
алігатор 

Сріблястий 38 102 

MAURICE LACROIX 
STARSIDE 
ETERNAL 

MOON 

механіч- 
ні з авто-

підза- 
водом 

нержавію- 
ча сталь 

матер- 
чатий 

прозора, 
прикрашено 

96-ма брильян- 
тами 0,9К 

124020 

OMEGA DE 
VILLE CO-AXIAL 
CHRONOGRAPH 

LADIE’S 

автома- 
тичний 

нержавію- 
ча сталь 

шкіра 
алігатор, 

Білий 
перламут- 

ровий 
136320 

AUDEMARS 
PIGUET ROYAL 

OAK LADY 
ALINGHI 

STAINLESS STEEL 

кварцові Сталь шкіра 
алігатор, 

Сріблястий 
гільошойо- 

ваний, 
22 білих 

брильянта 

114800 

Не дивлячись на те, що 60 % швейцарських годинників — кварцові, в Україні 
краще продаються механічні годинники — співвідношення їх продажу в Україні 
приблизно 60:40. За думкою операторів, причина — більша довіра до «механіки». 
Механічні хронометри (особливо точні годинники), сертифіковані у швейцарському 
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інституті хронометрії коштують на 20 % дорожче несертифікованих. Зростає попит 
на окремі моделі кварцових годинників, оскільки за точністю вони кращі за ме-
ханічні. Найбільш відомі швейцарські виробники: Rоlех, Вlаnсраin, Таg-Неvег, 
Вrеіtlіng, Сhораrd&Сіе. А добре представлені на ринку України: Соrum, ІWС, 
GіrаrdРеrrеgаuх, Longіnes, Оmega, РаtеkРhіliрре, Тіssot, Swotch, Zenitint; Candino, 
Мinters, Вrеguet, Vacheron Соnstantin[1]. В таблиці надано характеристику асор-
тименту представницьких годинників, що реалізуються на ринку України. 

Цільова аудиторія «YongerandBresson»: успішні чоловіки і жінки, що ведуть 
активний спосіб життя; аматори модних дизайнерських речей та авангарду; 
покупці, що вибирають якість; цінителі високої якості за доступною ціною; 
просто колекціонери. На ринку України, цей французький бренд займає одне з 
перших місць по продажу. 

Складні високоякісні механізми, елегантний дизайн корпусу, бездоганне 
виконання ремінців і браслетів — все це поєднують в собі елітні швейцарські 
годинники MauriceLacroix. Вони створені для справжніх цінителів вишуканих 
аксесуарів. Такі годинники можуть прикрасити не кожне зап’ястя, адже ціна на 
них досить висока. І це не дивно — дійсно хороша брендова річ не може кош-
тувати дешево. Годинники MauriceLacroix відповідають найвищим стандартам 
швейцарського годинникового виробництва і покликані підкреслити статус свого 
власника. Це також дає впливає на попит саме цього бренда на ринках України.  

Протягом більше 160 років компанія OMEGA була зразком першопроходства: 
шість експедицій на Місяць; перші годинники для автомобілістів; єдині в світі 
наручний годинник, удостоєні сертифіката морського хронометра. Жодній ком-
панії в світі не вдалося поставити стільки рекордів точності. Компанія OMEGA 
також є світовим лідером у галузі спортивного хронометражу, виступивши в ролі 
офіційного хронометриста на 24 Олімпійських іграх. OMEGA по праву пишається 
своєю унікальною спадщиною і невпинно займається новаторською діяльністю. 
Зросла популярність вінтажних моделей OMEGA, яка стала очевидною в 2007 році 
з проведенням тематичного аукціону Omegamania, на якому до продажу про-
понувалися винятково класичні моделі знаменитого годинникового Дому. Захід 
привернув увагу цінителів з усього світу, а виставлені на торгах вироби продалися 
за ціною, що у багато разів перевищила попередню оцінку. Цей бренд визнається у 
всьому світі, а також не обійшов стороною ринки України.  

Сьогоднішній обсяг випуску продукції компанії AudemarsPiguet — 18 тисяч 
годинників на рік. Він може здатися занадто великим, для збереження в кожному 
примірнику виняткових якостей і властивостей, однак, годинник AudemarsPiguet 
з індивідуальним номером і автографом майстра, як і раніше займають почесні 
місця серед найбільш рідкісних, красивих і престижних годинних скарбів. На 
ринку України вони ще не зайняли почесне місце, хоча темп попиту на них 
зростає з неймовірною швидкістю. 

Можна зробити висновок про те, що на ринку України є різні бренди, та 
найчастіше ми можемо зустріти годинники саме швейцарського виробництва, які 
представлені великим асортиментом. 
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17. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
БЕЗПЕЧНОСТІ КРИШТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 
О.С. Бордюженко 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток промисловості у світі за минуле тисячоліття негативно позначився на 
стані навколишнього середовища, підвищенні кількості захворювань, послабленні 
імунітету людини. Сучасні скляні матеріали та вироби на їх основі з точки зору 
небезпечності їх впливу на здоров’я населення, завжди вважилися найбільш небез-
печними. Проте в останнє десятиліття дослідженнями вчених встановлено вилу-
говування свинцю, що міститься у складі кришталю до харчових напоїв та 
радіоактивне випромінювання, яке накопичується у сировинних матеріалах і 
переходить до кришталевих виробів. Виявляється, роками збережені келихи і 
графини — джерело постійного радіоактивного випромінювання. 

Враховуючи актуальність сформованої проблеми для економіки України та 
необхідність задоволення потреб вітчизняних споживачів у екологічно безпечних 
силікатних матеріалах та виробах, метою даної роботи є обґрунтування шляхів 
підвищення безпеки силікатної продукції на всіх етапах її життєвого циклу.  

Розглянемо варіанти вирішення проблем безпечності силікатної продукції, адже 
найбільш важливим аспектом підвищення життєвого рівня населення є забезпечення 
його товарами, які б відповідали вимогам міжнародних та вітчизняних стандартів.  

Ще за старих часів ознакою особливої культури вважалося частування гостей 
напоями з келихів і склянок гарної форми. Чимало далеких родичів налічується в 
сучасних фужерів і чарок: кубки, роги, чари й чарки, келихи, чаші, ковші. У 
Західній Європі перший скляний посуд з’явився у Венеції. Це скло виго-
товлялося за особливою технологією й одержало назву «венеціанське». Для 
виготовлення звичайного столового скла застосовують кварцовий пісок, луги, по-
таш. Для виробництва кришталю використають кращі сорти скла, додаючи в 
скломасу свинець або срібло для прозорості, гри світла й «мелодійності». Поряд з 
безбарвним кришталевим посудом використовують кольоровий, при виготов-
ленні якого в скломасу додають барвники: люстрин, кобальт і ін.  

Нині у світі одне з перших місць щодо пріоритетності негативного впливу на 
здоров’я людини посідають важкі метали. Особливу значущість складає свинець, 
який може потрапити до харчових продуктів з кришталевого посуду внаслідок 
тривалого тримання в них напоїв, специфіки технологічних процесів, через 
забруднення екосистеми. Вченими встановлено, що зберігання вина в такому 
посуді протягом 4 годин сприяє підвищенню концентрації свинцю з 33 до 
99 мкг/л. [1]. Доведено, що скляна тара, яка в своєму складі містить свинець, 
може різко підвищувати його вміст в міцних алкогольних напоях. В бренді  
5-річної витримки вміст свинцю досягає 839 мкмоль/л, а якщо витримці більше 
як 5 років — 21530 мкмоль/л. [2]. Вживання таких напоїв може призвести до 
розвитку хронічної інтоксикації свинцем з тяжким ураженням центральної 
нервової системи (енцефалопатія), травного каналу, еритропоезу (анемія), 
інтестинальних нефропатій. Інтоксикація свинцем при цьому загрожує і дітям, 
тому що свинець виділяється з материнським молоком. 

Мірилом токсичної дії свинцю є його вміст в крові [1]. Граничним рівнем вміс-
ту свинцю в крові дітей вважають кількості менші як 10 – 15 мкг на 100 мл. У 
випадках його збільшення виникає порушення здоров’я. Доведено, що при щоден-
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ному споживанні 600 – 700 мкг свинцю виникають симптоми хронічного отруєння. 
Харчовий раціон дорослих жителів України містить в середньому 165 мкг свинцю. 

Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що 300 мкг свинцю є гра-
ничною допустимою межею його поглинання для дорослих. Це означає, що 
середня кількість свинцю, яка надходить у кров, не повинна становити більш як 
10 % від загальної кількості крові, тобто рівень вмісту 30 мкг на 100 мл крові або 
навіть менше є безпечним, але ця величина не може бути використана для дітей. 
Несприятливі ефекти (гальмування активності ферментів, синтезу глобіна і 
еритроцитів, руйнування амінолевулінової кислоти та провітаміну Д, зменшення 
синтезу гемоглобіну, наслідком чого є анемія) спостерігаються у дітей, якщо 
вміст свинцю становить 10 – 15 мкг/100 мл крові. Більшість наведених порушень 
безпосередньо або навпрямки впливає на розумову діяльність дітей. Поглинання 
організмом дитини невеликої кількості свинцю протягом періоду найбільш 
інтенсивного росту головного мозку (від народження до 5 років) може призвести 
до повного розумового відставання. Ці данні свідчать про те, що для дітей взагалі 
не існує безпечного рівня поглинання свинцю. Концентрація свинцю в крові 
дітей, що перевищує 80 мег/100 мл, приводить до паралічів і загибелі дитини [2]. 

Проте аналіз літературних даних показав, що питання безпечності силікатних 
матеріалів і виробів у вітчизняних стандартах ще не розроблені.  

Вказані показники вмісту свинцю у вітчизняних стандартах опосередковано 
визначають безпечність продукції, тоді як сучасний споживач бажає бути впевне-
ним, що посуд, який він купує, не містить токсичних речовин (або вміст цих речовин 
не перевищує встановлених меж) і що ця продукція не загрожує його здоров’ю. На 
жаль, у нашій країні дотепер вважається, що силікатні вироби, зокрема і кришталь, 
виготовлені з натуральної сировини, є безпечними для здоров’я людини [2]. 

Попри це, у нинішніх умовах формувати оптимальну структуру асортименту 
силікатних товарів, оцінювати рівень їх якості та конкурентоспроможності на 
ринку вже практично неможливо без кваліфікованої оцінки безпеки цих товарів. 
Тому з’явилася потреба внесення у чинну нормативну документацію, що сто-
сується асортименту та якості силікатних товарів, обґрунтованих вимог до 
безпечності виробів і матеріалів конкретного цільового призначення, розробки та 
нормування ефективних методів оцінки їх безпечності, а також гармонізації 
вітчизняних і міжнародних стандартів.  

Для формування безпечної продукції, необхідно проводити екологічний 
контроль на всіх стадіях виробництва кришталю, а також доцільно спрямувати 
зусилля науковців на розроблення сучасних технологій кришталю та пошук 
нових складових речовин, зокрема барію, які були б нешкідливі для людини [1]. 

Підсумовуючи вищенаведені факти, слід прийти до таких висновків:  
1. Кришталевий посуд — це традиційний спосіб підкреслити особливість 

моменту. Він ніколи не вийде з моди и завжди буде цінний. При правильному 
догляді вони можуть прослужити не одне десятиліття. 

2. Небезпечність кришталю надає свинець, який є потужним нейротоксичним ток-
сикантом, що викликає ураження як центральної, так і периферійної нервової системи. 

3. Забрудненість свинцем харчових продуктів, постійно зростає, що викликає 
тривогу. 

4. Мірилом токсичної дії свинцю є його вміст в крові. Граничним рівнем 
вмісту свинцю в крові дітей вважають кількості менші як 10 – 15 мкг/100 мл. У 
випадках його збільшенні виникає порушення здоров’я. 
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5. З метою запобігання токсичній дії свинцю, який знаходиться у кришталю 
необхідні міждержавні заходи, у рамках міжнародного технічного регулювання, 
які б сприяли зменшенню його накопичення в харчових продуктах і питній воді. 
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18. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ 
БЕЗПЕЧНОСТІ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ 
Г.І. Круш 
Національний університет харчових технологій 

Керамічними називають матеріали й вироби, які одержують формуванням і 
подальшим випалюванням глинистої та інших видів мінеральної сировини з 
різними добавками або без них. 

Мета роботи: дослідити показники безпечності керамічних виробів. 
Завдання полягає у дослідженні впливу показників безпечності керамічних 

виробів. Об’єкт дослідження: керамічні вироби. 
Головними чинниками при виборі кераміки є її безпечність та якість. Безпечність 

товарів є передумовою їх конкурентоспроможності. Важливим аргументом при 
цьому є врахування показників безпеки товару в залежності від його специфіки. 

Безпечний товар — це будь-який товар, який не створює ризику або ж 
створює мінімальний ризик, допустимий для використання даного товару, і 
відповідає високому рівню безпеки, захисту здоров’я і життя людини, його осо-
бистого майна, а також захисту навколишнього середовища.  

Керамічні матеріали використовують у всіх галузях народного господарства. 
Вони мають високу механічну міцність, хімічну стійкість, високу витривалість і 
вогнетривкість, виробам з неї властивий високий естетичний потенціал, це і 
визначає їх широке використання. 

Великою перевагою кераміки є те, що вона є одним з найбільш екологічних 
матеріалів. 

Основні стандарти, які регламентують якість керамічних побутових товарів нас-
тупні. Вимоги до якості розглядаються на прикладі виробів із фарфору і порцеляни.  

Діючі стандарти виділяють для порцелянових виробів ряд вимог, основними з 
яких є вимоги безпеки.  

До показників безпеки відносять: можливе виділення свинцю та кадмію і кислото-
стійкість черепка. Саме за цими показниками проводиться обов’язкова сертифікація.  

Небезпека полягає в тому, що свинець — це небезпечний хімічний елемент, який 
впливає на центральну та периферійну нервову систему. І його сполуки можуть 
викликати легке отруєння, отруєння середньої важкості та важке отруєння. 

ГОСТ 28390-89 нормує вимоги до таких показників: 
– фізико-хімічних і експлуатаційним показникам (білизна; просвічуваністю; 

термостійкість; 
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– механічна міцність; водопоглинання;  
стійкість на горизонтальній поверхні; відповідність формі). 
Для виробів, призначених для виливання рідини: 
– конструкція не повинна допускати розбризкування та підтікань;  
– кришки виробів не повинні падати до повного виливання рідини з них. 
Дефекти зовнішнього вигляду підрозділяються на дефекти черепка, глазурі і 

дефекти декорування. 
До дефектів черепка і глазурі відносять: 
– деформацію — спотворення форми і розміру виробу; 
– цек — найдрібніша сітка тріщин на глазурного шарі; 
– осьовий зсув деталей; 
– підрив приставних деталей; 
– тріщини (заглазуровування і незаглазуровування); 
– патьоки глазурі; 
– наколи — точкові поглиблення на поверхні глазурі; 
– плішини — ділянки на поверхні виробів, не покриті глазур’ю; 
– засоркі — чужорідні включення (подглазурной і над-глазурного; дряпаючі); та ін. 
Дефекти даної групи зазвичай допустимі при умові, що вони не псують 

товарного вигляду виробу. Вони не несуть жодної шкоди для здоров’я. 
Посуд з порцеляни, фаянсу й кераміки здебільшого є безпечним. Однак, при 

застосуванні свинцевих або пофарбованих частин зростає небезпека виділення 
токсичних елементів. 

Вироби з кераміки досить часто не відповідають вимогам з радіологічної 
безпеки НРБУ-97 «Норми радіологічної безпеки України». 

В посуді вимірюється вміст: - радію; - торію; - калію. 
В ДП Укрметртестстандарт проведено випробування зразків керамічного 

посуду, з яких 20 % не відповідають вимогам радіаційної безпеки. Походження 
переважаючої більшості невідповідних зразків - країни ЕС та Китай. Причина — 
різні складові радіаційних загроз для населення, що прийняті в інших країнах. 

Отже, кераміка є безпечною у використанні. Головним завданням при купівлі 
виробів з кераміки є вибір надійного виробника, який дотримується усіх стандартів. 
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4.1. ПІДСЕКЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ 
ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ У ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ 
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1. СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ТІСТА З СУЦІЛЬНОЗМЕЛЕНОГО 
ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА З ДОДАННЯМ 
КРУП’ЯНИХ ПЛАСТІВЦІВ 
А.Б. Семенова 
Національний університет харчових технологій 

В результаті загального забруднення навколишнього середовища (води, 
повітря, ґрунту) до організму людини потрапляє надмірна кількість шкідливих 
речовин. За певних умов вони можуть порушувати нормальні процеси 
метаболізму білків, жирів, вуглеводів та інших речовин.  

За даними ФАО/ВООЗ 43 млн. дітей мають надлишкову вагу, а біля 500 млн. 
дорослих страждають на ожиріння. Поряд з цим в країнах, що розвиваються, в 
кожної третьої дитини спостерігається затримка в рості, або знижена вага. Дефіцит 
мікроелементів, чи так званий «прихований голод», що також веде до переїдання, 
охоплює більше 30 % населення світу. Зміна в структурі харчування, за останні 20 
років, спричинена збільшенням пропозиції висококалорійних продуктів. Тому, 
першочерговою умовою харчової промисловості має бути створення продуктів зі 
зниженою енергетичною та підвищеною поживною цінністю.  

Згідно з пірамідою здорового харчування ВООЗ в харчовому раціоні людини 
повинні переважати зернові продукти. Окрім вітамінів та мінеральних речовин, 
зернові продукти цінуються за наявні в них харчові волокна (ХВ). В шлунку під 
дією ХВ уповільнюються процеси виведення їжі, що створює більш тривале 
почуття насичення. Як наслідок, обмежується споживання високоенергетичної 
їжі, що сприяє зниженню надлишкової ваги. Окрім цього ХВ володіють водо-
утримувальною здатністю, катіонообмінними та адсорбційними властивостями. 
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За даними більшості спеціалістів в добовому раціоні дорослої людини має міс-
титись не менше 30 – 45 г ХВ. В той час як добова потреба населення в ХВ 
задовольняється лише на 1/3. Нестача ХВ в раціоні сучасної людини, як відомо, 
спричинена надмірним споживанням рафінованих продуктів. В ситуації, що скла-
лася, все більше людей усвідомлюють необхідність здорового харчування [1, 2].  

Таким чином, у хлібопекарській промисловості, доцільним є використання 
суцільнозмеленого (нерафінованого) борошна, що є джерелом ХВ, які нормалізу-
ють метаболічні процеси та виводять чужорідні сполуки з організму. Поєднання 
пшеничного борошна з продуктами переробки круп’яних культур не лише 
збільшує кількість ХВ у готових виробах, а й урізноманітнює їх вітамінний та 
мінеральний склад. 

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного 
університету харчових технологій було розроблено рецептурні композиції сумішей з 
суцільнозмеленого пшеничного борошна та круп’яних пластівців (вівсяних, 
гречаних або ячмінних) у співвідношенні, відповідно, 85:15, та досліджено 
структурно-механічні властивості тіста з них. Контрольним зразком було тісто з 
суцільнозмеленого пшеничного борошна без додавання круп’яних продуктів. 

Внесення 15 % круп’яних пластівців замість маси пшеничного борошна зменшує 
кількість відмитої клейковини в середньому на 10 %, порівняно з контролем, та 
становить 18,2 – 19,1 %. Пружність відмитої клейковини з сумішей зменшується, а 
розтяжність — збільшується. Стандарти хлібопечення (ДСТУ 46004-99) вимагають, 
щоб пшеничне обойне борошно містило не менше 18 % сирої клейковини. Отже, 
можна зробити висновок, що зазначена кількість клейковини у досліджуваних сумішах 
може бути достатньою для отримання хлібобулочних виробів нормальної якості. 

Дослідження здатності утримання клейковинним каркасом діоксиду вуглецю 
надало можливість передбачити, що питомий об’єм готових виробів з сумішей 
поступатиметься контролю.  

Фізичні властивості тіста з сумішей визначали на фаринографі. Встановлено, 
що додавання круп’яних пластівців підвищує водопоглинальну здатність тіста, 
порівняно з контролем, на 6,8 – 10,2 %. Збільшується час утворення тіста та 
показник його розрідження, що, очевидно, пов’язано з повільною швидкістю 
набухання пластівців. 

Дані отримані за допомогою структурометра свідчать про покращення в’язко-
пластичних властивостей тіста з сумішей, порівняно з контрольним зразком. 
Спостереження за розливанням кульки тіста підтвердило попередні дослідження. 
Додавання круп’яних культур покращило формоутримувальну здатність всіх зразків 
тіста. Пояснюється це наявністю в їх складі харчових волокон, пектинових речовин та 
пентозанів, які сприяють високій водопоглинальній та водоутримувальній здатності. 

Таким чином, додавання пластівців круп’яних культур покращує реологічні 
властивості тіста, але призводить до зниження якості та кількості клейковини. З 
метою покращання хлібопекарських властивостей сумішей доцільним може бути 
додаткове внесення сухої пшеничної клейковини, а також аскорбінової кислоти 
для укріплення клейковинного каркасу.  
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Хліб майже на половину задовольняє потребу людини у вуглеводах, на 
третину — в білках, більш ніж на половину у вітамінах групи В, солях фосфору і 
заліза. Водночас хімічний склад хліба з сортового борошна не досконалий і 
потребує збільшення в ньому вмісту мінеральних речовин, вітамінів, харчових 
волокон. Асортимент хлібобулочних виробів, що випускається в Україні, досить 
широкий, однак виробів дієтичного, лікувально-профілактичного, спеціального 
призначення для різних груп населення недостатньо. Їх частка в загальному 
об’ємі виробництва складає 1 – 2 %. Оскільки хліб є продуктом повсякденного 
споживання, за допомогою регулювання його хімічного складу можна впливати 
на харчовий раціон і стан здоров’я людини [1].  

Для підвищення харчової цінності хлібобулочних виробів актуальним є засто-
сування нетрадиційної сировини рослинного та тваринного походження. Висока 
харчова цінність зерна круп’яних культур та продуктів його переробки, доступна 
ціна є підставою для їх широкого використання при створенні нових видів 
продуктів функціонального призначення. Важлива роль цих продуктів обумовлена 
наявністю в їх складі цілого комплексу біологічно-активних речовин [4].  

Гречка, порівняно з іншими видами злаків, містить найменшу кількість вугле-
водів. Вуглеводи представлені в основному крохмалем та легкозасвоюваними 
цукрами — фруктозою, глюкозою. Білок гречаної сировини має високу засвоюва-
ність (до 78 %). В білку гречки міститься 18 амінокислот. За кількістю лізину та 
метіоніну вона перевищує всі круп’яні культури. Гречані пластівці містять 
клітковину, органічні кислоти, вітаміни (В1, В2, фолієву кислоту, РР та Е), мікро- 
та макроелементи (залізо, калій, кальцій, фосфор, цинк, йод, фтор, молібден та 
кобальт). Гречка є дієтичним продуктом, вироби з якої корисні при захворюван-
нях печінки, шлунково-кишкового тракту, а також необхідні для укріплення 
капілярів та зниження рівня холестерину в крові. У разі використання продуктів 
переробки гречки з пшеничним борошном утворюється унікальне синергетичне 
сполучення таких елементів як біоорганічний селен та вітамін Е [2, 3]. 

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національ-
ного університету харчових технологій було розроблено рецептурні композиції 
сумішей з суцільнозмеленого пшеничного борошна та гречаних пластівців у 
співвідношенні 90:10, 85:15, 80:20 та досліджено вуглеводно — амілазний 
комплекс тіста з них. За контроль було взято тісто з суцільнозмеленого пшенич-
ного борошна без додавання круп’яних продуктів.  

Газоутворювальна здатність характеризує спроможність борошна забезпечити 
цукрами процеси бродіння тіста, вистоювання тістових заготовок і забарвлення 
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скоринки хліба [1]. Зразки тіста з пластівцями мали вищі показники сумарного 
газоутворення, порівняно з контролем. Серед досліджуваних зразків показник 
газоутворення зростав відповідно зі збільшенням масової частки гречаних плас-
тівців у тісті з суцільнозмеленого пшеничного борошна. Це можна пояснити 
технологією їх виготовлення, в процесі якої застосовується гідротермічна обробка 
(ГТО). ГТО сприяє денатурації білків та клейстеризації крохмалю. Аналіз динаміки 
газоутворення показав, що досягнення першого екстремуму інтенсивності 
бродіння тіста всіх зразків спостерігався через 30 хв від початку бродіння. Другий 
екстремум, який свідчить про перехід дріжджами на зброджування мальтози, в 
зразках з гречаними пластівцями відбувся на 30 хв пізніше контролю, що вказує на 
необхідність подовження часу бродіння зразків з гречаною сировиною.  

Визначення максимальної в’язкості суспензії за допомогою альвеограми 
показало, що суміші з гречаними пластівцями мали вищі значення, порівняно з 
контролем. Очевидно, це пов’язано з тим, що за технологією виготовлення 
пластівці не піддаються подрібненню, на відміну від борошна, тому відсоток 
неушкоджених крохмальних зерен в пластівцях значно більший. Дослідження 
показали, що використання гречаної сировини призводить до зниження питомого 
об’єму та пористості готових виробів, порівняно з контрольним зразком. За 
результатами пробного випікання, заміна пшеничного борошна 10 – 15 % 
гречаними пластівцями, показала незначне зниження показників якості готових 
виробів. Отриманий хліб мав задовільний об’єм, розпушену м’якушку, добре 
забарвлену скоринку та приємний смак та аромат гречаної сировини.  
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3. СТАН БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНОГО 
КОМПЛЕКСУ ПШЕНИЧНОГО ТІСТА  
З ГЛИВОЮ ЗВИЧАЙНОЮ  
В.С. Ященко, Н.М. Кобець, О.О. Петруша 
Національний університет харчових технологій 

Хлібобулочні вироби є однією з основних складових раціону людини. Однак 
вони містять недостатню кількість білка. Крім того, білки зернових незбалансовані за 
амінокислотним складом. Розв’язанню цієї проблеми сприяє введення в рецептуру 
виробів нетрадиційної рослинної сировини, зокрема, штучно культивованих грибів. 
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Нами досліджено можливість використання у технології хлібобулочних 
виробів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus).  

Глива звичайна містить 16…25 % білка, повний набір незамінних амінокислот, 
вітаміни групи В, РР, С, харчові волокна, макро- та мікроелементи. В білках 
виявлено 18 амінокислот, в т.ч. всі незамінні. Глива багата на лізин і триптофан, 
дефіцит яких істотно відчувається у хлібобулочних виробах (табл.). Крім того, 
даний гриб містить значну кількість вільних амінокислот порівняно з іншими 
продуктами рослинного походження. Вуглеводний комплекс гливи складається, в 
основному, з простих цукрів : глюкози, фруктози, галактози. Гриб має в своєму 
складі порівняно мало жирів, які містять переважно ненасичені жирні кислоти [2]. 
Таким чином, глива звичайна є унікальною сировиною для збагачення хлібобу-
лочних виробів збалансованим за амінокислотним складом білком. 

Амінокислотний склад білків гливи звичайної, г/100 г білка 

Амінокислота Вміст Амінокислота Вміст 
Ізолейцин 
Лейцин 
Лізин 
Метіонін + Цистин 

2,54 
3,64 
4,09 

11,85 

Фенілаланін + Тирозин 
Треонін 
Триптофан 
Валін 

3,59 
4,92 
2,03 
3,12 

Внесення нетрадиційної сировини суттєво впливає на процеси утворення та 
дозрівання тіста. Тому було вивчено білково-протеїназний комплекс тіста, до 
складу якого включали подрібнену до пюреподібного стану гливу звичайну у 
кількості 25 % до маси борошна. 

За показником граничного напруження зсуву вивчали міцність структури 
бездріжджового тіста з масовою часткою вологи 34…35 % та того ж тіста з 
додаванням гливи звичайної. Для цього тісто закладали у втулки та визначали 
глибину занурення конуса на автоматизованому пенетрометрі [1]. Встановлено, 
що через 1,5 год. дозрівання тісто з гливою звичайною має на 28…30 % слабшу 
структуру порівняно з контрольним тістом. 

Досліджували вплив гливи звичайної на якість та кількість клейковини, 
оскільки це основний показник, що характеризує силу борошна. Властивості 
клейковини визначали відразу після замісу, а також через 30 та 60 хв автолізу 
тіста. Встановлено, що внесення гливи звичайної призводить до послаблення 
клейковини. Одразу після замісу опір стисненню на ИДК збільшується на 44…45 
од. пр. порівняно з контролем. Під час визначення розтяжності клейковина 
надмірно розтягувалася і провисала. Через 30 та 60 хв відмити клейковину не 
вдалося. На нашу думку, це може бути пов’язано із значним вмістом або високою 
активністю протеолітичних ферментів у гливі. Причиною змін фізичних 
властивостей клейковини тіста може бути також взаємодія білків та полі-
сахаридів компонентів сировини. 

Наступним кроком було дослідити активність протеолітичних ферментів гливи 
порівняно з борошном пшеничним першого сорту за дією водної витяжки 
ферментів на 10 %-й розчин яєчного білка [3]. Активність протеолітичних 
ферментів характеризували за приростом кількості азоту вільних амінокислот. 
Встановлено, що протеолітичні ферменти в гливі на 43…44 % більш активні, ніж в 
борошні пшеничному першого сорту. Така активність протеолітичних ферментів у 
разі внесення 25 % до маси борошна гливи призводить до руйнування 
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клейковинного каркасу тіста. Це необхідно врахувати під час розроблення 
технології хлібобулочних виробів із зазначеним функціональним інгредієнтом. 

Планується визначити ступінь дезагрегації білків контрольного та збагаченого 
тіста під час дозрівання у звичайних умовах та в умовах підвищеного тиску, а 
також дослідити фракційний склад білкових речовин тіста залежно від їх 
розчинності. 
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4. ДОСЛІДЖЕННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ 
СУМІШЕЙ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОДУКТИ 
ПЕРЕРОБКИ КУКУРУДЗИ 
О.П. Писарець 
Національний університет харчових технологій 

Композиційні суміші по харчовій і споживчій цінності мають перевагу перед 
традиційними сортами борошна, що виробляються з однієї культури, отже дозво-
ляють створити нові вироби на основі ефекту взаємного збагачення компонентів. 
Використання композиційних сумішей при виробництві виробів з традиційних 
сортів борошна забезпечує раціональніше використання зернових ресурсів. 

Кукурудза має різноманітне застосування. Для продовольчого призначення її 
переробляють у борошномельній і круп’яній промисловості (вироблення борошна, 
крупи, пластівців), а також в якості сировини у крохмалопаточній, масложировій, 
пивоварній, спиртовій та консервній промисловості. Спеціальне кукурудзяне 
борошно використовується для виготовлення продуктів дитячого харчування.  

Продукти переробки кукурудзи борошно, крупа і пластівці багаті на ліпіди, в 
складі жирних кислот переважають поліненасичені жирні кислоти — лінолева та 
ліноленова, на харчові волокна, макро- і мікроелементи такі, як К, Са, Mg, P, Se, 
вітаміни групи В, вітамін Е, біотин та інші. 

Хлібопекарські властивості композиційних сумішей визначаються за їх білково-
протеїназним, вуглеводно-амілазним комплексами, а також водопоглинальною 
здатністю. Ці показники в певній мірі залежать від агротехнічних умов вирощування 
культури та від технології виготовлення, наявності параметрів і стадій гідротер-
мічного оброблення зерна, що супроводжується частковою денатуралізацією білків 
та клейстеризацією крохмалю, зниженням активності ферментів. 
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Дозування кукурудзяного борошна, крупи і пластівців у кількості 5 %, 10 % та 
15 % замість маси пшеничного борошна було обрано спираючись на дані 
літературного огляду. 

Проламін кукурудзи (зеїн) та глютенін мають низьку водопоглинальну здатність, 
не утворюють клейковини. Тому з тіста, в яке внесено кукурудзяне борошно, крупа 
або пластівці відмивається менше клейковини, клейковина укріплюється, стає менш 
розтяжною і короткорваною, зменшується її гідратаційна здатність. Отже продукти 
переробки кукурудзи мають низькі хлібопекарські властивості [1]. 

Кукурудзяне борошно, крупа та пластівці мають низьку водопоглинальну 
здатність і при додаванні їх замість пшеничного збільшується тривалість 
утворення консистенції тіста. 

Дослідження динаміки газоутворення композиційних сумішей з продуктами 
переробки кукурудзи і пшеничного борошна показали, що у співвідношенні 
сировини 90:10 спостерігається більша кількість виділеного вуглекислого газу за 
5 годин бродіння. Це можна пояснити тим, що, як відомо з літературних джерел, 
крохмаль продуктів переробки кукурудзи має високу атакуємість ферментами.  

Динаміка газоутворення показала, що швидкість газоутворення компози-
ційних сумішей перші дві години вища порівняно з пшеничним борошном за 
рахунок збродження власних цукрів. Наступні три години спостерігається 
зменшення кількості виділеного вуглекислого газу швидкості газоутворення 
композиційної суміші порівняно з пшеничним борошном. Це відбувається за 
рахунок того, що крупність частинок продуктів переробки кукурудзи більша і 
вони повільніше піддаються амілолізу.  

За приготування тіста з композиційної суміші з 85 % пшеничного і 15 % 
кукурудзяного борошна, крупи або пластівців знижується об’єм і пористість 
хліба, дещо затемнюється м’якушка. Заміна 5 % пшеничного борошна продук-
тами переробки кукурудзи на якість хліба не впливає.  

При додаванні кукурудзяної крупи та пластівців спостерігається значно вира-
жений смак кукурудзи за рахунок більшого розміру частинок порівняно з 
кукурудзяним борошном. 

Покращує якість хліба опарний спосіб приготування тіста, з додаванням 
продуктів переробки кукурудзи саме в опару, заварювання або часткове зава-
рювання кукурудзяного борошна, крупи та пластівців. Заварку доцільно готувати у 
співвідношенні сировини і води 1:2.5, після охолодження її до 40 оС та вносити при 
замішуванні тіста, при опарному способі приготування — в опару. Цей техно-
логічний захід позитивно впливає на процес бродіння тіста, в ньому інтенси-
фікується газоутворення, що зумовлює покращання розпушення м’якушки хліба, 
структури пор, подовжується тривалість зберігання свіжості хліба [2]. 

Отже, продукти переробки кукурудзи мають низькі хлібопекарські властивості 
через відсутність клейковини, але кращу газоутворювальну і здатність, що зумовлює 
меншу тривалість вистоювання тістових заготовок з композиційної суміші, 
збільшення об’єму хліба та надати йому специфічного смаку та аромату. 
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крупы кукурузы / Д.А. Шаншарова // Хранение и переработка зерна. — 2010. — 
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5. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАКТУЛОЗИ 
НА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ТА 
ЯКІСТЬ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
Н.О. Місечко, Ю.В. Бондаренко,Т.В. Мостова 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні в харчуванні більшості населення світу відзначається одноманіт-
ність та незбалансованість раціону, безконтрольне застосування антибіотиків та 
наявність у продуктах харчових добавок хімічного походження. Це зумовлює 
розвиток численних захворювань, серед яких гостро стоїть проблема дисфункції 
кишечника у людей різних вікових груп. Одним з ефективних методів профі-
лактики шлунково-кишкових захворювань є розробка дієтичних продуктів 
харчування масового споживання з біфідогенними властивостями. 

Досить вивченим біфідогенним фактором у світі визнана лактулоза. Її 
називають «біфідус фактором № 1», найбільш перспективним для виробництва 
харчових продуктів функціонального призначення. 

Рекомендованою дозою споживання лактулози з профілактичною метою 
вважається 3 – 10 г на добу [1]. Вміст пребіотика в збагаченому ним продукті має 
бути достатнім для задоволення 20 – 50 % рекомендованої середньої добової 
норми його споживання при прийомі звичайної кількості продукту. 

Досліджували вплив лактулози на технологічний процес і якість виробів. В 
дослідах лактулозу вносили в кількості 1,5; 3,0, 6,0 та 9 % до маси борошна. 
Контролем був зразок без внесення лактулози. В дослідженнях використовували 
лактулозу в кристалічній формі з вмістом сухих речовин 99,9 %. Це біла 
кристалічна речовина без запаху, солодка на смак, добре розчинна у воді, 
коефіцієнт солодкості якої становить — 0,48 – 0,62. Лактулоза не зброджується 
хлібопекарськими дріжджами та здатна відновлювати Фелінгову рідину [2]. 

Аналіз результатів досліджень свідчить, що лактулоза практично не впливає 
на титровану кислотність тіста і готових виробів. Тісто з лактулозою було більш 
еластичним, порівняно з контролем. Відзначено, що у разі внесення лактулози 
консистенція тіста послаблюється і тим більше, чим більше її внесено у тісто. 
При цьому у зразку тіста з внесенням 9 % до маси борошна лактулози спостеріг-
гається погіршення адгезійних властивостей тіста. 

Тривалість вистоювання тістових заготовок з лактулозою подовжується на 3 – 
14 хв, порівняно з контролем, та зі збільшенням дозування. Подовження 
тривалості вистоювання тістових заготовок напевно пов’язано зі зниженням 
інтенсивності бродіння цих зразків тіста. Це підтверджується виділенням меншої 
кількості діоксиду вуглецю за час бродіння тіста і вистоювання тістових 
заготовок на 2,7 – 11,4 %, порівняно з контролем, та зі збільшенням дозування. 
Зниження інтенсивності бродіння в досліджуваних зразках тіста напевно 
пов’язано з тим, що лактулоза не зброджується хлібопекарськими дріжджами та 
підвищує у рідкій фазі тіста осмотичний тиск, погіршуючи активність дріжджів. 
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Поряд з цим відзначено, що якість виробів з лактулозою була кращою, ніж 
виробів з тіста без внесення лактулози, зокрема питомий об’єм виробів був 
більшим, порівняно з контролем на 10,4 – 6,1 %. Це, напевно, обумовлено 
збільшенням питомого об’єму тіста з лактулозою на 2,1 – 8,3 %, порівняно з 
контролем, що і дозволяє отримати за нижчої інтенсивності бродіння кращий 
об’єм готових виробів. Покращання газоутримувальної здатності зразків тіста з 
лактулозою пов’язано з покращанням еластичності клейковини, зумовленою 
відновлюючою здатністю лактулози. 

Формостійкість та пористість готових виробів була в межах точності методів 
визначення. Структура пористості та еластичність м’якушки досліджуваних зраз-
ків не відрізнялися від контролю. 

Забарвлення скоринки виробів з лактулозою було більш вираженим, ніж у 
контрольному зразку, що, напевно, обумовлено більш активним перебігом в цих 
зразках реакції меланоїдиноутворення за рахунок наявності залишків фруктози, 
яка є складовою частиною лактулози. 

Таким чином, результати проведених досліджень дозволили обґрунтувати 
можливість використання у рецептурі хлібобулочних виробів лактулози. При 
цьому було встановлено, що технологічно доцільним є внесення лактулози в 
кількості не більше 6,0 % до маси борошна. Внесення більшої кількості лакту-
лози призводить до деякого погіршення адгезійних властивостей тіста. 

Отримані результати дозволяють підтверджують доцільність використання 
лактулози в якості цукрозамінника з пребіотичними властивостями для 
виготовлення хлібобулочних виробів діабетичного призначення, а також виробів 
для широкого кола споживачів. 
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6. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦУКРУ, ЖИРУ 
ТА ЯЄЧНИХ ПРОДУКТІВ НА ЯКІСТЬ 
БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА  
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Національний університет харчових технологій 

Здоров’я людини, у більшості залежить від їжі, яку вона споживає. При 
складанні раціону харчування потрібно враховувати хімічний склад, фізіологічну 
цінність продуктів харчування, їх загальний і місцевий вплив на організм 
людини, масовий характер і тривалість втручання в загальний раціон. Спеціальні 
дієтичні вироби, аналоги або замінники традиційних, дозволяють не тільки 
забезпечити раціональне харчування, але й урізноманітнити раціон.  

Досить актуальною є проблема розробки дієтичних хлібобулочних виробів, 
оскільки хліб є продуктом повсякденного споживання. В сучасний час актуальною 
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проблемою є виготовлення продуктів, які знижують рівень негативних факторів 
різних захворювань, що особливо важливо для хворих на целіакію. З раціону 
харчування хворих на целіакію виключають продукти, які містять глютен — білок 
клейковини. Традиційні хлібобулочні, кондитерські вироби замінюють спеціально 
розробленими безглютеновими [1, 2, 3]. В рецептуру безглютенових продуктів 
включають крохмаль, безглютенові види борошна (рисове, кукурудзяне, гречане, 
амарантове, соєве та ін.), добавки структуроутворювальної дії та іншу сировину, 
дозволену для споживання хворим на целіакію.  

На ринку України представлено широкий асортимент продукції таких фірм як 
Glutano, Dr. Shar, Bezgluten та ін., яку можна придбати через інтернет-магазини. 
Слід зазначити, що вартість продукції цих виробників досить висока і має місце 
нерегулярне постачання [3].  

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного 
університету харчових технологій розроблено та затверджено рецептури на 
безглютеновий хліб з борошном круп’яних культур. Подальшою задачею постало 
розширення асортименту безглютеновых хлібобулочних виробів.  

Відомо, що особливим попитом у населення користуються булочні та здобні 
вироби, які містять у своєму складі цукор, жир та яєчні продукти. Додаткова 
сировина не тільки збагачує хімічний склад хлібобулочних виробів, підвищує їх 
енергетичну цінність, але й сприяє поліпшенню органолептичних показників 
якості. Вплив цих компонентів на показники якості пшеничного тіста і хліба 
вивчений достатньо, але в літературних джерелах немає даних щодо впливу цих 
компонентів на показники якості безглютеновых хлібних виробів.  

З метою дослідження якості безглютенових хлібних виробів з доданням жиру, 
цукру та яєчних продуктів провели пробні лабораторні випікання Тісто готували 
безопарним способом з безглютенової сировини (картопляний і кукурудзяний 
крохмаль, кукурудзяне борошно тонкого помелу) вологістю 52 %. З метою забез-
печення необхідних структурно-механічних властивостей тіста додавали камеді 
гуару і ксантану в кількості 1 % до маси сипких компонентів рецептури. Дозування 
цукру змінювали в межах 4 – 6 %, маргарину 2 – 6 %, меланжу 2 – 6 %. 

Встановлено, що додання цукру в кількості більше 4 % спричиняє утворенню 
крупної нерівномірної пористості м’якушки, за рахунок інтенсифікації процесу 
бродіння та розрідження тіста. Смак виробів стає більш виражений, поліп-
шується забарвлення м’якушки.  

Додання маргарину поліпшує стан м’якушки: утворюється дрібна тонкостінна 
пористість, покращується еластичність, що очевидно зумовлено сприятливою 
дією жиру на камедь ксантану. 

Яєчні продукти сприяють утворенню більш інтенсивного забарвлення не 
лише скоринки, але й м’якушки. При цьому слід відмітити, що зразок з доданням 
6 % меланжу характеризувався товстостінною пористістю, нееластичною м’я-
кушкою та вираженим запахом яєчних продуктів. Зразок з доданням 4 % 
меланжу мав приємний смак і аромат. Питомий об’єм хліба зменшувався 
порівняно з контрольним зразком на 3 – 6 %. 

Таким чином дослідження показали, що використання жиру, цукру та яєчних 
продуктів в певних кількостях позитивно впливає на органолептичні показники 
якості безглютеновых хлібобулочних виробів. Оскільки здобні та булочні вироби 
містять у своєму складі цукор, жир і меланж одночасно у подальших 
дослідженнях планується встановити сумарний вплив цих компонентів на 
показники якості безглютеновых булочних і здобних виробів. 
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7. ЗАСТОСУВАННЯ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ 
СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА 
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Національний університет харчових технологій 

Хліб займає особливе місце у нашому харчуванні. Без хліба неможливо 
уявити харчовий раціон як здорової людини, так і тих хто потребує дієтичного 
харчування [1]. 

Україна вступила у ХХІ сторіччя в стані значного погіршення здоров’я, 
скорочення середньої тривалості життя, зниження приросту населення. Найгірші 
показники стану здоров’я відзначаються серед великих груп населення 
територій, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. В умовах еколо-
гічної кризи першочергове значення для населення України має збагачення 
звичайного харчування продуктами з лікувально-профілактичними властивос-
тями та натуральними біологічно-активими речовинами (БАР), що сприяють 
виведенню радіонуклідів, токсинів, нормалізації роботи усіх систем організму, 
підвищенню імунітету.  

Аналіз раціону харчування населення ряду регіонів України показав дефіцит 
повноцінних білків, жирів, вітамінів: С, А, групи В. Відзначається також 
недостатність вмісту кальцію, фосфору, йоду, заліза [2]. Зміна соціально-
економічних, екологічних умов в багатьох регіонах вимагає істотного оновлення 
асортименту відповідно до медико-біологічних вимог, що ставляться до цих 
продуктів. Тому, на сьогоднішній день актуальною є проблема виробництва 
хліба з оздоровлювальними властивостями, тобто хліба, що має підвищений 
вміст білків, вітамінів, макро- і мікронутрієнтів, низьку калорійність, тобто з 
комплексним використанням харчової сировини. Одним із напрямків вирішення 
цієї проблеми є використання продуктів переробки овочевої сировини, в тому 
числі гарбуза, можливості, яких заключаються в покращенні якості хліба, 
інтенсифікації технологічного процесу, можливості корегування хлібопекарських 
властивостей борошна, покращання лікувально-профілактичних властивостей 
готової продукції за рахунок цінного хімічного складу гарбуза, а саме легко 
бродильні цукри, азотисті і мінеральні речовини, вітаміни, харчові волокна та 
інші [4]. Для прискорення дозрівання тіста ефективним заходом є внесення в 
тісто органічних кислот. У нашому випадку для підкислення використовуємо сік 
журавлини, яка у своєму складі значно містить яблучну кислоту, у не великій 
кількості аскорбінову, фолієву, пантотенову кислоти [3].  
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Метою даної роботи було дослідження впливу гарбузового та журавлиного 
соку на показники якості тістових напівфабрикатів та готових виробів. В якості 
контролю (зразок 1) досліджували булочку виготовлену по традиційній техно-
логії: борошно пшеничне вищого сорту, дріжджі пресовані, сіль кухонна харчова, 
цукор-пісок, маргарин столовий, вода. 

Дослідні зразки готували:  
– зразок 2 — булочка виготовлена по традиційній технології з додаванням 5 % 

журавлиного соку та 5 % гарбузового до маси борошна. 
– зразок 3 — булочка виготовлена по традиційній технології з додаванням 5 % 

журавлиного соку та 10 % гарбузового до маси борошна. 
– зразок 4 — булочка виготовлена по традиційній технології з додаванням 5 % 

журавлиного соку та 20 % гарбузового до маси борошна. 
– зразок 5 — булочка виготовлена по традиційній технології з додаванням 10 

% журавлиного соку та 10 % гарбузового до маси борошна. 
Проведені дослідження показали, що при внесенні 5 % журавлиного і 10 % 

гарбузового соків структурно-механічні властивості тіста, а саме питомий об’єм 
покращуються на — 11 %, а при внесенні у тісто 5 % журавлиного і 20 % 
гарбузового соків структурно-механічні властивості тіста покращилися на 14,5 % 
від контрольного зразка. Порівнявши контрольний зразок зі зразком №4 
структурно-механічні властивості тіста погіршились на 10 %, що пов’язано із 
більшим дозуванням журавлиного соку. 

Питомий об’єм тіста 

Тривалість бродіння, хв 30 60 90 120 150 180 
Зразок №1 52 68 90 114 118 118 
Зразок №2 58 70 88 110 116 120 
Зразок №3 56 86 114 125 128 131 
Зразок №4 51 65 85 110 120 135 
Зразок №4 38 52 72 92 104 108 

За результатами проведених теоретичних і експериментальних досліджень 
можна зробити висновок, що додавання журавлиного та гарбузового соків до 
рецептури, інтенсифікує процес дозрівання тіста, що призводить до скорочення 
тривалості дозрівання і вистоювання напівфабрикатів, покращує органолептичні 
та фізико-хімічні показники хліба. 
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8. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ЗВ’ЯЗКУ ВОЛОГИ 
ТА СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
МАКАРОННИХ ВИРОБІВ, ЗБАГАЧЕНИХ 
ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ ЗЕРНОВИХ 
Г.В. Карпик, Н.О. Шелест 
Національний університет харчових технологій 

Авторами розроблені макаронні вироби з використанням як джерела харчових 
волокон пшеничних висівок та цільнозернового пшеничного борошна. 

В процесі замішування макаронного тіста в основному проходять колоїдні 
процеси, особливість протікання яких зумовлена вологістю тіста. В зв’язку з 
низькою його вологістю сорбційні властивості борошна використовуються лише 
наполовину, вільна волога практично відсутня або міститься в незначній 
кількості. Внесення висівок може призвести до перерозподілу води. Для 
управління процесом сушіння необхідно враховувати сукупність властивостей 
матеріалу, а саме його сорбційні властивості та форми зв’язку вологи [1]. 

Метою роботи було дослідження форм зв’язку вологи у макаронному тісті зі 
збільшеним вмістом харчових волокон та вивчення сорбційних властивостей 
даних виробів. 

Вивчення форм зв’язку вологи з матеріалом в сирих макаронних виробах 
проводили методом термографії за допомогою приладу дериватограф Q-1000. 
Сорбційні властивості визначали вакуумно-статистичним методом в установці 
Мак-Бена [3]. За отриманими даними визначали вміст вологи моно-
молекулярного та полі молекулярного шару адсорбції, кількість гігроскопічно 
зв’язаної вологи, а також розраховували сорбційний об’єм пор, їх питому 
поверхню та середній діаметр пор [2]. 

Досліджувались зразки тіста вологістю 35 % з борошна другого сорту (кон-
троль), з борошна другого сорту з додаванням 20 % пшеничних висівок до маси 
борошна та з цільнозернового пшеничного борошна виробників ЗАТ «Добродія» 
і ЗАТ «Жменька» і макаронних виробів з цього тіста. 

Аналіз отриманих дериватограм показує (табл. 1), що для всіх зразків тіста 
характерними є наявність п’яти температурних діапазонів, кожен з яких пов’я-
заний з видаленням вологи різних форм зв’язку з матерілом, що відрізняються 
енергією зв’язування. 

Таблиця 1. Результати розшифрування дериватограм досліджуваних зразків тіста 

Зразки тіста Температурний інтервал, ºС Втрати маси, % до СР 
з борошна другого сорту (контроль) I 20-63 

II 63-107 
IIIа 107-118 
IIIб 118-125 
IV 125-160 

0,8 
12,9 
6,8 
7,4 

11,5 
з борошна другого сорту 
з додаванням 20 % висівок 

I 20-65 
II 65-106 

IIIа 106-123 
IIIб 123-128 
IV 128-153 

2,3 
15,9 
7,46 
8,53 
6,85 
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Закінчення табл. 1 

Зразки тіста Температурний інтервал, ºС Втрати маси, % до СР 
з борошна цільнозернового 
ЗАТ «Жменька» 

I 20-53 
II 53-104 

IIIа 104-114 
IIIб 114-127 
IV 127-155 

0,8 
17,8 
7,8 

10,9 
7,0 

з борошна цільнозернового, 
ЗАТ «Добродія» 

I 20-58 
II 58-110 

IIIа 110-123 
IIIб 123-130 
IV 130-156 

0,75 
19,7 

11,19 
4,51 
6,02 

Додавання до борошна другого сорту пшеничних висівок викликає збіль-
шення вологи мікро- та макрокапілярів, яка є вільною водою (I та II діапазон), що 
можна пояснити капілярною структурою висівок. Зростає також кількість 
осмотично зв’язаної води і становить майже 16 % до маси СР зразка (III 
діапазон). Проте збільшення вмісту харчових волокон сприяє зменшенню 
адсорбційно зв’язаної води (IV діапазон). Дані закономірності прослідковуються 
і в зразках з цільнозернового пшеничного борошна. 

За кривими сорбції-десорбції встановлено (табл. 2)., що кількість води мономоле-
кулярного і полімолекулярного шарів та гігроскопічна вологість зразків виробів з 
висівками та з цільнозернового борошна зростає. При цьому збільшується питома 
поверхня та сорбційний об’єм пор і зменшує їх середній діаметр. 

Таблиця 2. Кількість адсорбованої води зразками макаронних виробів 
Кількість адсорбованої води 

мономолекулярного 
шару 

полімолекулярного 
шару 

гігроскопічного 
стану Зразки сирих 

макаронних 
виробів 

г/г СР 
 % до 

загальної 
кількості 

води 
г/г СР 

 % до 
загальної 
кількості 

води 
г/г СР 

 % до 
загальної 
кількості 

води 

загаль-
на, г/г 

СР 

Контроль 0,022 7,9 0,069 24,7 0,129 46,1 0,220 
Із внесенням 20 % 
висівок 0,055 16,7 0,115 34,8 0,160 48,5 0,330 
з борошна 
цільнозернового 
ЗАТ «Жменька» 

0,0359 12,1 0,0768 25,8 0,1341 45,2 0,2973 

з борошна 
цільнозернового, 
ЗАТ «Добродія» 

0,0386 12,2 0,0825 26,1 0,1398 44,8 0,3159 
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9. ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ 
ШИПШИНИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ 
СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІСТА 
В.О. Адамова, А.М. Мартинюк, В.М. Махинько 
Національний університет харчових технологій 

У різноманітному асортименті продуктів харчування значне місце належить 
борошняним виробам [3]. Вони є висококалорійними, добре засвоюваними 
продуктами, що мають приємний смак і привабливий зовнішній вигляд, зай-
маючи значну частку щоденного раціону людини. Виробництво їх поступово 
зростає, задовольняючи різноманітні смаки споживачів. Основним завданням 
сучасної харчової промисловості є створення так званих «здорових» продуктів 
харчування, що мають визначені функціональні властивості та призначені як для 
масового профілактичного, так і для дієтичного харчування [7]. Значний потен-
ціал у галузі виробництва таких продуктів харчування мають хлібобулочні 
вироби. Адже більшість хлібобулочних виробів, які реалізуються у торгівельній 
мережі, не задовольняються потреби людини в біологічно активних речовинах [1, 
2, 4, 8]. Тому необхідним є створення рецептур та оцінка якості хлібобулочних 
виробів, до складу яких входять вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна, 
антиоксиданти й інші цінні компоненти, що знаходяться переважно в сировині 
рослинного походження. У зв’язку з цим актуальним на сьогоднішній день є вив-
чення можливості створення нових хлібобулочних виробів із вітчизняної 
рослинної сировини з високим вмістом біологічно активних речовин[5, 6, 7]. У 
якості добавки використовували порошок, який виготовлений розмелюванням 
плодів шипшини (ППШ), оскільки шипшина, крім різноманітного хімічного 
складу, містить ще й велику кількість вітаміну С. За рахунок цього можна 
досягти укріплення слабкої клейковини. До того ж наявність вітамінів та 
нутрієнтів сприятиме покращенню життєдіяльності дріжджових клітин, а 
найголовніше — при вживанні виробу з додаванням дослідного продукту можна 
частково забезпечити добову потребу організму в поживних речовинах. У роботі 
досліджується вплив цієї добавки на структурно-механічні властивості тіста. 
Дослідження проводили шляхом додавання ППШ у кількості 5 – 20 %, зразки 
тіста готували безопарним способом. 

Для дослідження пружньо-еластичних властивостей тіста проводили визна-
чення його питомого об’єму після замішування через кожні 30 хвилин протягом 
3,5 годин бродіння. Відмічено, що газоутримуюча здатність зразків із додаванням 
ППШ підвищується зі збільшенням її дозування. Ймовірно, це відбувається за 
рахунок того, що додаючи продукт, разом з ним ми додатково вносимо органічні 
кислоти (в першу чергу — аскорбінову), які здатні укріплювати клейковину. 
Зміцнюються дисульфідні зв’язки білків тіста, клейковинний каркас стає 
міцнішим і може утримувати більшу кількість вуглекислого газу. 

Для оцінки в’язкості тіста при використанні ППШ досліджували зміну 
розпливання кульок тіста протягом 3,5 годин, що залежить від опору шарів тіста 
відносному зміщенню — «внутрішнього тертя» системи, тобто її в’язкості. Як 
визначили, показник розпливання у контрольного зразка є найвищим, а 
найнижчим у зразка, в який внесено 20 % ППШ. Це явище підтверджує наше 
припущення що ми додатково вносимо кислоти, які зумовлюють укріплення 
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клейковини. Отже, можна зробити висновок, що додавання ППШ загалом має 
позитивний вплив на якість тістових заготовок. 

Кількість та якість клейковини має найбільше значення при формуванні 
структурно-механічних властивостей пшеничного тіста. Вивчали показники 
кількості та якості клейковини, відмитої з тіста без дріжджів через 20 хв. після 
замісу. За отриманими даними можна зробити висновок, що додавання ППШ 
зменшує кількість сирої клейковини. Це можна пояснити тим, що внесення 
великий кількостей ППШ ускладнює утворення єдиного клейковинного 
комплексу. При цьому зростає пружність клейковини. Це ще раз підтверджуе 
відомий зміцнюючий вплив органічних кислот на клейковинний комплекс 
борошна і повною мірою корелює з раніше отриманими нами данними щодо 
покращення структурно-механічних властивостей тіста. 
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4.2. ПІДСЕКЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ 

ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНДИТЕРСЬКІЙ 
І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Голова підсекції — проф. А.М. ДОРОХОВИЧ 
Секретар підсекції — асист. О.М. КОСТЕНКО 

Ауд. А-519 

1. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЧЕРСТВІННЯ 
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
З ДОДАВАННЯМ МОДИФІКОВАНИХ 
КРОХМАЛІВ 
І.П. Самойленко 
Національний університет харчових технологій 

Удосконалення технологій та покращення якості готових виробів залишаються 
основними задачами виробників кондитерської промисловості. Однак, все більше 
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уваги приділяється проблемі подовженню терміну зберігання готових виробів, 
оскільки цей показник безпосередньо впливає на конкурентоспроможність 
харчових товарів. Фактори, що впливають на швидкість псування продуктів 
різноманітні, але якщо говорити про борошняні кондитерські вироби з достатнім 
вмістом вологи, то головним чинником втрати якості є черствіння виробів. 

Відомо, що причиною черствіння борошняних виробів є перерозподіл вологи в 
продукті, висихання та процес ретроградації крохмалю. При цьому зміна струк-
тури крохмалю під час зберігання і визначає, в основному, швидкість черствіння. 

Крохмаль є високомолекулярним полісахаридом, зерна якого мають крис-
талічну структуру [3]. Під час випікання протікає процес набухання й клейсте-
ризації крохмальних зерен. Білки коагулюють і виділяють вологу, яку вбирає 
крохмаль. Кількість нерозчинного крохмалю зменшується, що пояснюється його 
частковим гідролізом в процесі випікання з отриманням розчинного крохмалю та 
декстринів. В результаті теплової обробки крохмаль переходить з кристалічного 
стану в аморфний. При зберіганні борошняних кондитерських виробів спосте-
рігається зворотній процес — із аморфної речовини крохмаль поступово перехо-
дить в кристалічну форму [2]. 

З метою вивчення впливу модифікованих крохмалів на процес ретроградації 
крохмалю пшеничного борошна ми провели досліди процесів черствіння, вико-
ристовуючи наступні крохмалі: Microlys FH02, Swely Gel Soft, Cold Swell. Всі 
вибрані крохмалі мають однакову первинну сировину — нативний картопляний 
крохмаль, які є крохмалями холодного набухання, що відрізняються між собою 
способами модифікацій. 

Вивчення зміни структури крохмалю пшеничного борошна в готових бісквітних 
напівфабрикатах проводили за допомогою рентгенофазового аналізу рентгенограм 
отриманих на дифрактометрі ДРОНУМ-1 на мідному випромінюванні [1]. 

Протягом 9 діб спостерігали зміни в зразках бісквітного напівфабрикату з додава-
нням модифікованих крохмалів в кількості 1 % до маси борошна. В якості контролю 
використовували випечений бісквітний напівфабрикат без внесення добавок. 

Дифрактограми контрольного зразку показали, що свіжоспечені зразки 
містять крохмаль в аморфному стані. Вже на п’ятий день зберігання ми спостері-
гали відновлення кристалічної структури крохмалю. 

При додаванні в тісто модифікованого крохмалю Microlys FH02 в кількості 1 % 
до маси борошна отримали дифрактограми, які показали, що після випікання не 
відбулося повної руйнації кристалічної структури крохмалю борошна, але під час 
зберігання продукту кристалічна фаза зростає. 

Після випікання зразку з вмістом 1 % до маси борошна модифікованого крох-
малю Swely Gel Soft ми прослідковували часткову руйнацію кристалічної 
структури, але протягом 9 діб зберігання дифрактограми практично не показали 
зміни кристалічної фази. Отже, протікання процесу ретроградації крохмалю 
протягом 9 діб відбувалось непомітно. 

Зразки з додаванням модифікованого крохмалю Cold Swell показали, що після 
випікання повної руйнації кристалічної структури не відбувається. А під час 
зберігання, піки дифрактограмм, які вказують на кристалічну фазу, підси-
люються, що демонструє поступову ретроградацію крохмалю. 

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновки, що досліджувані 
модифіковані крохмалі, при внесенні в рецептурний склад, по-різному сповіль-
нюють процес ретроградації крохмалю. 
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Дифрактограми різних зразків показали, що додавання модифікованих 
крохмалів призводить до меншої руйнації кристалічної структури, на відміну від 
контрольного зразку. Це можна пояснити великою ступінню поглинання вологи 
внесеними добавками. А, як відомо, від наявності вільної вологи залежить процес 
клейстеризації та кристалізації крохмальних зерен. Тому спостерігається сповіль-
нення процесу ретроградації крохмалю в композиціях, що містять модифіко-
ваний крохмаль. Наші досліди показали, що модифікований крохмаль Swely Gel 
більше інших добавок сповільнює процес черствіння, порівняно з іншими дослід-
жуваними крохмалями. Однак, необхідно вивчити вплив модифікованих крох-
малів на інші технологічні параметри. 
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2. РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ВАФЕЛЬНОГО ТІСТА НА 
АГЛЮТЕНОВОМУ БОРОШНІ 
І.В. Тарасенко, Н.Л. Гапоненко, М.В. Вашків 
Національний університет харчових технологій 

Удосконалення діагностичних методів та розвиток знань про імунну систему, 
систему травлення дозволило світовій спільноті діагностувати різке збільшення 
хворих на целіакію. І хоча причини виникнення захворювання остаточно не 
з’ясовані, але вважають, що немалий вплив має погіршення екологічного стану, а 
також нераціональне харчування людей, що ускладнює вирішення проблеми 
поширення целіакії. Фахівці багатьох країн намагаються об’єднати свої зусилля для 
уникнення тяжкого перебігу ускладнень та наслідків захворювання на целіакію [1]. 

Хворим на целіакію рекомендована безглютенова дієта, яка допоможе посту-
пово відновити ушкоджену частину кишківника. У Національному університеті 
харчових технологій були розроблені рецептури бісквітів, печива, мафінів з 
використанням аглютенового борошна. 

З метою створення асортименту борошняних кондитерських виробів для даної 
групи населення проводилось визначення можливості використання різних видів 
аглютенового борошна та крохмалю у виробництві вафельних листів. Була 
показана перспективність такої роботи. 

На першому етапі наших досліджень була проведена заміна пшеничного 
борошна на кукурудзяне, гречане, рисове борошно та кукурудзяний крохмаль у 
співвідношенні 1:1 з урахуванням сухих речовин [2]. Від масової частки вологи тіста 
залежить якість вафельних листів, при підвищеній волозі збільшується час 
випікання, при заниженій волозі тісто має пластівцево-подобну консистенцію, 
погано формується. Оптимальна масова частка вологи тіста була визначена дослід-
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ним шляхом і у випадку кукурудзяного борошна склала 63 %, на кукурудзяному 
крохмалі вологість тіста — 61 %, вологість тіста на рисовому борошні — 70 %. 
Встановлено, що найбільшу вологопоглинальну здатність має гречане борошно, що, 
безумовно, зумовлено особливістю хімічного складу, а саме підвищеним вмістом 
біополімерів, здатних до набухання — білків, пентозанів, клітковини. 

Важливим технологічним показником, який обумовлює якість вафельних листів є 
в’язкість тіста. Дослідження на віскозиметрі Гепплера показали, що в’язкість тіста з 
використанням аглютенового борошна помітно відрізняється від в’язкості тіста із 
пшеничного борошна — з рисового борошна менша на 59,67 %, але більша у тіста з 
кукурудзяного борошна на 98,8 %, а з гречаного — на 582,45 %. 

Під час виробництва тісто з тістомісильної машини подається в проміжну ємкість, 
звідки воно не відразу може піти на дозування. Важливо щоб тісто було стійким. 

Тому ми визначили швидкість седиментації вафельного тіста за оптимальної 
вологості для кожного із видів борошна. 
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Рис. Швидкість седиментації вафельного тіста при оптимальній вологості 

З рисунку видно, що найбільшу швидкість седиментації має тісто з кукурудз-
зяного крохмалю, а найменшу — з рисового борошна. Так за 120 хв. тісто з куку-
рудзяного крохмалю осідає на 51,43 %, з кукурудзяного борошна на 50,0 %, з 
рисового борошна на 14,28 %, а з пшеничного — на 20 %. Під час проведення 
даного експерименту з гречаним тістом протягом 120 хвилин волога взагалі не 
виділилась на поверхні тіста, що пояснюється високими водопоглинальними 
властивостями гречаного борошна. 

За результатами отриманих досліджень можна зробити висновок, що різні 
тістові маси потребують підбір технологічних параметрів (масова частка вологи 
тіста, тривалість замішування, т.п.), оптимальних для кожного виду тіста. 
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3. ВИКОРИСТАННЯ ОВОЧЕВИХ СОКІВ 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 
ДРАГЛЕПОДІБНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 
У.С. Йовбак, Ю.В. Цегельник 
Національний університет харчових технологій 

Збагачення добового раціону людини продуктами з підвищеним вмістом 
біологічно активних речовин — найбільш ефективний та визнаний спосіб вирі-
шення проблеми раціонального харчування. Тому, актуальним питанням на 
сьогоднішній день є використання нових видів сировини, яка дозволила б ство-
рити вироби з оригінальними органолептичними властивостями, підвищеною 
харчовою та біологічною цінністю. 

До кондитерських виробів, що користуються попитом, торти та тістечка з 
желейними оздоблювальними напівфабрикатами на основі фруктово-ягідної 
сировини. Новим напрямом у технології драглеподібних оздоблювальних напів-
фабрикатів є використання у якості основної сировини овочевих соків: морквя-
ного та бурякового. Морквяний сік містить вітаміни групи В, РР, С, Е, К, β-
каротин, крім того він багатий на нікотинову та пантотенову кислоти, міне-
ралами: фосфор, магній, кобальт, залізо, мідь, калій. Буряковий сік багатий 
вітамінами В1, В2, Р, РР, C. Він містить велику кількість заліза і фолієвої кислоти, 
що найсприятливішим чином позначається на складі крові, покращує утворення 
еритроцитів, підвищує рівень гемоглобіну, а, отже, покращує живлення клітин 
киснем. Тому, слід вважати, що використання такої сировини є доцільним для 
створення желейних напівфабрикатів [1]. 

Основна роль у формуванні структурних властивостей драглеподібних 
кондитерських мас належить високомолекулярним з’єднанням, до яких належать 
пектинові речовини. Встановлено, що морквяний сік містить низькоетери-
фікований пектин, а буряковий — високоетерифікований. Тому метою нашої 
роботи було встановлення параметрів структуроутворення з різними видами 
пектинів та відповідно використання буферних солей. 

Процес структуроутворення низькоетерифікованого пектину суттєво відріз-
няється, адже для створення його драглеподібної структури, обов’язковим є 
додавання солей кальцію та відповідному співвідношенні. Дослідженнями було 
встановлено, що бажану структуру оздоблювального напівфабрикату на основі 
морквяного соку можна отримати за концентрації низькоетерифікованого пек-
тину 1,0 % та 0,1 % цитрату кальцію [2]. 

Буферні солі у даному випадку додають, щоб запобігти передчасному драгле-
утворенню, що є необхідним під час виробництва оздоблювальних напівфабрикатів. 
Під час проведення експерименту використовували різні буферні солі для визна-
чення умов структуроутворення: цитрат Na, цитрат Са, фосфат Na, фосфат Са. 

На підставі досліджень було зроблено висновок, що для процесу драглеутво-
рення низькоетерифікованого пектину доцільно використовувати солі кальцію, 
адже при додаванні солей натрію структуроутворення не відбувається. 

Оптимальним вмістом сухих речовин в увареній масі є 68 – 72 % при якому 
желейний напівфабрикат добре відливається і рівномірно вирівнюється на 
поверхні виробів. За результатами проведених досліджень встановлено, що 
морквяний сік доцільно використовувати у якості основної сировини при 
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виробництві драглеподібних оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 
кондитерських виробів. Оздоблювальний напівфабрикат — глазур желейна 
«Каротель» на основі морквяного соку, отримала нагороду «Тріумф інновацій» 
на професійному конкурсі «Солодкий тріумф» у рамках XVIII спеціалізованої 
виставки кондитерської промисловості «SWEETS&BAKERY Ukraine». 

Вплив буферних солей на процес структуроутворення желейного напівфабрикату 
на основі морквяного соку та низькоетерифікованого пектину 

Вміст буферної солі, % Органолептичні 
показники цитрат Na, 0,1 % цитрат Са,0,1 % фосфат Na, 0,1 % фосфат Са, 0,1 % 

Запах 
Смак  
Колір 
Структура 
 
 
 
Поверхня 
напівфабрикату 

приємний 
солодко-кислий 
світло-оранжевий 
має розріджену 
структуру, не 
тримає свою 
форму 
липне 

приємний 
солодко-кислий 
світло-оранжевий 
має пружну 
структуру, 
зберігає свою 
форму 
гладенька 
поверхня 

приємний 
солодко-кислий 
світло-оранжевий 
має розріджену 
структуру, не 
тримає свою 
форму 
липне 

приємний 
солодко-кислий 
світло-оранжевий 
має пружну 
структуру, 
зберігає свою 
форму 
гладенька 
поверхня 
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4. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОФІЛЬНОСТІ 
ПЕКТИНІВ ТА МОДИФІКОВАНИХ 
КРОХМАЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ДРАГЛЕПОДІБНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 
НА ОСНОВІ ГАРБУЗОВОГО ПЮРЕ 
У.С. Йовбак, Н.О. Ковалевська 
Національний університет харчових технологій 

В останні роки все більшу уваги приділяється науковим дослідженням і 
розробці способів переробки рослинної сировини з підвищеним вмістом 
біологічно активних речовин. До такої сировини відносяться продукти переробки 
овочів, зокрема, гарбуза. Пюре з гарбуза містить клітковину, пектин, цукристі 
сполуки, органічні кислоти (переважно яблучну). Вітамінний склад 
представлений вітамінами С, В1,В2 D, β – каротином. Гарбузова сировина — 
справжня комора мінеральних речовин, в ньому містяться кальцій, калій, 
фосфор, залізо, мідь, фтор, цинк, які позитивно впливають на кровотворення. 
Гарбузова м’якоть вживається для профілактики недокрів’я та атеросклерозу, 
вона хороший регулятор харчотравлення і завдяки великому вмісту пектину 
сприяє виведенню холестерину. Напівфабрикати з гарбузів відрізняються 
високим вмістом клітковини, пектину, інших біологічно активних речовин. 
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З метою збільшення кількості пектинових речовин в овочевій сировині був 
запропонований новий спосіб приготування овочевих пюре. Особливість їх 
отримання полягає в проведенні процесу гідролітичного розщеплення прото-
пектину рослинної тканини з метою збагачення пюре водорозчинним пектином [1]. 
При гідролітичному розщепленні відбувається не тільки переведення протопек-
тину рослинної сировини у водорозчинний пектин, а й ще певні зміни у якісному 
та кількісному складі сировини. Дослідженнями було встановлено, що в процесі 
гідролізу пюре активна кислотність зменшується до значення рН — 3,2. За рахунок 
гідролізу протопектину рослинних тканин збільшується кількість пектинових 
речовин, особливо низькоетерифікованого (LM) пектину майже в 3 рази. Таким 
чином проведенні дослідження показали, що гарбузове пюре доцільно викорис-
товувати при створенні драглеподібних оздоблювальних напівфабрикатів. 

Для визначення, які структуроутворювачі краще застосовувати при приго-
туванні драглеподібної начинки на основі гарбузового пюре, були проведені 
дослідження по визначенню гідрофільності різних структуроутворювачів інди-
каторним рефрактометричним методом. Для порівняння у якості структуро-
утворювачів використовували модифіковані крохмалі та пектини з різним 
ступенем етерифікації. Дані наведені в таблиці. 

Гідрофільність структуроутворювачів 

Назва гідроколоїду Гідрофільність, % 
АРА 300 FB (яблучний, низькоетерифікований) 
АРС 210 С (цитрусовий, низькоетерифікований) 
АР 103 (яблучний, високоетерифікований) 
АРС 103 (цитрусовий, високоетерифікований) 
АРС 105 (цитрусовий, високоетерифікований ) 
АРС 169 В (цитрусовий, високоетерифікований ) 
АРА 167 В (яблучний, високоетерифікований ) 
Pregel 200G (E 1414), крохмаль модифікований 
Paselli BC (E 1414), крохмаль модифікований 
Eliane BC 160 (E 1414), крохмаль модифікований 

92,54 
72,03 
58,75 
38,99 
43,58 
60,90 
64,46 
43,53 
25,93 
36,67 

З результатів досліджень встановлено, що найкращу гідрофільність має 
низькоетерифікований пектин, це зумовлено його будовою. У LM-пектинів 
етерифіковано менше 50 % всіх карбоксильних груп, тому вони мають більшу 
гідрофільну здатність та краще впливає на процес структуроутворення [2]. 

Дослідженнями було встановлено, що бажану структуру начинки можна 
отримати вже при концентрації пектину АРА 300 FB 0,8 – 1,0 %. У процесі 
структуроутворення LM-пектину особливого значення немає використання 
цукру та певне значення рН середовища, що є притаманним для високо-
етерифікованих пектинів. При структуроутворенні LM-пектину суттєве значення 
відіграє присутність деякої кількості солей кальцію. В результаті проведених 
досліджень по визначенню оптимальних концентрацій цитрату кальцію до маси 
пюре було встановлено, що 0,1 % його достатньо для отримання бажаної 
драглеподібної структури, яка б мала термостабільні властивості. 
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5. ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІОЛУ 
ІЗОМАЛЬТУ ТА МОНОЦУКРУ ФРУКТОЗИ 
У ТЕХНОЛГІЇ ЖУВАЛЬНОЇ КАРАМЕЛІ 
О.В. Божок, О.С. Зай 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні карамель на жувальній основі користується попитом у різних груп 
населення, особливо дітей. В Україні значно зросла кількість хворих на цукровий 
діабет, і, нажаль, хворіють діти. Асортимент виробів з низьким показником 
глікемічності обмежений, карамелі на жувальній основі з низьким глікемічним 
індексом взагалі на ринку України немає. Усі види карамелі мають високу 
калорійність, глікемічність, за рахунок вмісту цукру 75 %. Тому вдосконалення 
технології жувальної карамелі та її хімічного складу у напрямі зниження 
глікемічності є актуальним завданням [1,2]. 

За офіційними даними Міністерства охорони здоров’я України, на цукровий 
діабет хворіє 1,7 млн чоловік — це число хворих, які знаходяться на 
диспансерному обліку. Насправді, як стверджують і медики, число хворих 
більше у 2 – 3 рази за рахунок недіагнозстованих випадків. Захворіти на діабет 
можна у будь-якому віці, від самого народження. Так званий «молодий» діабет 
проявляється до 30 років. 

Основною вимогою до дієтичних виробів для хворих на цукровий діабет є 
використання цукрозамінників з низьким глікемічним індексом (ГІ). 

Зараз на ринку Ураїни з’явився цукрозамінник нового покоління ізомальт, ГІ 
якого — 2 – 3 %, калорійність — 2 ккал. Тому актуальним завданням є його 
використання у виробництві карамелі на жувальній основі. 

В 2001 році науковцями НУХТ на кафедрі технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та харчових концентратів професором Дорохович А.М. і 
аспірантом Яценко В.М. було розроблено технологію, рецептури та технічні 
умови на карамель м’яку жувальну з використанням цукру білого (ТУ У 
19492247.002 – 2001), якими ми користувались під час розроблення жувальної 
карамелі, з урахуванням заміни цукру на ізомальт [4]. 

У виробництві кондитерських виробів для діабетиків в Україні використовують 
моноцукри фруктозу (ГІ = 20 %, солодкість — 1,7 SES). Тому нами було обрано 
суміш ізомальту та фруктози (4:1), оскільки ізомальт має дуже низьку 
гігроскопічність, що впливає на структуру жувальної карамелі, а фруктоза покращує 
органолептичні та структурно-механічні властивості карамельної маси [3]. 

Для покращення харчової та біологічної цінності карамелі на жувальній 
основі до рецептурного складу вносили кукурудзяну олію та порошок какао, 
адже така сировина багата на вітаміни, мікроелементи, фосфоліпіди. До складу 
какао-порошку входить теобромін-алкалоїд, що володіє підбадьорюючими 
властивостями. В кукурудзяній олії рівномірно розподілено вміст жирних кислот 
(ненасичені моно ненасичені, поліненасичені жирні кислоти). Вона ідеально 
підходить для дитячого харчування. 

Для встановлення оптимального співвідношення рецептурних інгредієнтів 
використано повний факторний експеримент ПФЕ 23. 
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Ми дослідили вплив какао порошку та кукурудзяної олії на структуру 
жувальної карамелі. Результати показали, що додавання какао порошку зміцнює 
структуру, а кукурудзяної олії — послаблює. 

Були проведені дослідження з визначення впливу какао порошку та кукурудз-
зяної олії на жувальний ефект. За цими даними ми зробили висновок, що 
введення порошку какао впливає на тривалість жувальних рухів, подовжуючи її, 
а додавання олії кукурудзяної навпаки — зменшує тривалість жувальних рухів, а 
отже і послаблює структуру. 

Всі види жувальної карамелі дають хороший результат за органолептичними 
показниками Це підтверджено експертним методом сенсорного аналізу згідно 5-
бальної системи. У жувальній карамелі «Веселий смайлик» визначено органо-
лептичні показники: смак, аромат, жувальний ефект, консистенція і форма, та 
побудовані профілографи. 

По площі профілограм не враховується вагомість кожного показника, тому за 
методом експертного опитування по Делфі визначили коефіцієнти вагомості. Всі 
зразки отримали оцінку «відмінно». 

За результатами досліджень на нові види жувальної карамеліподано заявку на 
отримання патенту України та апробовано у виробничих умовах ТОВ «Торг-
сервіс Україна». 
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6. ЗАСТОСУВАННЯ ВІВСЯНОГО 
СОЛОДОВОГО БОРОШНА З 
ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА ПРИ СТВОРЕННІ 
ЗДОБНОГО ПЕЧИВА З ПОЛІПШЕННИМИ 
СПОЖИВЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 
А.П. Скрипко, К.М. Банкова 
Національний університет харчових технологій 

Сучасні тенденції до споживання продуктів зі зменшеною калорійністю та 
підвищеною харчовою цінністю потребують удосконалення технології здобного 
печива за рахунок збагачення новою сировиною з підвищеним вмістом 
біологічно — активних компонентів. До рослинної сировини, що має підвищену 
харчову та біологічну цінність відноситься борошно з солоду злакових культур, 
зокрема з вівсяного солоду [1]. 
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Метою досліджень було вивчення фізико-хімічних та технологічних власти-
востей солодового борошна з голозерного вівса та його вплив на структурно-
механічні властивості тіста та якість здобного печива для створення нового 
асортименту виробів з підвищеною харчовою цінністю, оригінальними смако-
вими властивостями, зменшеною калорійністю. 

Було визначено, що солодове борошно з голозерного вівса містить незамінні 
амінокислоти (понад 30 % від загального змісту білка), такі як лізин, метіонін, 
триптофан, гістидин, цистин, які є регуляторами обмінних процесів в організмі. 

За вмістом аспарагінової та глютамінової кислоти вівсяні зерна удвічі 
переважають інші солоди (ячмінний, пшеничний, кукурудзяний). Таким чином 
заміна частки пшеничного борошна на солодове сприятиме підвищенню його 
біологічної цінності. 

Вміст ліпідів у вівсяному солодовому борошні становить до 6,5 %. При 
дослідженні жирнокислотного складу було встановлено, що солодове борошно з 
голозерного вівса містить поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) — лінолеву 
(С18), олеїнову (С18), ліноленову (С18), та ненасичені жирні кислоти (НЖК) — 
пальмітинову (С16), стеаринову (С18), міристинову (С14). Співвідношення частини 
ПНЖК до загальної кількості жирних кислот складає до 72 %, при цьому 
кількість олеїнової ПНЖК складала 36,7 %, ліноленової — 34,4 %, лінолевої — 
1,07. Кількість пальмітинової НЖК складала 22,8 %, стеаринової — 1,41 %, 
міристинової — 0,41 %. 

Під час дослідження ступеню оцукрення встановлено, що у солоді містяться 
дуже в активному стані амілолітичні ферменти. 

Було визначено, що кількість цукрів у вівсяному солодовому борошні складає 
до 10,5 %, з них фруктози — 2,8 %, глюкози — 3,5 %, мальтози — 1,2 %, 
сахарози — 3,0 %. Тобто додавання вівсяного солодового борошна має сприяти 
зменшенню вмісту цукру та жиру у рецептурах здобного печива. 

Дослідженнями було встановлено, що вівсяний солод містить макро — та 
мікроелементи, які наведені у таблиці. 

Вміст макро- і мікроелементів у солодовому борошні з голозерного вівса 

Найменування Магній Кальцій Натрій Калій Цинк Залізо Марганець 
Вміст мг/100 г 212,5 22,7 30,7 311,2 2,56 3,12 1,23 

З метою визначення оптимального дозування солодового борошна з голо-
зерного вівса при створенні нового асортименту здобного печива проводилися 
дослідження його впливу на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-меха-
нічні властивості напівфабрикатів та готових виробів. 

Під час виробництва здобного печива одним з основних процесів є 
приготування тіста. При аналізі фаринограм замісу тіста було встановлено, що 
додавання солодового борошна з голозерного вівса до пшеничного у кількості 10, 
30 і 50 % збільшується максимальна консистенція тіста, зменшується водопогли-
нальна здатність та час утворення тіста, збільшується розрідження тіста. 

Вплив солодового борошна з голозерного вівса на якість клейковинного 
комплексу пшеничного борошна призводить до збільшення розтяжності клей-
ковини та зменшення її еластичності. Додавання вівсяного солодового борошна 
зменшує граничну напругу зсуву тіста, підвищує його пластичні властивості. 

Встановлено, що при внесенні 35 - 40 % солодового борошна з голозерного 
вівса до рецептурного складу печива має найкращі показники. Дослідні зразки 
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печива відрізнялися більшим об’ємом, рівномірною структурою в розломі, 
більшою щільністю та під час зберігання залишалася крихка структура. 

На підставі проведених досліджень була розроблена рецептура здобного 
печива з додаванням солодового борошна з голозерного вівса з підвищеною 
харчовою та біологічною цінністю, оригінальними смаковими властивостями, зі 
зменшеною калорійністю [2]. 
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7. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТАМІННОГО 
СКЛАДУ СУХОГО МОЛОКА 
СВІЙСЬКИХ ТВАРИН 
К.О. Белінська 
Національний університет харчових технологій 

З жіночим молоком організм дитини отримує усі необхідні для розвитку 
вітаміни. Важливе значення вітамінів для організму дитини обумовлено їх тісним 
зв’язком з ферментами, гормонами і безпосередньою участю в регуляції обміну 
речовин. Жиророзчинні вітаміни прискорюють специфічні обмінні процеси в 
тканинах: ретинол — в сітківці ока, кальцифероли — в кістковій тканині, токо-
фероли — в м’язовій тканині, філохінони — в згортальній системі крові [1,2]. 

Аскорбінова кислота, належить до водорозчинних вітамінів, відіграє важливу 
роль в утворенні калогену у дитячому організмі, міжклітинної речовини — 
гіалуронової кислоти, яка обумовлює стійкість стінок судин. Тіамін приймає 
участь в регуляції вуглеводного обміну в якості коферменту, що розщеплює 
піровиноградну кислоту[1]. Рибофлавін входить до складу багатьох ферментів, 
які беруть участь у регуляції усіх видів обміну. Пантотенова кислота в організмі 
дитини знаходиться в поєднанні з білком і відіграє суттєву роль у розпаді 
жирних кислот, синтезі рибофлавіну. 

Вітамінний склад молока 
Вміст, мг % 

В коров’ячому молоці В козячому В кобилячому Вітаміни В жіночому 
молоці В сухому В відновленому В сухому В відновленому В сухому В відновленому 

Вітамін А 
Вітамін D 
Вітамін E 
Вітамін B1  
Вітамін B2  
Вітамін B9  
Вітамін B12  
Вітамін PP 
Вітамін C 

0,037 
0,00012 

0,63 
0,015 
0,038 
0,022 

0,000045 
0,279 
4,24 

0,25 
0,003 
0,36 
0,2 
1,3 

0,57 
0,43 
0,7 
4 

0,035 
0,0004 

0,05 
0,028 
0,18 
0,08 
0,06 

0,098 
0,56 

0,35 
0,003 
0,18 
0,14 
1,98 
0,21 

0,00038 
3,46 
17,3 

0,05 
0,0004 

0,03 
0,02 
0,28 

0,029 
0,000053 

0,48 
2,42 

0,215 
0,0014 

0,26 
0,13 
0,65 
0,099 

0,00034 
5,52 
153,3 

0,03 
0,0002 

0,04 
0,018 
0,09 

0,014 
0,000047 

0,77 
21,5 
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Жіноче молоко має збалансований вітамінний склад, тому при компонуванні 
рецептури суміші, склад жіночого молока приймаємо за взірець[3,4,5]. Щодо 
жиророзчинних вітамінів, то досліджувалися вітаміни А, D та Е. Вміст вітаміну 
А в молоці тварин близький до вмісту цього вітаміну в жіночому молоці. 
Найоптимальніша кількість вітаміну А міститься в коров’ячому молоці. Одна-
кова кількість вітаміну D міститься в коров’ячому і козячому молоці. Вміст 
вітаміну D в коров’ячому і козячому молоці в 3,5 рази перевищує вміст його у 
жіночому молоці. А в кобилячому молоці вітаміну D міститься в 1,7 рази більше, 
ніж у жіночому. Дуже мала кількість вітаміну Е в молоці домашніх тварин, в 12 – 
20 разів менше, ніж у жіночому молоці. 

По вмісту тіаміну молоко тварин близьке до жіночого молока. Рибофлавіну у 
молоці корови і кози міститься в 5 разів більше, ніж у грудному молоці. У 
кобилячому молоці у 2 рази більше вітаміну В2, ніж у жіночому молоці. 

По вмісту фолієвої кислоти до складу жіночого молока найбільше наближається 
козяче молоко. В коров’ячому молоці фолієвої кислоти в 3,5 рази більше, а в 
кобилячому в 1,5 рази менше цієї кислоти порівняно з жіночим молоком. 

Вітаміну В12 приблизно однакова кількість у молоці жіночому, козячому і 
кобилячому. У коров’ячому молоці цього вітаміну в 1,3 103 більше, ніж у 
жіночому молоці. 

Вітаміну РР найбільше у кобилячому молоці, що в 2,8 рази перевищує його 
вміст у жіночому молоці. Козяче молоко містить в 1,7 разів більше вітаміну РР, 
ніж молоко жіноче. В коров’ячому молоці цього вітаміну майже в 3 рази менше, 
ніж у жіночому. 

Вітаміну С у коров’ячому молоці міститься дуже не значна кількість, проте у 
кобилячому вітаміну С в 5 разів більше, ніж у жіночому молоці, і в 10 разів 
більше, ніж у козиному молоці. 
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8. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСІВ 
АЛЬГІНАТУ НАТРІЮ І ПЕКТИНІВ НА 
ЯКІСТЬ БІЛКОВИХ КРЕМІВ 
І.О. Соколовська 
Національний університет харчових технологій 

Сучасні концепції харчування вимагають від науковців створення харчової 
продукції функціональної, дієтичної, дієтично-функціональної і лікувальної 
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спрямованості. У зв’язку з цим при виборі стабілізаторів структури пріори-
тетними є речовини природного походження, які, поряд зі стабілізуючою дією в 
харчових системах, несуть оздоровчу дію на організм людини. Серед таких 
обрано овочеві і фруктові пектини, солі альгінової кислоти, гуміарабік і ін. Із 
літературних джерел відомо про використання альгінату натрію сумісно з 
пектинами для драглеутворення 1. В пектиново — альгінатних системах 
спостерігається синергізм — сумісно вони дають більш міцні драглі, ніж при їх 
окремому використанні. При цьому, сумісно з високоетерифікованим пектином 
альгінат натрію формує більш пружню полімерну сітку, ніж у комплексі з 
пектином низькоетерифікованим. 

Проведені дослідження можливості застосування комплексів альгінату натрію 
з низькоетерифікованим або високоетерифікованим пектинами з метою покра-
щення якості пінної структури білкових кремів. 

За результатами дослідження процесу піноутворення яєчного білку — піно-
утворювальної здатності, стійкості і густини отриманої піни, — визначено опти-
мальні концентрації добавок: в комплексі «альгінат натрію — високоетерифі-
кований пектин» — 0,4 % та 0,6 % відповідно; в комплексі «низькоетери-
фікований пектин-альгінат» — 0,8 % та 0,4 % відповідно (табл. 1). 

Таблиця 1. Якісна характеристика пін яєчного білка 

Характеристика зразка Піноутворювальна 
здатність, % 

Стійкість піни через 2 
години вистоювання, 

% 

Густина 
піни, кг/м3 

Контрольний зразок 
(яєчний білок без добавок) 640 86 140 

Яєчний білок, альгінат 
натрію, високоетерифіко-
ваний пектин 

760 100 110 

Яєчний білок, альгінат 
натрію, низькоетерифіко-
ваний пектин 

700 100 120 

Невідємною складовою білкових кремів є цукор. Згідно з класичними рецеп-
турами 2 співвідношення цукор : білок повинно складати 2:1. Креми, 
виготовлені таким чином, мають гарну стійку структуру, добре формуються, але 
мають надмірно солодкий смак і високу калорійність. Дослідження щодо 
зменшення концентрації цукру в рецептурах за рахунок введення досліджуваних 
добавок дозволили встановити наступне. 

Введення комплексу «альгінат натрію — низькоетерифікований пектин» доз-
воляє зменшити рецептурну кількість цукру до 20 % без втрати якості крему; 
використання комплексу «альгінат натрію — високоетерифікований пектин» — 
до 25 %, таблиця 2. 

Таким чином, нашими дослідженнями встановлені оптимальні співвідно-
шення пектину і альгінату натрію як стабілізаторів структури білкових кремів, 
визначено вплив запропонованих комплексів на показники їх якості: піноутво-
рювальну здатність, стійкість, густину, а також доведено можливість зниження 
рецептурного вмісту цукру, що покращить фізико-хімічні та органолептичні 
властивості готової продукції. 
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Таблиця 2. Якісні показники отриманих білкових кремів 

Показники 
якості крему 

Контрольний 
зразок (за 

традиційною 
рецептурою) 

Зразок з додаванням 
комплексу «альгінат 

натрію — 
низькоетерифікований 

пектин» 

Зразок з додаванням 
комплексу«альгінат 

натрію — 
низькоетерифікований 

пектин» 
Колір Білий, притаман-

ний білковому 
крему 

Білий, притаманний 
білковому крему 

Білий, притаманний 
білковому крему 

Смак Властивий 
білковому 
крему, надмірно 
солодкий 

Властивий білковому 
крему, солодкий 

Притаманний білковому 
крему, солодкий 

Запах Притаманний 
білковому 
крему 

Притаманний білковому 
крему 

Притаманний білковому 
крему 

Консистенція Пишна, відчутні 
вкраплення 
цукру, добре 
формується 

Рівномірна, ніжна, пишна, 
добре формується 

Рівномірна, ніжна, пишна, 
добре формується 

Густина кг/м3 520 ± 10 490 ± 10 480 ± 10 
Вологість, % 29,0 – 30,0 29,0 – 30,0 29,0 – 30,0 
Стійкість через 
2 години 
вистоювання, % 

100 100 100 

ПУЗ, % 240 300 360 
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9. ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ 
ПРОДУКТІВ ВИНОРОБСТВА ПРИ 
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Серед інноваційних сировинних інгредієнтів, нетрадиційних для кондитерської 
галузі, перспективу у використанні мають вторинні продукти переробки винограду. 
Вміст високомолекулярних речовин вуглеводної (пектини, геміцелюлоза, целюлоза), 
білкової (оксипролінвмісні сполуки, вільні амінокислоти та інші) і фенольної 
природи (лігнін, катехіни та інші речовини з Р-вітамінною активністю), а також 
вітамінів, макро- та мікроелементів, поліненасичених жирних кислот, є показниками, 
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що відображають цілющі властивості винограду та продуктів його переробки [1]. 
Але одними з важливих функціональних інгредієнтів виноградної сировини най-
більш цікавими для кондитерської промисловості є пектинові речовини. У соку у 
вигляді колоїдного розчину міститься 0,3 — 1,4 % пектинових речовин, більша ж 
частина їх містіться в шкірці (4,5 %) i гронах (3,0 %) у вигляді нерозчинного у воді 
протопектину, причому вміст протопектину переважає над водорозчинним пектином 
[2]. Тому найбільший інтерес для створення нових видів кондитерських виробів 
представляє шкірка винограду як джерело біологічно-активних речовин. 

Нами розпочато дослідження з використання продуктів переробки винограду в 
цукристих кондитерських виробах. Розроблено технологію переробки вичавок 
винограду з отриманням пюре та виноградної підварки з підвищеним вмістом пек-
тину, за рахунок часткової деструкції протопектину, який міститься в клітинних 
оболонках та міжклітинних стінках виноградної ягоди. Отримане пюре та підварки з 
виноградної шкірки можна використовувати при виробництві помадних сортів 
цукерок для поліпшення органолептичних показників та продовження термінів 
зберігання. Підварка з виноградних вичавок представляє собою драгль з вмістом 
сухих речовин 70 %, реологічні властивості якої залежать від властивостей вино-
градного пектину, який міститься в ній. За основними характеристиками пектино-
вмісної сировини, драгле утворювальної та комплексо-утворювальної властивостям, 
виноградний пектин характеризується ступенем етерифікації 55,4 %, а також досить 
високим вмістом метоксильних груп 6,5 %, що обумовлює доцільність використання 
його в якості промислової пектиновмісної сировини для отримання пюре, підварок 
та фруктових кондитерських виробів на їх основі. 

З літературного огляду було зроблено висновок, що перспективним напрям-
ком в технології цукерок є приготування помадно-кремових цукеркових мас 
«холодним» способом на основі дрібнодисперсних компонентів. Застосування 
дрібнодисперсних компонентів дозволяє значно спростити існуючу технологію, 
скоротити виробничий цикл, використовувати при виробництві цукерок нетради-
ційні види сировини з підвищеною харчовою цінністю[3]. 

З метою визначення оптимального дозування напівфабрикатів з виноградних 
вичавок при приготуванні помадно-кремових цукерок проводилися дослідження по 
їх впливу на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості. 

Органолептична оцінка якості помадно-кремової цукеркової маси показала, 
що при внесені підварки з виноградних вичавок до 10 % та дрібнодисперсного 
порошку з виноградних вичавок до 5 % дослідні зразки мають приємний смак і 
аромат, а при збільшенні дозування з’являється специфічний ярко виражений 
присмак. При цьому всі дослідні зразки відрізняються яскравим кольором, 
високою структуроутворюючою здатністю. 

Особливий інтерес при розробленні рецептур представляє вплив напівфабри-
катів з виноградних вичавок на структурні властивості цукеркових мас. Волога, 
внесена з підваркою є зв’язаною, тому видалення такої вологи в процесі зберігання 
цукерок більш важко, цукерки триваліший час мають зберігати початкову 
пластичну консистенцію. Цукерки, приготовані «холодним» способом, мають 
м’яку консистенцію, на відміну від звичайної помади зберігають пластичність, так 
як цукрова пудра не може кристалізуватися через наявність аморфізійного шару та 
дефектності поверхні, обумовленої інтенсивною механічною обробкою. 

Таким чином, у процесі структуроутворення цукеркової маси з додаванням 
виноградної підварки спостерігається більш міцне зв’язування вологи, більша 
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частина вологи переходить у зв’язаний стан, що сприяє підвищенню агрегативної 
стійкості системи. 

Розпочаті дослідження — один з перших етапів у розробленні технології 
цукристих кондитерських виробів на основі використання вторинних продуктів 
переробки винограду. 
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10. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ 
СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ 
ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ 
ПРИГОТУВАННЯ НА СТРУКТУРНО-
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБИВНИХ 
ЦУКЕРКОВИХ МАС ТИПУ «НУГАТИН» 
Т.В. Каліновська, Ю.М. Дзіс 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток кондитерської промисловості України ґрунтується на розробленні 
нових технологій конкурентоспроможних кондитерських виробів, до яких відно-
сяться збивні цукерки. Аналіз основних тенденцій розвитку техніки та технологій 
для виготовлення збивних цукерок, показали перспективність застосування для їх 
формування методу екструзії для механізації виробничого процесу. Для зменшення 
дії фактору механічного руйнування збивних цукеркових мас під час їх формування 
методом екструзії треба враховувати умови створення агрегаттивно-стійких 
дисперсних систем, тобто створювати цукеркову масу, яка буде максимально збері-
гати піноподібну структуру після її формування [1]. У зв’язку із зростанням попу-
ляриності м’якої нуги європейськими компаніями пропонується сучасне обладнання 
з безперервним приготування аерованної маси та формування її на валкових 
екструдерах з подальшим різанням на корпуси. Технологія «Нугатину» (nougatines) 
або «Монтелімартів» передбачає збивання яєчного білка з увареним цукрово-
глюкозним сиропом з наступним змішуванням з сухими компонентами та 
гідроколоїдами для кожної компанії є «know-how» [2]. Тому метою проведених 
досліджень є створення нових збивних цукеркових мас типу «Нугатин». 

Оскільки метою роботи є отримання агрегативно стійкої піноподібної цукер-
кової маси, доцільно використання додаткового структуроутворювача, в якості 
якого було обрано гуміарабік INSTАNTGUM як стабілізатор структури. 

Латинська назва гуміарабік Acacia Seyal (від латинського gummi — камедь і 
arabicus — аравійський), відноситься до сімейства бобових (Fabaceae). Згідно з 
визначенням Об’єднаного Експертного Комітету ФАО / ВООЗ харчових добавок 
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(JACFA), гуміарабік (Гам Арабік, Гам Акація, Аравійська камедь) являє собою 
висушений на повітрі ексудат, отриманий під час надрізання стовбурів або гілок 
Acacia Senegal L. Willdenaw або Acacia seyal, а також інших споріднених різно-
видів акації (Fam. Leguminosae). Невід’ємною частиною структури гуміарабіку є 
білкові (поліпептидні) фрагменти, характерною рисою складу яких є підвищений 
вміст гідроксипроліну, серину й проліну. Плівки гуміарабіку мають більш низьке 
водопоглинання, тому його використання становить значний інтерес для 
створення структури цукристих кондитерських виробів. 

Досліджено функціонально-технологічні властивості гуміарабіку, а також його 
вплив на зміну фізико-хімічних і структурно-механічних властивостей збивних 
цукеркових мас. На підставі проведених досліджень було встановлено, що 
оптимальне дозування гуміарабіка «INSTАNTGUM» у збивні цукеркові маси типу 
«нугатин» становить 1,5 – 2,0 %. Основною сировиною, яка формує рецептурну 
суміш збивних цукерок типу «нугатин», є цукор, цукристі крохмалепродукти, 
яєчний білок, різні співвідношення яких сприяють зміні властивостей цукеркової 
маси, формують певну колоїдну структуру з необхідними механічними та реоло-
гічними властивостями. Для визначення ефективності використання різних видів 
продуктів гідролізу крохмалю (крохмальної та мальтозної патоки, глюкозно-
фруктозних сиропів з різним декстрозним еквівалентом (ДЕ)) були проведені 
дослідження їх впливу на структурно-механічні властивості м’якої нуги. На підставі 
досліджень визначено, що найкраща структура та формоутримуюча здатність м’якої 
нуги спостерігалася при застосуванні крохмалепродуктів з ДЕ 10 – 20. 

Технологічна схема приготування збивних цукеркових мас типу «нугатин» 
передбачає збивання сиропу зі збитим білком. Дослідженнями встановлено, що 
найбільшою піноутворювальною здатністю володіє розчин сухого яєчного білку 
з концентрацією відновлення 1:7 під час збивання з цукрово-глюкозним сиропом 
з вмістом сухих речовин 90 – 92 %. Така концентрація, вірогідно, відповідає 
критичній концентрації міцелоутворення (ККМ), при досягненні якої 
відбувається формування адсорбційного шару, який має максимальну міцність. 

Визначені технологічні умови внесення гуміарабіку та його вплив на струк-
турно-механічні властивості цукеркової маси. У результаті удосконалення техно-
логії та завдяки введенню нової сировини отримані вироби з оригінальними 
органолептичними властивостями, поліпшеною структурою, подовженим терм-
іном зберігання. 
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11. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЯНИКІВ 
О.М. Кирпіченкова 
Національний університет харчових технологій 

На Україні виробництво кондитерських виробів складає більше 3 % ВВП 
країни, що свідчить про розвиненість даної галузі харчової промисловості. В 
загальній структурі ринку кондитерської продукції борошняні вироби займають 
найбільшу частку ринку — більше 45 % і є сегментом, що найбільше розви-
вається [1]. Недоліком пряникових виробів є високий вміст цукру, низька 
харчова і біологічна цінність, черствіння виробів в процесі їх зберігання. Тому 
актуальним є питання покращення їх якості і подовження термінів зберігання. 

За значенням показника активності води пряники відносяться до виробів з 
проміжною вологістю, для яких характерні десорбційні процеси і не виключені 
процеси мікробіологічного псування. Для виробів з проміжною вологістю 
необхідно застосовувати технологічні прийоми, що дозволяють змінювати 
показник активності води і утримувати вологу в «зв’язаному» стані. До речовин, 
що знижують показник активності води, відносяться високо оцукрена крох-
мальна патока, глюкозно-фруктозні сиропи, вологоутримуючі добавки. Завдяки 
своїй гігроскопічності вологоутримуючий агент зв’язує воду, що міститься в 
продукті, і тим самим запобігає або значно уповільнює її випаровування в 
атмосферу і знижує активність води. Тому для сповільнення процесу черствіння 
пряників, доцільно додавання в рецептурний склад овочевої сировини, збагаченої 
рослинними волокнами з підвищеною вологоутримуючою здатністю, глюкозно-
фруктозних сиропів, комплексних поліпшувачів [2]. 

При виконанні досліджень впливу сировини та технологічних факторів на 
споживчі властивості пряників використовували глюкозно-фруктозний сироп 
ГФС- 42, який містить: фруктозу — 40...44 %, глюкозу — 50...54 %, мальтозу та 
мальтотріозу до 5 %; морквяне та гарбузове гідролізоване пюре з підвищеним 
вмістом низькометаксильованого пектину; комплексні поліпшувачі «Мажимікс», 
які містять у складі амілолітичні ферменти. 

З метою вивчення впливу рецептурних компонентів та технологічних умов 
приготування на на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні 
властивості напівфабрикатів та готових виробів, контрольні зразки заварних та 
сирцевих пряників готувалися за однією базовою рецептурою та за різними 
технологіями: на заварці та на гарячій емульсії. В нових зразках інвертний сироп 
був повністю замінений глюкозно-фруктозним сиропом. Таким чином нові 
зразки заварних пряників готувалися шляхом заварювання частки борошна 
глюкозно-фруктозним сиропом з температурою 65 – 68 °С та змішуванням 
заварки з рештою компонентів і залишком борошна. Сирцеві пряники готувалися 
шляхом змішування пшеничного борошна з емульсією з усіх рецептурних компо-
нентів з температурою 48 – 50 °С. 

Було доведено, що використання глюкозно-фруктозного сиропу покращує 
органолептичні показники виробів, зокрема колір і аромат, збільшує стійкість 
емульсії, зміцнює структуру тіста, збільшує намокаємість виробів, зменшує 
величину усихання. 
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Останнім часом для уповільнення черствіння борошняних виробів також 
широко використовують комплексні суміші-поліпшувачі. Вони надають м’якушці 
виробів додатковий об’єм і пружність, запобігають черствінню, подовжують 
свіжість готової продукції. Тому було вирішено дослідити спільний вплив комп-
лексних сумішей з різними функціонально-технологічними властивостями, а саме 
поліпшувачів «Мажимікс Свіжість» та «Мажимікс Економ», овочевої сировини і 
глюкозно-фруктозного сиропу ГФС- 42 на якість сирцевих і заварних пряників та 
терміни їх зберігання. Визначено оптимальне дозування поліпшувачів і досліджено 
їх вплив на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості 
напівфабрикатів та готових виробів, форми зв’язку вологи в виробах. 

Зроблено наступні висновки: морквяне і гарбузове пюре подовжує термін 
зберігання заварних пряників за рахунок зв’язування вологи харчовими волок-
нами і пектином, а також підвищує харчову цінність виробів та покращує їх 
органолептичні показники. 

Запропонований спосіб виробництва заварних пряників при заварюванні 
частки пшеничного борошна глюкозно-фруктозним сиропом з додаванням 
овочевого пюре, який дозволяє покращити якість виробів та подовжити термін їх 
зберігання. Проведені дослідження показали, що спосіб приготування заварних 
пряників на емульсії з температурою 48 – 50 °С з додаванням в емульсію овочевого 
пюре дозволяє подовжити термін зберігання, та покращити структурно-механічні 
властивості готових виробів. 

Комплексне застосування поліпшувачів, овочевого пюре і глюкозно-фрукто-
ного сиропу сприяє зростанню частки зв’язаної вологи що дозволяє подовжити 
термін зберігання як сирцевих, так і заварних пряників за рахунок більш міцного 
зв’язування вологи в структурі виробу. 
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12. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ 
ВИПІКАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
БІСКВІТА НА ЕРИТРІТОЛІ 
А.Г. Абрамова, О.П. Кучерина 
Національний університет харчових технологій 

На даному етапі розвитку людства спостерігається погіршення стану здоров’я 
населення, збільшується кількість різних неінфекційних захворювань. Зростає 
кількість людей, які хворіють на цукровий діабет та страждають від ожиріння. 
Тому є необхідним розробити кондитерських виробів спеціального призначення 
на основі цукрозамінників з низьким глікемічним індексом. Внаслідок цього 
одним з важливих завдань є забезпечення хворих на цукровий діабет борошня-
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ними кондитерськими виробами спеціального призначення на основі низько-
глікемічних цукрозамінників. 

Серед різноманітних борошняних кондитерських виробів бісквіти набули 
широкого споживання серед населення. Тому доцільним є розробити рецептури 
бісквітних напівфабрикатів на основі цукрозамінників нового покоління: ізо-
мальт, еритрітол, мальтітол. 

Еритрітол є безпечним для хворих на цукровий діабет, має дуже низьку 
енергетичну цінність — 0,2 ккал/г. Згідно з міжнародною документацією 
щоденна норма вживання еритрітолу «не має обмежень» [1]. Тому доцільним є 
дослідити фізико-хімічні та структурно-механічні показники бісквітного тіста та 
готових бісквітів. 

Одним із важливих показників, який обумовлює якісні показники готового 
бісквіту є густина тіста. Зразки бісквітного тіста готували основним способом 
(без підігріву) та теплим способом. 

 
 

Рис. Густина бісквітного тіста 

Нами встановлено, що бісквітне тісто виготовлене на основі еритрітолу має 
густину більшу на 28 % ніж тісто виготовлене на основі цукру. При виготовленні 
бісквітного тіста на еритрітолі теплим способом густина тіста зменшується на 5 %. 

Одним із найважливіших показників, що обумовлює якість виробів є органо-
лептичні показники. Однак ми вважаємо, що на стадії розроблення виробів 
необхідно дослідити стан м’якушки (крихкість, липкість, структуру пористості), 
стан поверхні (колір, форма, рівномірність забарвлення скоринки). 

За результатами пробних випічок (температура випікання 180 С) встанов-
лено, що у бісквіта на еритрітолі смак з яскраво вираженим прохолоджуючим 
ефектом, м’якушка крихка та липка, пористість крупна, достатньо рівномірна із 
середньою товщиною стінок. Тому ми вважали за доцільне змінити температурні 
параметри. Встановлено, що при температурі випікання 140 С бісквіт на 
еритрітолі має слабо виражений прохолоджуючий ефект, м’якушка не крихка і не 
липка, пористість крупна, достатньо рівномірна, тонкостінна. 

Важливими структурними показниками, які характеризують якість бісквіту є 
пористість, об’ємна маса, а важливим фізико-хімічним показником є вологість 
готового виробу [2]. Тому нами було проведено дослідження по визначенню цих 
показників. Встановлено, що при випіканні бісквіта на еритрітолі за температури 
140 С покращуються структурно-механічні та фізико-хімічні властивості. 
Результати досліджень подані у таблиці. 
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Показники якості бісквітного напівфабриката 

Бісквіт на 
Температура випікання 

180С 140С Показник 

цукрі еритрітолі еритрітолі 
об’ємна маса, см3 4,28 4,14 4,32 
пористість 77,78 69,01 73 
вологість, % 30,2 33,5 31,1 

Якщо об’ємну масу контрольного зразка на цукрі прийняти за 100 %, то об’ємна 
маса бісквіту на еритрітолі — 96,7 % (температура випікання 180 С). Якщо прий-
няти пористість бісквіту на цукрі, як контрольний зразок за 100 %, то пористість 
бісквіту на еритрітолі менша на 11,3 %. При температурі випікання 140 С об’ємна 
маса бісквіта на еритрітолі збільшується на 4,3 %, пористість збільшується на 5,8 %. 
За отриманими даними можна зробити висновок, що при температурі випікання  
140 С покращуються структурно-механічні та фізико-хімічні властивості. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. De Cock P., Bechert C.I. Erythritol. Functionality in noncaloric functional 
beverages // Pure and applied chemistry. — 2002. — v.74. — №7. — p.1281 — 1289. 

2. Лаборатрний практикум з технологиї хлібопекарського і макаронного 
виробництва / [В.І. Дробот, Л.Ю. Арсеньєва, О.А. Білик та ін.]. — К.: Центр 
навчальної літератури, 2006.— 341 с. 

Науковий керівник: В.В. Дорохович 

13. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ 
ЗБИВАННЯ СИСТЕМИ МЕЛАНЖ-
ІЗОМАЛЬТ ДЛЯ БІСКВІТІВ 
А.Г. Абрамова, Т.С. Гончар, І.Л. Клепіков 
Національний університет харчових технологій 

На теперішній час спостерігається постійне погіршення стану здоров’я населення 
України, збільшується кількість неінфекційних захворювань: цукровий діабет, 
целіакія, фенілкетонурія тощо. Тому доцільним є розроблення харчових продуктів 
спеціального призначення. Хворі на цукровий діабет не можуть споживати 
борошняні кондитерські вироби (БКВ) виготовленні з застосуванням цукру. Для цієї 
групи населення потрібно розробляти БКВ із застосуванням цукрозамінників з 
низьким глікемічним індексом. На теперішній час у всьому світі спостерігається 
широке використання у харчовій промисловості цукрозамінників нового покоління, 
одним з яких є ізомальт. 

Об’єднаний комітет по харчовим добавкам ВООЗ визнав ізомальт нешкідливим і 
схвалив його щоденне споживання без обмежень. Глікемічний індекс ізомальту 3 %. 
Він відноситься до речовин з пребіотичними властивостями, що робить його цінним 
продуктом для застосування у виробах спеціального дієтичного призначення. 
Калорійність ізомальту 2  2,4 ккал/г (8,4  10 кДж/г) [2]. 

Серед різноманітних БКВ бісквіти набули широкого споживання серед 
населення. Бісквітний напівфабрикат є основою для виготовлення різноманітних 
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тортів та тістечок. Тому доцільним є розробити рецептури бісквітних напівфабр-
икатів на основі цукрозамінників нового покоління. 

Для бісквітних напівфабрикатів має значення процес піноутворення, який 
відбувається при збиванні меланжу з цукром. Нами були проведені дослідження 
по визначенню піноутворюючої здатності (ПУЗ) та стійкості піни (СП) системи 
меланж-ізомальт. Вибір температури і співвідношення меланж: цукрозамінник 
обумовлено умовами виготовлення бісквіта за основним та теплим способом. 
Аналізуючи результати досліджень можна зробити висновок, що збільшення 
температури збивання сприяє кращому піноутворенню в системі меланж-
ізомальт. Так при збільшенні температури збивання з 20 ºС до 50 ºС максимальна 
піноутворююча здатність суміші меланж-ізомальт збільшується на 50 %. 

При дослідженні СП піну після збивання витримували при кімнатній температурі 
(20...22 ºС) протягом двох годин [1]. За даними дослідження можна зробити 
висновок, що ізомальт позитивно впливає на стійкість піни. Через 120 хв після 
вистоювання, піна отримана при температурі збивання 20 та 25 С зруйнувалась на 
3,33 %; при температурі збивання від 30 до 55 С піна не зруйнувалась. 

Грунтуючись на результатах досліджень максимальної піноутворюючої 
здатності нами проведено дослідження по визначенню структурних характеристик 
піни, системи меланж-ізомальт. Результати досліджень наведені в таблиці. 

Параметри стуктурних характеристик пін системи меланж-ізомальт 

Температура збивання, С Показник 
20 25 30 35 40 45 48 50 52 55 

Об’єм 
дисперсійного 
середовища, 
Vд.с.,см³ 

180,94 180,94 180,94 180,94 180,94 180,94 180,94 180,94 180,94 180,94 

Об’єм піни, 
Vп,см³ 376,96 380,72 429,73 452,35 456,12 459,89 459,89 474,97 437,27 399,57 

Об’єм 
повітряної 
фази, Vп.ф.,см³ 

196,02 199,79 248,79 271,41 275,18 278,95 278,95 294,03 256,33 218,63 

Об’ємна 
концентрація 
повітря у піні, 
Сv 

0,52 0,52 0,58 0,6 0,6 0,6 0,61 0,62 0,59 0,55 

Кратність 
піни, nп 

2,08 2,1 2,37 2,50 2,52 2,54 2,54 2,63 2,42 2,21 

Згідно з даними, які були отримані можна сказати, що максимальне насичення 
повітряною фазою притаманне системі меланж-ізомальт за температури збивання 
50 С, а мінімальне — при 20 С. При збільшенні температури збивання від 20 ºС 
до 50 ºС об’ємна концентрація повітря у піні збільшується на 19,2 %. Макси-
мальну кратність піни система меланж-ізомальт має за температури збивання 
50С, а мінімальну при 20 С. 

За результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що при 
використанні ізомальта у технології бісквітів необхідно обирати теплий спосіб 
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приготування бісквітного тіста. Оптимальною, для збивання системи меланж-
ізомальт, є температура 50 С. 
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14. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФРУКТОЗИ 
ТА ЛАКТУЛОЗИ НА МІКРОБІОЛОГІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ НАПІВФАБРИКАТІВ 
ПІНОПОДІБНОЇ ТА ДРАГЛЕПОДІБНОЇ 
СТРУКТУРИ ДЛЯ ТОРТІВ ТА ТІСТЕЧОК 
А.В. Мурзін, І.О. Омельяненко, 
Н.А. Паращина І.В. Рубан 
Національний університет харчових технологій 

Створення складних багатокомпонентних біохімічних систем — тортів і тістечок 
з двома і більше компонентами різної консистенції і з різними споживчими 
властивостями дозволяє забезпечити споживачів виробами з різноманітними 
смаками. Проте при виробництві і подальшому зберіганні виникає багато проблем, 
пов’язаних із збереженням якості таких виробів. Драглеподібні фруктові та 
піноподібні оздоблювальнінапівфабрикат мають суттєві недоліки. Ці продукти 
мають підвищену вологість, тому є сприятливим середовищем для розвитку 
мікроорганізмів, в тому числі і хвороботворних. 

Оскільки досліджувані зразки містять значну кількість вологи, то доцільно 
дослідити мікробіологічні показники. 

Враховуючи важливе значення мікробіологічних показників при визначенні якості 
та безпечності кондитерських виробів, дослідження мікрофлори в кондитерських 
системах, зокрема в оздоблювальних напівфабрикатах різної структури, є обов’яз-
ковим етапом створення нових видів тортів та тістечок функціонального та дієтичного 
призначення з використанням фруктози та лактулози. 

Серед дисахаридів та моносахаридів тільки фруктозу дозволено споживати 
хворим на цукровий діабет, оскільки вона для засвоєння не потребує інсуліну. 
Фруктоза впродовж багатьох років залишається самим розповсюдженим замі-
нником сахарози в Україні. Основними перевагами фруктози є її високий 
коефіцієнт солодкості (1,2 – 1,8 солодкості сахарози) та низький глікемічний 
індекс — 20 %, тоді як сахарози — 68 %, глюкози — 100 %. 

Для надання виробам функціональних (оздоровчих) властивостей використо-
вували дисахарид лактулозу, який признаний в світі найкращим пребіотиком. 
Ключовим моментом в характеристиці пребіотиків є їх селективна ферментація 
корисними для організму людини представниками кишкової мікрофлори, до яких в 
першу чергу відносяться біфідобактерії і лактобацили [3]. В організмі людини 
відсутній фермент здатний здійснювати гідроліз лактулози на моносахариди: 
галактозу і фруктозу. Внаслідок цього лактулоза транзитом проходить верхні відділи 
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травного тракту та в незмінному вигляді досягає товстої кишки. Всього менше 2 % 
введеної дози може абсорбуватися в тонкому кишечнику в наслідок простої дифузії 
[1,2]. В усьому світі лактулозу використовують як харчову добавку у виробництві 
харчових продуктів, особливо молочних та дитячого харчування. 

Мікробіологічну безпеку виробів оцінювали за наступними показниками: загальна 
бактеріальна обнасіненість (КМАФАМ), вміст бактерій групи кишкових паличок, 
коагулазопозитивних стафілококів, дріжджів та пліснявих грибів, спороутворюючих 
бактерій (СУБ). Результати досліджень наведено в таблиці. 

Мікробіологічні показники напівфабрикатів при зберіганні 

КМАФАМ, КУО/г СУБ, КУО/г 
Термін зберігання, діб Напівфабрикати 

0 7 0 7 
Піноподібні на:  
цукрі 0,6×102 1,3×102 <10 <10 
цукрі з лактулозою 3,1×102 1×102 0,5×102 10 
НОРМА 1×104 не нормується 
фруктозі 0,3×102 0,6×102 0,2×102 <10 
фруктозі з лактулозою 0,75×102 0,7×102 <10 10 
НОРМА 5×103 не нормується 
Фруктові на:  
цукрі 1×102 1,2×102 20 20 
цукрі з лактулозою 2×103 1×102 10 <10 
фруктозі 5×102 0,7×102 30 10 
фруктозі з лактулозою 1×102 1×102 20 10 
НОРМА 1×103 не нормується 

Дослідження показали, що напівфабрикати виготовлені на цукрі, фруктозі та 
лактулозі за усіма мікробіологічними показниками не перевищують регламенто-
ваних норм протягом всього терміну зберігання, згідно ДСТУ 4803:2007. 
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15. ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІОЛУ 
ІЗОМАЛЬТУ ТА МОНОСАХАРИДУ 
ФРУКТОЗИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 
МАРШМЕЛОУ ДІЄТИЧНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
В.В. Бадрук, Б.О. Мельник 
Національний університет харчових технологій 

Цукристі кондитерські вироби, особливо піноподібної структури, користуються 
широким попитом серед населення. Останнім часом досить широкого попиту 
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набуває новий кондитерський виріб — маршмелоу. Основними компонентами 
маршмелоу є цукрова пудра, желатин, патока, ароматичні та смакові речовини і вода. 

В Україні у НУХТ в 2001 р. вперше розроблена технологія маршмелоу, 
розроблено ТУУ 19492247.011-2001 «Вироби кондитерські маршмелоу». Основними 
сировинними інгредієнтами є цукор білий кристалічний (у вигляді пудри), желатин 
(в набухлому вигляді), патока, лимонна кислота, ароматичні та смакові речовини [2]. 

Недоліком даних виробів є те, що у рецептурний склад даного кондитерського 
виробу у досить значній кількості входить цукор (сахароза), надмірне споживання 
якої може перевантажити підшлункову залозу та призвести до цукрового діабету — 
досить поширеної хвороби, що з кожним роком набуває все більшого розмаху. 

Дана проблема ставить перед дослідниками дуже актуальне питання пошуку 
альтернативної сировини та шляхів отримання нових кондитерських виробів, на 
основі даної сировини, споживання яких в раціоні харчування не створювало б 
негативного впливу на організм людини, а виявляло б оздоровчу дію. Такою 
сировиною є цукрозамінники. Сьогодні у світі виробляється досить широкий спектр 
цукрозамінників природного походження. Нашу увагу привернув поліол — ізомальт. 

Ізомальт — солодкий низькокалорійний цукрозамінник, який служить струк-
туроутворювачем у харчових продуктах. Ізомальт має низьку калорійність (2 – 2,4 
ккал/г), низький глікемічний індекс (9 %), володіє пре біотичними властивостями, 
що дає можливість використовувати його при виробництві виробів спеціального 
дієтичного споживання [1]. 

Було проведено дослідження по повній заміні цукру (сахарози) в рецептурному 
складі на ізомальт. Результати показали, що виріб на ізомальті не володіє необхідними 
органолептичними та структурно-механічними властивостями. Тому з метою покра-
щення органолептичних властивостей та для надання виробу необхідних структурно-
механічних було вирішено використовувати ізомальт у суміші із фруктозою. Для 
оптимізації рецептурного складу виробу застосовували центральне композиційне рота-
табельне планування (ЦКРП) експерименту з кількістю дослідів 23 = 8, які утворюють 
повний трифакторний експеримент, та дослідів в 2n = 6 «зіркових» точках з «плечем» 
α. «Зіркові» точки в кодованому вигляді мають координати (± α; 0; 0), (0; ± α; 0), (0; 0; 
± α), де α ≈ 1,41. За вихідний фактор оптимізації приймали значення граничної напруги 
зсуву (у). Отримане рівняння регресії має вигляд: 

 1 2 3 1 2
2 2 2

2 3 1 3 1 2 3

2,45 0,63 0,57 0,66 0,47

0,68 0,68 0,54 0,15 0,06

     

    

y X X X X X

X X X X X X X
 

де Х1 — кількість ізомальту, Х2 — кількість фруктози, Х2 — кількість жела-
тинової маси. 

За допомогою математичних розрахунків було визначено оптимальне співвідно-
шення сировинних інгредієнтів: Х1:Х2:Х3 = 36,97:13,43:39,91, тобто 1:0,36:1,08, що 
лягло в основу розробки рецептури нового кондитерського виробу маршмелоу дієтич-
ного призначення. 

Для визначення впливу суміші ізомальту та фруктози на процеси зберігання 
виробу, було проведено сорбційно-десорбційні дослідження. Побудовано криві 
сорбції-десорбції. 

Аналіз кривих сорбції-десорбції показав, що при аw = 0,75 рівноважна вологість 
зразку на цукрі становить 10 %, на суміші — 23 %, тоді як вологість самих виробів 
становить відповідно 18,5 та 20 %. Це свідчить про те, що у зразку на суміші, процеси 
усихання будуть проходити повільніше в порівнянні із контрольним зразком. 
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На основі проведених досліджень та отриманих результатів було розроблено 
та затверджено рецептуру на новий виріб маршмелоу дієтичного призначення, 
який можуть споживати всі верстви населення, в тому числі і люди, хворі на 
цукровий діабет. Технологія захищена патентом України на корисну модель. 
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Рис. Ізотерми сорбції-дессорбції маршмелоу: 

а на цукрі білому кристалічному, б на суміші ізомальту та фруктози 
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16. ВИВЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СУМІШЕЙ РІЗНИХ 
ВИДІВ МОДИФІКОВАНОГО КРОХМАЛЮ 
В.Я. Пічкур 
Національний університет харчових технологій 

Модифіковані види крохмалю використовуються в якості харчових добавок, 
які виконують функцію регуляторів консистенції продуктів, а саме: емульгаторів, 
стабілізаторів, наповнювачів, драглеутворювачів і загусників. 

За наявності на ринку широкого асортименту різних видів модифікованого 
крохмалю, досить важливо орієнтуватися у особливостях їх застосування та влас-
тивостях, а також змінювати базові властивості шляхом створення композицій з 
необхідними реологічними характеристиками. З літератури [2] відомо, що зшитий 
крохмаль утворює клейстери високої в’язкості та стабільності; набухаючий крохмаль 
має підвищені вологопоглинальні властивості та більшу розчинність в холодній воді; 
розщеплений крохмаль утворює рідкі плинні клейстери і характеризуються 
драглетвірною здатністю; стабілізований крохмаль утворює в’язкі клейстери 
підвищеної прозорості, має короткокрапельну консистенцію. Метою роботи було 
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дослідження реологічних показників сумішей різних видів модифікованого 
крохмалю для використання їх у виробництві харчових концентратів. 

Для проведення дослідження готували модельні системи сумішей різних видів 
крохмалю, заварювали клейстер при поступовому нагріванні до температури 
90оС при постійному перемішуванні. За допомогою приладу «Реотест-2» 
визначали реологічні властивості після охолодження зразків до 20оС та на 
четвертий день зберігання. На основі даних будували криві течії та криві 
в’язкості, за якими знаходили реологічні параметри та їх співвідношення [1]. 
Було досліджено суміші зшитого ацетильованого картопляного дикрохмальфос-
фату (EMFLO 991), який відрізняється міцними структурними зв’язками, з 
кислотномодифікованим (желюючим) крохмалем (FLOJEL 60), який за тієї ж 
концентрації не утворює структури. 

Повні реологічні криві плинності суміші крохмалів EMFLO 991 та FLOJEL 60 
представлені на рис. 1 і 2. 

 
Рис. 1. Криві плинності до зберігання 

 
 

Рис. 2. Криві плинності після зберігання 

Реологічні параметри суміші крохмалів EMFLO 991 та FLOJEL 60 

Реологічні параметри після охолодження 
до 20оС 

Реологічні параметри на четвертий день 
зберігання 

Крохмаль 
В’язкість 

практично 
незруйнов. 

структури η0, 
Па·с 

Напруга 
практично 
зруйнов. 

структури Pm, 
Па 

Показник 
здатності 
до плас-
тичних 

деформацій 
Рк1/ η0 

В’язкість 
практично 
незруйнов. 
структури 

η0, Па·с 

Напруга 
практично 
зруйнов. 

структури Pm, 
Па 

Показник 
здатності до 
пластичних 

деформацій Рк1/ 
η0 

Emflo 991 (2 %) 
+ Flojel (6 %) 35,46 450 0,82 177,3 531 0,7 

Emflo 991 (4 %) 
+ Flojel (4 %) 53,2 810 0,75 266 990 0,86 

Emflo 991 (6 %) 
+ Flojel (2 %) 248,22 2200 0,81 325,05 2800 0,86 

Flojel (8 %)» 11,8 300 0,08 118,2 217 0,84 

Аналіз отриманих реологічних кривих показав, що міцність утвореного 
структурного каркасу (Pm) зменшується зі збільшенням вмісту в системах 
желюючого крохмалю, а при збільшенні концентрації зшитого крохмалю до 6 % 
відбувається підвищення міцності структурних зв’язків і надмолекулярної 
структури майже вдвічі. В процесі зберігання міцність структурних зв’язків в 
порівнянні з зразками виміряними в перший день збільшується незначно. При 
використанні желюючого крохмалю відбувається розрідження структури, але в 
процесі зберігання, збільшується міцність надмолекулярних структур. Це 
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означає, що при внесенні в суміш кислотномодифікованого крохмалю з часом 
формується структура драглів. З аналізу співвідношення умовної статичної межі 
течії до сталої в’язкості, (Рк1/η0) видно, що усі зразки мають високу пластичність, 
як до так і після зберігання. Для кислотномодифікованого крохмалю (Flojel — 
60) при концентрації 8 % пластичність структури з часом збільшується. 

Отже, при збільшенні Flojel — 60 в сумішах з EMFLO 991 збільшується 
розрідження системи при клейстеризації і охолодженні, що спрощує процес їх 
транспортування, а також надає необхідної драглистості системі. Отримані дані 
дають можливість прогнозувати необхідні параметри технологічного процесу 
при виготовленні желейних кремів, мусів, пудингів та інших обідніх страв 
драглистої структури. 
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17. РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ 
ФРУКТОВОЇ НАЧИНКИ ДЛЯ 
КОЕКСТРУЗІЙНИХ ВИРОБІВ  
О.В. Лисий 
Національний університет харчових технологій 

На сьогодні широкого розповсюдження набули продукти харчоконцентратного 
виробництва, зокрема виготовлені методом екструзії, завдяки зручності та швидкості 
приготування. З метою покращення їх харчової цінності та розширення асортименту, 
запропоновано в якості наповнювача використовувати фруктово-ягідну начинку. 

В основу фруктово-ягідних начинок входять наступні компоненти: фруктово-ягід-
на сировина (пюре, пульпа, припаси, підварки, шматочки фруктів і ягід), цукор, патока, 
лимонна кислота та ін. Сама начинка є енергетично та біологічно цінним продуктом, 
містить легкозасвоювані вуглеводи (глюкоза, фруктоза, цукроза), клітковину (при 
наявності пюре), органічні кислоти, пектинові, мінеральні речовини та вітаміни [1]. 

Звичайні фруктово-ягідні начинки не підходять для використання у коекструзійних 
виробах. Причиною є висока вологість начинки та гідрофільність корпусу екструдату. 
Різниця за вмістом вологи між начинкою та корпусом екструдату становить 17 — 25 
%. Через це відбувається міграція вологи, що призводить до розм’якшення коекстру-
зійного виробу, втрати хрусту, форми та ін. негативних змін. Тому, для «зв’язування» 
вільної вологи, та утримання її в такому стані, запропоновано внесення в рецептуру 
начинки драглеутворюючих, стабілізуючих та вологоутримуючих агентів — високо-
етерифікованого пектину та модифікованого крохмалю [2]. 

Суть проблеми полягає не лише в складності підбору стабілізуючих (драглеутво-
рюючих) компонентів для зменшення кількості вільної вологи в готовому продукті, 
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але й у досягненні необхідних властивостей: термостабільності, в’язкості, гармонії 
смаку, гомогенності фруктової маси, її привабливості за кольором і ароматом. 

Метою дослідження є розроблення рецептури фруктової начинки для коекстру-
зійних виробів з використанням стабілізаційних систем на основі пектину. 

Для дослідження властивостей начинки та підбору рецептурних складових і 
визначення їх оптимального співвідношення, готувалися серії зразків начинок, на 
основі пектину та його сумішей з крохмалем. Контролювали масову частку сухих 
речовин (СР) у начинках в процесі зберігання протягом 4-х діб. За отриманими 
даними будувалися графіки, які демонстрували зміну вологості начинок. 
Визначення проводилися як у начинці при відкритому зберіганні у тарі, так і у 
корпусі вафельної трубочки. 

Рецептури досліджуваних зразків фруктових начинок 

Найменування сировини (грам) Зразок 
начинки, 

№ 
Цукор-
пісок Патока Пектин 

яблучний 
Крохмаль 

модифікований 
Кислота 
лимонна Вода Сік 

яблучний Гліцерин 

1. 100 20 2 – 1,5 100 – – 
2. 65 30 1 8 (Flogel) 1 80 – – 
3. 65 30 1 5 (N.Frigex) 1 80 – – 
4. 65 30 1 5 (Emjel) 1 80 – – 
5. 65 30 1 5 (UltraTex) 1 80 – – 
6. 65 30 1 5 (ThermFlo) 1 80 – – 
7. 65 30 1 – 1 - 80 – 
8. 65 – 1 – 1 - 80 – 
9. 65 – 1 3 (Flogel) 1 - 80 – 

10. 65 – 1 6 (Flogel) 1 - 80 – 
11. 65 – 1 - 1 - 80 3 
12. 65 – 1 3 (Flogel) 1 - 80 5 

 

Рис. Зміна масової частки СР у досліджуваних зразках 
 начинок (корпус) за чотири доби зберігання 

На діаграмі наведено дані щодо різниці між початковим та кінцевим вмістом СР у 
фруктовій начинці, яка виникла протягом 4-х діб спостереження. Отже, чим менша 
кількість «вільної» води в начинці, тим менше значення на діаграмі, відповідно 
кращий результат. 

Базуючись на отриманих даних, кращими виявилися начинки: зварена з додава-
нням пектину та модифікованого крохмалю Emjel (№ 4), та на основі яблучного соку 
з додаванням пектину (№ 7, 8). 
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18. ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ 
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
К.В. Рубанка, І.М. Зінченко 
Національний університет харчових технологій 

При споживанні рослинної сировини в організм людини надходить цілий 
комплекс біологічно активних речовин, у тому числі мікро- і макроелементи, які 
сприяють покращенню функціонуванню організму людини. Але поряд з ними в 
організм людини можуть надходити потенційно небезпечні хімічні сполуки техноге-
нного походження. Насамперед це пов’язано зі складною антропогенною ситуацією 
навколишнього середовища. Забруднення навколишнього середовища призводить до 
того, що хімічні елементи потрапляють в організм людини, представляючи, таким 
чином, потенційну небезпеку для здоров’я людини. При цьому рослини є важливою 
ланкою, через яку хімічні елементи потрапляють з ґрунту, води і повітря в організм 
людини [1,2]. Тому актуальною проблемою є оцінка рівня вмісту важких металів в 
рослинній сировині. 

Мета даного дослідження — оцінити якість рослинної сировини, яка широко 
використовується в Україні, за вмістом важких металів. 

Під час вибору рослин керувались їх доступністю, розповсюдженням, органолеп-
тичними властивостями окремих рослин. Для дослідження рослинної сировини нами 
було відібрано дванадцять зразків різної морфології (трава, квіти, листя, плоди, 
коріння), а саме: плоди горобини чорноплідної, шипшини, журавлини, листя м’яти 
перцевої, смородини чорної, чаю чорного та зеленого, трава меліси, квітки ромашки, 
липи, корені імбиру та солодкої. 

Визначення хімічних елементів проводили в золі, отриманої з частин рослин за 
загальноприйнятою методикою. Для аналізу використовували атомно-абсорбційний 
метод. У пробах визначали вміст шести важких металів: мідь, цинк, свинець, кадмій, 
миш’як, ртуть. 

Діапазон безпечних концентрацій для елементів, що відносяться до групи важких 
металів, досить вузький і в даний час нормується тільки для харчових рослин і 
біологічно-активних добавок до їжі [3]. Дані досліджень представлені в таблиці. 

Отримані експериментальні дані свідчать, що за вмістом свинцю в плодах шип-
шини, квітах ромашки, липи, листях м’яти та чорного чаю даний показник становить 
в межах від 0,52675 мг/кг до 0,67829 мг/кг, що перевищує ГДК даного елементу, 
який має становити не більше 0,5 мг/кг. Вміст кадмію перевищує ГДК в плодах 
горобини чорноплідної, журавлини, чаю чорного та зеленого і складає від 0,03121 до 
0,09289 мг/кг, який має становити не більше 0,03 мг/кг. Інші показники такі як вміст 
міді, цинку, миш’яку, ртуті відповідають вимогам нормативної документації для 
рослинної сировини. Листя чаю зеленого та чорного порівняно з іншими зразками 
містять найбільшу кількість важких металів. 
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Вміст важких металів в рослинній сировині 

Назва Hg, мг/кг Pb, мг/кг Cu, мг/кг Zn, мг/кг Cd, мг/кг As, 
мкг/кг 

Шипшина 0,00263 0,56527 0,21135 1,27892 0,00175 0,003 

Горобина 
чорноплідна 0,00375 0,36185 1,10799 4,81134 0,0929 0,0029 

пл
од

и 

Журавлина 0 0,36198 0,49099 0,96659 0,03711 0,0038 

Ромашка 0,00311 0,5429 2,81751 5,70364 0,00343 0,0113 

кв
іт

и 

Липа 0,003 0,67829 0,28201 1,33084 0,0054 0,0057 

М’ята 0 0,63761 0,27342 0,35699 0,00204 0,0159 

Смородина 0,00381 0,34567 0,18682 0,24428 0,00092 0,0066 

Чай зелений 0,00453 0,36497 2,35417 6,23308 0,04706 0,0058 ли
ст

я 

Чай чорний 0,00408 0,52675 4,60048 8,76804 0,03122 0,0063 

тр
ав

а 

Меліса 0,00374 0,42152 0,21157 0,3506 0,00161 0,0151 

Солодка 0,0021 0,35108 0,25976 0,20652 0,0003 0,0147 

ко
рі

нн
я 

Імбир 0,00377 0,10673 0,59468 1,19057 0,02948 0,0028 

Дані результати свідчать, що концентрація окремих хімічних елементів в восьми 
з дванадцяти досліджуваних рослин, які використовуються в харчовій промисло-
вості, а саме: в плодах горобини чорноплідної, журавлини, шипшини, квітах ромаш-
ки, липи, листях м’яти, чаю чорного та зеленого перевищує рівні ГДК для харчових 
рослин і біологічно активних речовин, що є порушенням норм гігієнічних вимог до 
якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів. Отже досліджувана 
сировина є не якісною за показником безпечності. Така сировина є небезпечною для 
споживання, її використання в харчовій промисловості необхідно обмежити або 
повністю виключити. 
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19. СТВОРЕННЯ ВИРОБУ 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ БАТОНЧИКУ ТИПУ 
«МЮСЛІ» 
Н.О. Савченко 
Національний університет харчових технологій 

Продукція харчоконцентратної промисловості дуже поширена на українському 
ринку харчових продуктів в наш час. Несприятлива екологічна ситуація в країні, 
знижений імунітет населення вимагає виробництва нових видів виробів, які б мали 
у своєму складі функціональні інгредієнти і виконували функцію не лише втамува-
ння голоду, але й несли певну користь організму людини. 

Розповсюдження тенденції здорового харчування і водночас швидкий темп життя 
населення потребує продуктів харчування швидкого приготування або повністю 
готових до вживання. Саме на забезпечення таких потреб людини направлена діяль-
ність, пов’язана з виробництвом харчоконцентратних виробів [1]. 

Тому метою нашої наукової роботи є визначення напрямку подальшого 
розвитку харчових концентратів, визначення оптимальної рецептури батончиків 
типу «мюслі», дослідження набухання повітряних зерен у різних рідинах. 

Батончики типу «мюслі» є досить відомим продуктом на іноземному ринку 
харчових концентратів. Імпортована продукція в Україні набуває все більшого 
попиту. Тому впровадження в виробництво українських заводів продтоварів 
продукції батончиків типу «мюслі» є досить актуальним питання на сьогоднішній 
день і дозволить розширити асортимент та забезпечити попит споживачів. Він 
відноситься до нового покоління функціональних продуктів харчування, котрі є 
необхідним доповненням до щоденного раціону, як джерело харчових волокон, 
мікроелементів, вітамінів [2]. 

Тому була проведена робота щодо розроблення рецептури батончиків. Рецеп-
турна суміш складається з двох фаз: твердої (повітряні зерна) і рідкої (сироп). 
Використовуються такі продукти екструзії: рисові кульки, кукурудзяні пластівці, 
гречані пластівці, вівсяні пластівці. До складу сиропу входять: патока, цукор, 
крохмаль і вода. Співвідношення рецептурних компонентів підбиралось так, щоб 
батончики мали гарний зовнішній вигляд, були максимально прозорі, добре 
формувались і не прилипали. 

Після затвердження рецептури проводились дослідження щодо адсорбційної 
здатності продуктів екструзії. При цьому визначення набухання проводилось як і 
в звичайній воді, так і у солодкій. Необхідно було визначити, як змінюється 
адсорбційна здатність повітряних зерен у різних середовищах і як впливає цукор 
на набухання виробу. Це дозволить скорегувати масову частку сухих речовин у 
сиропі і отримати зерна у готовому виробі більш хрусткими [3]. 

Результати експерименту показали, що процес набухання екструдатів проходить 
у дві стадії: на 1-й стадії відбувається проникнення розчинника в середину продукту, 
на 2-й — безпосередньо набухання полімерів. 

Поверхня екструдату характеризується наявністю пор. Тому розчинник 
проникаючи в пори продукту збільшує його об’єм. Потім відбувається безпосе-
редньо набухання полімерів, що супроводжується збільшенням об’єму молекул 
білку і крохмалю. 
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Рис. Залежність набухання різних екструдатів від тривалості 

Вода, яка була поглинута при набуханні білками, є вільною, механічно захвачу-
ною сіткою мембран і волокон білку. 

На рис. можна помітити, що адсорбційна здатність різних екструдатів різна. Так 
спостерігається більша адсорбційна здатність рисових кульок на відміну від 
кукурудзяних пластівців. 
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20. ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОЇ 
СИРОВИНИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У 
ВИРОБНИЦТВІ НАПОЇВ НА ОСНОВІ ЧАЮ 
К.В. Рубанка, М.М. Бенюк, О.Л. Кльоц 
Національний університет харчових технологій  

На даному етапі розвитку суспільства через несприятливі екологічні фактори 
(забруднення грунтів, повітря, води), прискорений ритм життя, виникає ряд проблем 
пов’язаних із неповноцінністю харчування і недостатнім забезпеченням організму 
людини життєво-необхідними нутрієнтами: мікро- так макроелементами, вітамінами, 
антиоксидантами які необхідні для повноцінного функціонування організму. 

Рослинна сировина є необмеженим джерелом біологічно-активних речовин 
(вуглеводів, флавоноїдів, органічних кислот, дубильних речовин, ефірних олій, 
фенолокислот, вітамінів, макро- та мікроелементів, антиоксидантів тощо) [1]. 
Наявність їх в рослинній сировині сприяє покращенню функціонування організму 
людини завдяки оздоровчій та лікувальній дії. Особливо важлива наявність в 
рослинній сировині супутніх речовин, які комплексно діють на організм людини [2,3]. 

Тому доцільним є збагачення чаю рослинною сировиною з біологічно-активн-
ими речовинами. Він є продуктом повсякденного вживання всіх вікових груп 
населення у всьому світі. 



 207 

Метою даного дослідження є визначення кількості біологічно-активних речо-
вин в рослинній сировині для подальшого її використання у виробництві напоїв 
на основі чаю. 

Під час вибору рослин керувались їх доступністю, розповсюдженням, хімічним 
складом, органолептичними показниками окремих рослин та їх впливом на організм 
людини [1]. Для дослідження рослинної сировини було відібрано три зразки плодів 
горобини чорноплідної, шипшини, журавлини. 

Якість рослинної сировини оцінювали за наступними показниками: вміст 
вуглеводів (загальна кількість та кількість редукуючих речовин), поліфенолів 
(вміст флавоноїдів та антоціанів), органічних кислот, дубильних речовин та 
мінеральних речовин. 

Проведені дослідження свідчать про високий вміст екстрактивних речовин в 
рослинній сировині. Варто відмітити, що плоди шипшини, горобини чорноплідної 
сушеної, журавлини, екстрактивність яких складає від 63,17 % СР до 82,35 % СР 
містять велику кількість біологічно активних речовин. В плодах журавлини високий 
вміст органічних кислот (43,40 % СР), вуглеводів (30,70 % СР) флавоноїдів (3,16 % 
СР) та антоціанів (0,19 % СР), проте мало дубильних речовин — 0,25 %СР та 
мінеральних речовин 1,16 % СР. Плоди горобини чорноплідної сушеної та шипшини 
багаті на дубильні речовини, вміст яких складає 5,98 % СР та 6,87 % СР відповідно. 
Вони містять найбільше антоціанів: для горобини цей показник складає 0,50 % СР, а 
для шипшини 0,32 % СР, про що свідчить пурпуровий колір настоїв з даної сировини. 

Хімічний склад рослинної сировини 
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1 Шипшина 87,7 63,17 6,65 0,49 6,87 0,32 0,10 4,20 7,16 

2 
Горобина 
чорноплідна 
сушена 

83,30 82,35 18,08 1,87 5,98 0,50 0,60 5,22 4,26 

3 Журавлина 11,20 76,79 30,70 4,33 0,25 0,19 3,16 43,40 1,16 

Оскільки дана сировина багата на вміст екстрактивних речовин, доцільним буде 
використання плодів шипшини, горобини чорноплідної, журавлини в харчовій 
промисловості для збагачення чаю біологічно активними речовинами. Напої виго-
товлені з додаванням плодів будуть володіти протизапальними, загальнозміцнюю-
чими властивостями, які здатні покращити обмін речовин, роботу серця та шлун-
ково-кишкового тракту. 
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Досліджена сировина може використовуватися як природний барвник в хар-
човій промисловості, за рахунок антоціанів, які надають напоям насиченого пур-
пурного кольору. 

Використання вищезазначеної сировини дозволить надати напою бажаного 
відтінку за рахунок різних концентрацій антоціанів без застосування синтетичних 
барвників. 
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21. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКСТРУЗІЙНИХ 
ПРОДУКТІВ 
Т.О. Янюк 
Національний університет харчових технологій 

Зернові продукти є основним та незамінним джерелом продуктів харчування, 
вони містять повний набір харчових речовин необхідних для забезпечення 
нормальної життєдіяльності організму людини. Мають в своєму складі велику 
кількість вуглеводів, харчових волокон, макро- і мікроелементів, та інших біоло-
гічно-активних речовин. 

За рахунок використання в їжу зернових продуктів покривається до 40 % пот-
реби у вітамінах групи В. 

Хімічні речовини, які входять до складу зерна, визначають його харчову 
цінність. Хімічний склад зерна залежить від виду зернової культури, типу, підтипу, 
ботанічного сорту, умов вирощування та інших факторів [1]. 

На сьогодні на Україні вирощується широкий спектр зернових та зернобобових 
культур, але найбільш широко переробляються традиційні культури такі, як пше-
ниця, кукурудза та горох та ін.. 

Пшениця — найбільш поширена продовольча культура на Україні. Зерно 
пшениці відрізняється великим вмістом ендосперму (80 — 84 % від маси зерна). 
Цінними є властивості білків, вуглеводів. Важливими властивостями пшениці є її 
структура та хімічний склад зерна, також будова і склад тканин. Важливо 
відзначити, що чим грубіше і нижче сорт борошна, тим більше в ній корисних 
речовин. При вживанні пшениці поліпшується травлення, эвакуаторська функція 
кишечнику, підвищуються працездатність [2]. 

Друга найбільш поширена зернова культура — це кукурудза, яка поряд з шени-
цею і рисом займає одне перших місць. Відомо, що препарати з кукурудзи мають 
жовчогінні, діуретичні, кровоспинні й гіпоглікемічні властивості. Кровоспинна дія 
кукурудзи ґрунтується на її здатності прискорювати процес зсідання крові за 
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рахунок впливу на синтез протромбіну в печінці і збільшення кількості тромбоцитів, 
дають добрі результати при лікуванні циститів, нирковокам’яної хвороби, набряків, 
пов’язаних з порушенням серцевої діяльності, та ожиріння. Кукурудза входять до 
складу жовчогінних і сечогінних чаїв. Кукурудзяну олію використовують для профі-
лактики й лікування. 

Нашою метою є створення нових технологій, переробка сировини для виготов-
лення продуктів високої якості, які матимуть оздоровчий вплив на організм людини, 
забезпечуватимуть профілактику захворювань, сприятимуть усуненню дефіциту 
вітамінів, мікро- і макроелементів та інших поживних речовин. Цим вимогам відпо-
відають оздоровчі функціональні продукти. 

Тому при розробці цих продуктів нами пропонується використовувати ще й 
горох, який має унікальний хімічний склад. В горосі високий вміст білка, який 
легко засвоюється. Крім того, є вуглеводи, переважно у вигляді фруктози, клітко-
вини, пектинових речовин. Достатній набір вітамінів — групи B, E, K, PP, D, C, 
провітамін A. У насінні висока концентрація ненасичених жирних кислот, що 
знижують рівень холестерину в крові [3]. 

Горох підвищує поживність продуктів, страв, збагачує білком, мінеральними 
речовинами. Продукти з гороху містять менше вуглеводів, ніж насіння інших 
бобових культур, а білки цієї рослини повноцінніші, ніж білки бобів, чечевиці і 
квасолі. Майже всі поживні речовини гороху добре перетравлюються і засво-
юються. Коефіцієнт перетравлення коливається в межах 70 – 98 %. 

Якість харчування населення України не відповідає принципам збалансованого 
раціонального харчування. Недостатня кількість у раціоні незамінних амінокислот, 
вітамінів, мінеральних речовин викликає незворотні зміни в організмі, що 
призводять до відхилень у фізичному та інтелектуальному розвитку. Дефіцит біоло-
гічно активних компонентів у харчових продуктах зумовлює зниження захисних сил 
організму, розумової та фізичної працездатності. Відповідно, постає проблема 
виробництва та споживання якісних збалансованих біологічно цінних продуктів та 
добавок. Сучасна людина особливо вимоглива, завжди хоче бути працездатною та 
мати чудову фізичну форму. Створивши функціональні продукти харчування з 
використанням зернових продуктів, можна досягти збалансованого раціонального 
харчування. Так, як зернові мають оптимальний вміст необхідних речовин, які за без-
печать чудову роботу організму, отже створення нових функціональних продуктів 
харчування, впровадження їх в виробництво та збільшення їх асортименту є особливо 
актуальним в наш час. На жаль, в Україні зроблено ще дуже мало, і проблема 
збалансованого харчування населення залишається актуальною. 
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22. AНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ЯДЕР КОСТОЧЕК АБРИКОС 
А.О. Полякова, О.Ф. Боештян, А.А. Гендов-Мошану 
Технический университет Молдовы 

Пищевая ценность ядер косточек плодовых обусловлена высоким содержанием 
жира, белка, минеральных и других веществ. Основные направления переработки 
плодовых косточек следующие: ядра косточек перерабатывают для получения 
масел, халвы, марципановой массы, заменителей миндальных орехов, кормовой 
муки, натурального бензальдегида, высокобелкого кормового жмыха; скорлупа 
перерабатывается для производства крошки косточковой, порошка косточкового. 
Масла косточковых широко применяются в фармацевтической, пищевой, космети-
ческой и машиностроительной промышленности. 

Ядро орехов отличается сложным химическим составом. Они содержат 
значительные количества белков, жиров и минеральных веществ. Белки орехов 
отличаются содержанием лизина, метионина, триптофана, по наличию которых 
судят о полноценности белка. Белки ядер косточек плодовых являются также 
полноценными [1, 2]. Сравнительная оценка аминокислотного состава ядер 
косточек абрикос и идеального белка приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание незаменимых аминокислот в ядрах косточек абрикос и 
идеальном белке, мг/г азота 

Наименование аминокислот Идеальный белок Ядра косточек абрикос 
Лейцин + Изолейцин 576 660 
Лизин 270 241 
Фенилаланин 180 223 
Тирозин 180 119 
Цистин 126 32 
Метионин 144 60 
Треонин 180 253 
Триптофан 90 111 
Валин 270 256 

Нами изучен химический состав ядер косточек абрикос. В качестве объекта 
сравнения использовали ядра миндального ореха. Полученные результаты приве-
дены в таблице 2. 

Таблица 2. Химический состав ядер абрикос ( % на С.В.) 

Ядра косточек Основные показатели абрикос миндаля 
Влажность * 5,60 6,30 
Жир 47,50 55,20 
Азотистые вещества 28,38 23,60 
Клетчатка 1,60 3,60 
Зола 2,57 2,30 
Восстанавливающие сахара 1,83 – 
* Содержание влаги приведено в %-ах на общую массу. 
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Как видно из представленных данных (таблица 2) химический состав ядер косто-
чек абрикос весьма близок к химическому составу миндаля [2]. По некоторым 
показателям (на пример содержание белка, золы) они выгодно отличаются от ядер 
миндаля. Что касается содержания жира, то оно несколько меньше в ядрах абрикос и 
колеблется в пределах от 45 до 50 % от сухого остатка ядер. 

Для ядер косточек абрикос характерно высокое содержание макро- и микро-
элементов, данные которых представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Содержание минеральных веществ в ядрах косточек абрикос, мг/ % 

Объект 
исследования 

Зола % 
на С.В. Zn2+ Fe3+ Cu2+ Mg2+ Na+ K+ Ca2+ 

Ядро косточек 
абрикос 2,57 163,2 132,4 4,8 11,8 115,2 23,0 7,5 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что ядра косточек 
абрикос по содержанию минеральных веществ не уступают таким высокоценным 
продуктам питания, как говядина и молоко, и сравнимы по содержанию минераль-
ных веществ с морепродуктами [3]. 

Как видно из таблицы 3, ядра исследованных косточек абрикос содержат мине-
ральные вещества и богаты солями K и Mg; по содержанию магния ядра абрикосов 
значительно превосходят орехоплодные, по содержанию меди — миндаль (почти в 
8 раз). Ценность ядер абрикосов обуславливается также содержанием в них 
минеральных элементов, таких как железо, медь, кобальт. 

Из вышеизложенного следует отметить необходимость проведения работ по 
использованию плодовых косточек для производства различных продуктов, а 
именно, для приготовления марципановой массы и халвы. 
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23. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОРОСТКОВ 
ПШЕНИЦЫ В КУЛИНАРИИ 
А.И. Кирсанова, А.В. Боиштян  
Технический Университет Молдовы 

Использование проростков пшеницы в смеси с солью является рациональным так 
как соль является отличным консервантом пищевых продуктов, то есть увеличивает 
срок хранения, а также наиболее часто используется в кулинарии, таким образом, 
есть возможность постоянного использования данной смеси. 

Подготовка смеси из ростков пшеницы и поваренной соли была проведена в 
два этапа: 

1 этап — проращивание семян пшеницы; 2 этап — получение смеси. 
При проведении исследования были использованы семена пшеницы урожая 2011 

года, которые соответствовали требованиям ГОСТ 9353-90, поваренная соль соот-
ветствующая требованиям ГОСТ 13830-97, йодированная соль соответствующая 
требованиям ГОСТ 51575-2000. 
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Проращивание семян пшеницы было произведено согласно методу из патента 
№:2428029, который состоит из замачивания и регулярной промывки во время 
прорастания семян. Проращивание семян пшеницы осуществлялось в лаборатории 
следующим образом: промывались семена проточной водой от грязи и пыли, после 
этого семена помещались в емкость, где покрывались водой для набухания в течение 
12 часов, в помещении с нормальной влажностью и стабильной температурой. После 
набухания семена еще раз промывались и раскладывались тонким слоем на ровную 
поверхность. Чтобы избежать высыхания и заплесневения ростков, семена промы-
вались 3 раза в день проточной водой. 

Чтобы проследить эволюцию изменений органолептических показателей были 
извлечены три образца проросшей пшеницы: на 3, 5 и 7 день прорастания. 

Для приготовления смеси было использовано два вида соли, которые наиболее 
часто используются в кулинарии: йодированная и каменная соль в разных пропор-
циях 1:2 и 1:3. Все ингредиенты взвешивались, а затем загружались в блендер для 
измельчения до однородной массы. Полученную массу распределяли на чистом 
листе бумаги тонким слоем для просушивания в сушильном шкафу. Для сохранения 
всей пищевой ценности проростков пшеницы использовали температуру сушки до 
400С. В процессе сушки смесь периодически перемешивалась для снижения 
образования комков. После просушивания смесь выдерживалась при комнатной 
температуре 18 – 200С в течение 20 – 30 минут для стабилизации температуры и 
испарения влаги. Во время этого масса немного твердеет, поэтому была подвержена 
измельчению через перцемолку. 

Для выделения наиболее лучшей смеси по всем органолептическим показа-
телям, был проведен опрос результаты которого представлены ниже в виде 
диаграмм. (рис. 1, 2) 

Из данных видно, что смесь как йодированной так и не йодированной соли с 
ростками пшеницы проросших только 3 дня и смешенные с солью в соотношении 
1:3 набрала наибольшее количество баллов. Далее эта смесь была использована 
при дегустации каши гречневой, где все органолептические показатели были 
оценены, вышей степенью. 

Данный продукт рекомендуется для использования в кулинарии для блюд, 
которые не проходят термическую обработку, или которые доводятся до вкуса после 
термической обработки. 

 
 

Рис. 1. Смесь с поваренной солью 



 213 

 
 

Рис. 2. Смесь с йодированной солью 
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24. ТВЕРДАЯ ПШЕНИЦА КАК ОСНОВНОЕ 
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Ж.В. Кошак, Е.М. Минина, О.В. Стасюкевич 
Гродненский государственный 
аграрный университет, Беларусь 

Наилучшим сырьем для производства макаронных изделий является мука из 
твердой пшеницы. Зерно твердой пшеницы более вытянутое, сжатое по бокам, 
стекловидное. Твердые пшеницы по качеству зерна более ценные, меньше 
поражаются болезнями и вредителями, более устойчивы против полегания. Зерно 
их почти не осыпается [1]. Твёрдая пшеница наиболее успешно растёт в регионах с 
континентальным климатом, где лето короткое, жаркое и сухое. Её выращивают в 
странах СНГ, на территории Северной Америки, в Италии, Индии, Турции и 
других странах. 

В Республике Беларусь твердую пшеницу долгое время не выращивали, но в 
настоящее время селекционерами выведены сорта твердой пшеницы и проводятся 
работы по выведению мягких высокостекловидных сортов пшеницы, а также по 
улучшению качественных показателей зерна имеющихся сортов. 

Был проведен анализ технологических свойств твердой пшеницы, выращенной в 
условиях Республики Беларусь. Полученные значения сравнивались с требованиями 
действующего ГОСТ 9353 – 90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках». 
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В процессе исследований были определены показатели качества районированных 
в Республике Беларусь следующих сортов твердой пшеницы: «Славица» (урожай 
2010 – 2011 г.), «Елена» (2010 – 2011 г.), «Вероника» (2011 г.) и «Розалия» (2011 г.). 

Важнейшим показателем качества при производстве макаронной муки является 
содержание клейковины. Массовая доля клейковины для твердых сортов пшеницы 
должна находиться в пределе от 18 % до 28 %. Сорта «Вероника», «Розалия» и 
«Елена» (урожай 2010 г. и 2011 г.) имели содержание клейковины 28 % и выше. По 
качеству все проанализированные образцы твердой пшеницы соответствовали 
требованиям ГОСТ 9353 – 90 и относились ко II группе качества [2]. 

Стекловидность зерна твердой пшеницы в зависимости от класса находится в 
пределах от 70 % до 85 %. Не один из исследованных сортов твердой пшеницы 
не достигает 85 % стекловидности и лишь сорт «Розалия» имел наибольшую 
стекловидность — 82 % [3]. 

Натура зерна твердой пшеницы в зависимости от класса должна быть от 710 г/л 
до 770 г/л. Все проанализированные сорта соответствовали требованиям стандарта, 
при этом минимальное значение натуры было 760 г/л у сорта «Вероника», а 
максимальное — 809 г/л у сорта «Елена» (урожай 2010 г.) [4]. Это свидетельствует 
о том, что зерно твердой пшеницы исследованных сортов хорошо развито и 
выполнено; в нем относительно большое содержание эндосперма и невысокое — 
оболочек, что при переработке увеличивает выход муки. 

Были исследованы и другие показатели качества твердой пшеницы, которые 
вкладываются в требования ГОСТ 9353 – 90. На основании проведенных исследо-
ваний, можно сделать вывод, что сорта твердой пшеницы, селекционированные и 
выращенные в Республике Беларусь, пригодны для производства макаронной 
муки. Использование белорусских сортов твердых пшениц позволит расширить 
ассортимент выпускаемых макаронных изделий и снизит зависимость от закупки 
твердых сортов пшеницы за рубежом. 
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25. НОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ 
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Анализ структуры питания в Республике Беларусь в настоящее время позволяет 
характеризовать его как недостаточно рациональное, что наряду с ухудшающи-
мися экологическими условиями обусловливает снижение уровня здоровья нации: 
поэтому требует нового, более качественного подхода как структуре питания 
населения в целом, так и по отдельным пищевым продуктам. 
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Макаронные изделия, изготавливаемые из макаронной или хлебопекарной муки, 
имеют дефицит важнейших незаменимых аминокислот, минеральных веществ, 
витаминов и пищевых волокон. Поэтому для создания обогащенных макаронных 
изделий целесообразно использование растительного сырья, содержащего сбаланси-
рованный комплекс пищевых ингредиентов, способствующих формированию высо-
ких вкусовых и лечебно-профилактических свойств готовых изделий [1, 2]. 

В связи с этим на кафедре технологии хранения и переработки растительного 
сырья проводятся исследования по изысканию новых видов растительного сырья, 
являющегося источником пищевых волокон и обладающего повышенной пищевой и 
биологической ценностью, которые могли бы стать основой для создания новых 
видов пищевых продуктов лечебного и лечебно-профилактического назначения для 
питания населения. 

В качестве таких источников были выбраны плоды и ягоды лекарственных 
растений. Относительно недавно ученые обратили свои взоры к плодам и ягодам. 
Они не только подтвердили их известные целебные свойства, но и открыли 
новые полезные качества. Современная биохимия обнаружила в составе плодов и 
ягод ранее неизвестные вещества, способные сохранять здоровье человека и 
открывающие новые перспективы в их лечебном использовании. 

Для изучения нами были отобраны следующие плоды и ягоды: облепиха, рябина, 
брусника, клюква. Состав плодов облепихи отличается богатством и разнообразием 
биологически активных веществ. Яркая и разнообразная окраска плодов облепихи 
(желтая, оранжевая, красная) обусловлена различным накоплением в них біологи-
чески активных веществ — каротиноидов. Содержание их в плодах составляет от 0,3 
до 20 мг на 100 г, среди них доля более активного β-каротина может достигать 30 %. 

Всем известно, что рябина настоящая сокровищница витаминов. По 
содержанию каротина она превзошла морковь и облепиху, а по количеству аскор-
биновой кислоты — шиповник и черную смородину. Желеобразующие свойства 
пектинов рябины способствуют связыванию эндогенных и экзогенных токсинов и 
выведению избытка углеводов. Органические кислоты и горечи рябины повышают 
секрецию и усиливают переваривающую способность желудочного сока, что 
наряду с желчегонным эффектом способствует улучшению пищеварения. 

Клюкву вот уже много лет подряд используется как незаменимое лекарственное 
средство, которое способно подарить организму целый комплекс витаминов и при 
этом служить в качестве отличного пищевого продукта. Клюкву рекомендуют 
больным сахарным диабетом. Она препятствует образованию глаукомы. Клюква 
обладает тонизирующим и освежающим эффектом, повышает умственные и 
физические способности человека, является хорошим бактерицидным средством. 
Она содержит большое количество урсуловой кислоты, которая генетически и по 
структуре близка к физиологически важным гормонам [4, 5]. 

Брусника также с давних пор считается ценным лекарственным растением. В 
бруснике обнаружено довольно много различных веществ. Ягоды брусники 
используют в качестве хорошего витаминного средства. Свежие ягоды и сок, а 
также отвары сухих ягод назначают при повышенном артериальном давлении, 
простуде, ревматизме и подагре. 

В России проводились исследования по использованию облепихового шрота в 
макаронном производстве. В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что химический состав полученных изделий значительно отличается от 
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традиционных большим содержанием белка, пищевых волокон, витаминов, біологи-
чески активных веществ [3]. 

Нами же предлагается использовать плоды и ягоды в виде порошков, которые 
имеют ряд преимуществ. Порошки, в отличие от пюре и соков, являются концент-
ратами исходного сырья, дольше сохраняют свое качество, лучше транспортируются. 
Благодаря ценному химическому составу, они являются источником обогащения 
макаронных изделий пищевыми волокнами, азотсодержащими минеральными 
веществами, органическими кислотами, витаминами и натуральными красителями. 
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26. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНА 
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Тритикале — гибридный род злаков, гибрид ржи и пшеницы, который начали 
получать с 1920-го года. Тритикале по своим пищевым качествам превосходит 
пшеницу, а по хлебопекарным качествам превосходит рожь. 

Крахмал тритикале отличается от крахмала пшеницы и ржи низким содержа-
нием амилазы (23,7 %). По величине плотности ржи (при 30 град. Цельсия) 
крахмал тритикале превосходит крахмал ржи (1,4465 и 1,4209),уступая крахмалу 
мягкой пшеницы (1,4832) [1]. 

По содержанию клейковинообразующих белков тритикале намного превышает 
рожь и приближается к пшенице, что говорит о способности зерна амфидиплоидов 
образовывать связанную клейковину по пшеничному типу. Количество клейковины 
в зерне тритикале приближается к содержанию её в пшенице. По качеству 
клейковины тритикале в большинстве случаев имеет более низкие данные из-за 
содержания в ней белков ржаного типа. Мука тритикале содержит более высокое 
содержание -каротина, витамины B1, B2, PP и P, Mg и Fe чем мука пшеницы [1, 2]. 

Определены реальные свойства теста зерна тритикале в сравнении с тестом из 
зерен пшеницы и ржи. Установлено, что эффективная вязкость, предельное 
напряжение сдвига и время разрушения структуры у теста из зерна тритикале 
значительно ниже, чем у теста из пшеницы и ржи. Минимальная эффективная 
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вязкость у теста из зерна тритикале, соответствующая вязкости полностью 
разрушенной структуры, в 4 – 4,6 раза меньше, чем у теста из зерна пшеницы и в 
6 – 9 раз меньше, чем у теста из зерна ржи. Причиной этого является способность 
зерна тритикале к саморазжижению, благодаря наличию в нем активной -
амилазы и специфическому строению крахмальных гранул тритикале [3]. 

При использовании смешанной муки (с добавлением пшеничной) нельзя вырабо-
тать лапшу, а тесто для короткорезаных макаронных изделий может содержать муки 
из зерна тритикале не более 35 %. 

Возможность использования тритикалевой муки для приготовления лапши 
оценивалась путём сравнения её с мукой, смолотой из твёрдой пшеницы, которая 
используется при промышленном производстве макаронных изделий, и с мукой 
для домашнего приготовления изделий из теста, из которой обычно приготавли-
вают лапшу в домашних условиях. Лапша из муки для домашнего приготовления 
изделий и из тритикалевой муки имела желтовато-серовато-белый цвет в противо-
положность жёлтому цвету лапши из твёрдой пшеницы. 

Таким образом, для повышения эффективности использования тритикале в 
производстве и расширении ассортимента макаронных изделий в Республике Бела-
русь целесообразно продолжить работу в следующих направлениях: 

1) провести глубокие исследования технологических свойств зерна и макаронных 
достоинств муки тритикале с целью определения ценных и перспективных сортов. 

2) разработать рекомендации по технологическому и техническому обеспечению 
высокоэффективной послеуборочной обработки свежеубранного зерна. 

3) улучшить подготовку к помолу зерна тритикале новых сортов и совершен-
ствовать технологии переработки его в макаронную муку. 

4) разработать технологию производства макаронных изделий с использова-
нием тритикалевой муки. 
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Согласно концепцией о функциональном питании организм человека должен 
обеспечиваться определенным количеством всех нутриентов. Обогащающие до-
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бавки целесообразно вносить в продукты из пшеничной муки. Кроме традиционных 
композитных смесей муки можно применять и нетрадиционное обогащающее сырье 
[1 – 3]. Им может выступать измельченный и высушенный порошок из листьев и 
побегов сныти обыкновенной. 

Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.) представляет собой многолетнее 
травянистое растение из семейства зонтичных. Растительные клетки сныти содержат 
в достаточном количестве белки, углеводы (глюкоза, фруктоза, умбеллифероза), 
ценнейшие флавоноиды - кверцитин и кемферол, фитонциды, эфирные масла, соли 
калия, магния, железа, меди, марганца, бора и титана. Растение содержит много 
витамина С, полиацетиленовых соединений (природных пестицидов) и кумаринов. 

С древних времен при приготовлении разных блюд использовали молодые 
листья и побеги этого растения, листья квасили на зиму, а черешки мариновали и 
обжаривали. В народной медицине сныть используют при лечении подагры и 
ревматизма, заболеваний печени, поджелудочной железы, почек, нарушений обмена 
веществ, она улучшает состояние зубов, ногтей и волос. В природе нет дикорасту-
щего съедобного растения, равного сныти, так как у этого растения химический 
состав наиболее приближен к составу человеческой крови. И что самое главное, 
сныть — это неприхотливое распространенное дикорастущее растение, разведение и 
использование которого не вызовет серьезных затрат. 

Следовательно, целесообразно использовать порошок из листьев и побегов 
сныти в качестве обогащающего компонента хлеба. 

Цель работы — определение качественных характеристик хлебобулочных 
изделий, выпеченных с добавлением порошка из высушенных листьев и стеблей 
сныти обыкновенной.  

Листья и побеги сныти обыкновенной высушивали при температуре до 100 0С, 
измельчали в порошок. Результаты экспериментов показали, что порошок сныти 
содержал большое количество полезных компонентов. Так общее количество сухих 
веществ составляет 927 г/кг массы, зольность порошка сныти — 106, 4 г/кг. Данные 
показали, что содержание белков в порошке составляет 144,7 г/кг, липидов — 23,4 
г/кг, кальция — 15,4 и фосфора 3,3 г/кг. 

Методом ВЭЖХ определили содержание тиамина и его производных в порошке 
сныти. Результаты показали, что тиамина в порошке содержится небольшое 
количество, и он представлен фосфорилированной формой — тиаминдифосфатом. 

Учитывая полученные результаты по исследованию некоторых показателей 
пищевой ценности порошка сныти, можно сделать заключение о целесообразности 
внесения порошка с целью обогащения готовых хлебобулочных изделий. 

Порошок сныти обыкновенной добавляли к пшеничной муке высшего сорта в 
соотношении 2, 4, 6 % к массе пшеничной муки. Такое соотношение выбрано с 
учетом влияния порошка на органолептические и технологические показатели 
качества готовой продукции. Большие концентрации изменяли цвет и вкус 
изделий, а также слегка снижали пористость изделий. 

Пробные выпечки проводили по всем вариантам внесения порошка. В качестве 
контроля использовали изделия из пшеничной муки высшего сорта. Полученные 
результаты показали, что кислотность и влажность полуфабрикатов и готовых 
изделий практически не изменялись по сравнению с контролем. Пористость 
опытных образцов с добавлением концентраций порошка 2 % даже слегка увели-
чивалась (однако изменения были не достоверны), а при повышении содержания 
порошка сныти в изделиях до 6 % незначительно снижалась на 0,8 %. 
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Изменение претерпевали вкус и цвет продукции. Готовые образцы имели 
желто-зеленый оттенок и своеобразный приятный вкус.  

Обобщая полученные данные можно утверждать, что внесение в хлебобулочные 
изделия порошка сныти значительно повысит пищевую ценность продуктов питания. 
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28. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОРОЩЕННЫХ 
СЕМЯН КОНСКИХ БОБОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
Н.Г. Курбанов, Э.М. Омарова  
М.М. Искендерова, П.Г. Гасанова 
Азербайджанский Государственный 
Экономический Университет, г. Баку 

Несмотря на широкое использование зернобобовых культур, в т.ч. пшеницы и сои 
для получения традиционных и функциональных продуктов питания, исследования, 
касающихся изучение вопросов проращивания и непосредственного применения 
семян конских бобов (Faba vulgaris Moench) после их биоактивации для функциональ-
ного назначения все еще продолжаются. 

В настоящей работе изучены некоторые аспекты использования пророщенных се-
мян конских бобов для получения хлебобулочных изделий без применения дрожжей. 

Нами первоначально усовершенствован существующий способ проращивания 
семян сои (Патент РФ №2348179, опубл. в Б.И. №7, 10.03.2009) и его применяли 
для биоактивации семян конских бобов, широко распространенных в питании 
населения нашей республики. 

В предложенном способе обеспечивается лучшая возможность для экстрагирова-
ния пищевых веществ из семян после набухания, ускоряется процесс активации 
ферментов используемого сырья, уделяется большая часть танинов и других соди-
нений, влияющих на их активность. Все это позволяет, получит пророщенные 
семена с двойными ростками, обладающими лучшими органолептическими показа-
телями и повышенной биологической ценности за счет повышение содержания 
витаминов, изменение количественного соотношения незаменимых и заменимых 
аминокислот в них. 
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Одним словом, полученный путем эндоферментативной обработки семян 
конских бобов полупродукт, становится вполне пригодным для производства 
нового ассортимента хлебобулочных и других изделий. 

На основании экспериментальных исследований разработаны технологичес-
кие схемы и рецептуры хлеба и булочных изделий с добавкой пророщенных 
семян конских бобов без использования дрожжей. 

Семена набухших бобов вместе с проростками измельчают до частиц с размером 
0,5 – 1 мм, смешивают с пшеничной мукой и остальными компонентами рецептуры. 

Предлагается следующая рецептура для изготовления хлеба и булочных изделий 
с добавкой пророщенных бобов без использования дрожжей (см.таблицу 1). 

Количество вносимой добавки из пророщенных бобов определяли органолепти-
чески после выпечки изделий. 

Таблица 1. Рецептура изделий с добавкой пророщенных семян конских бобов 

Варианты образцов 
Компоненты 

1 2 3 
Мука пшеничная 35 45 52 
Добавка из пророщенных семян бобов 35 25 12 
Растительное масло 4,6 3,5 3 
Сахар  0,5 0,5 0,5 
Соль поваренная 0,5 0,5 0,5 
Сода пищевая 0,5 0,5 0,5 
Лимонная кислота 0,5 0,5 0,5 
Вода питьевая До 100 До 100 До 100 

Экспериментальный вариант выпечки изделий, где содержания добавок не 
превышало 25 % от количества общих компонентов теста, дали лучшие результаты, 
как по вкусу, так и по выходу готовых изделий. 

Для получения изделии, приготовление теста осуществляют в следующей 
последовательностью. Сначала соль, сахар и лимонную кислоту растворяют в воде. 
В муку добавляют соду и перемешивают. Далее добавку из пророщенных бобов 
смешивают с растительным маслом, и все компоненты объединяют в чане 
тестомесильного аппарата и интенсивно перемешивают в течение 2 – 3 минут. 

С целью уменьшение потерь углекислого газа, который выделяется в результате 
взаимодействия соды и лимонной кислоты при их растворении, тесто быстро 
разделывают на заготовки массой не более 200 г и тотчас же используют для 
выпечки. Небольшая масса для выпечки изделий, имеет целью обеспечивать 
быстрой выпечки. Процесс выпечки тестовых заготовок в жарочном шкафу при 
200ºС занимает около 30 минут с момента выпечки. 

Таким образом, применяя измельченной проросшей массы конских бобов в ка-
честве добавок, путем составление рецептуры без дрожжей получают мучные 
булочные изделия, которые обладают лечебно-профилактическими свойствами за 
счет содержания витаминов и биологически активных веществ в составе пророще-
нных семян конских бобов. 
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Способ приготовления и рецептура легко применимы и удобны в условиях 
малых предприятий питания с традиционными оборудованиями, в предприятиях, 
где имеются мучные и кондитерские цехи. 

29. ВИКОРИСТАННЯ БОРОШНА ІЗ ШРОТУ 
ОЛІЙНОГО НАСІННЯ ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 
М.Д. Землинська, Д.В. Івченко, 
А.І. Стоянов, Т.О.Тягнибіда 
Коледж ресторанного господарства 
Національного університету харчових технологій 
Г.І. Волощук 
Інститут післядипломної освіти 
Національного університету харчових технологій  

Одним із актуальних напрямів удосконалення асортименту та якості харчових 
продуктів щоденного вжитку є поліпшення їх хімічного складу шляхом 
використання нової безпечної сировини, яка має підвищений вміст біологічно-
активних речовин. Популярним харчовим продуктом в Україні є макаронні вироби. 
Вони швидко готуються, мають універсальне застосування для приготування 
перших, других та третіх обідніх страв, різноманітні за формою, мають тривалий 
термін зберігання. Макаронні вироби в Україні виробляють переважно з хлібо-
пекарського пшеничного борошна вищого сорту, що є рафінованим продуктом, тому 
з метою розширення асортименту макаронних виробів поліпшеної харчової цінності 
було досліджено використання борошна із шроту насіння гарбузів, борошна із шроту 
насіння льону та борошна із шроту волоського горіха. 

Згідно з вимогами ТУ У 10.4 – 36997530 – 003:2012 масова частка води в борошні 
із шротів не повинна перевищувати 9,0 %; масова частка жиру — не перевищувати 
20,0 % на сухі речовини. Крупність помелу: залишок на ситі з шовкової тканини № 
25 — не більше 3,0 %, прохід крізь сито з шовкової тканини №35 — не більше 60 %. 
За літературними даними про хімічний склад гарбузового насіння, насіння льону та 
горіха волоського було розраховано, що борошно із шротів містить до 50 % білка, до 
8 % мінеральних речовин (таблиця 1) та значний вміст вітамінів. Загальну 
кислотність борошна із шротів визначали титруванням водно-спиртової витяжки, 
кислотність за вмістом жирних кислот визначали титруванням спиртової витяжки. 

Таблиця 1. Хімічний склад борошна із шроту олійного насіння 

Кислотність, град. Сировина: 
борошно із 

шроту 
Вода, % Жир, % Білок, 

% 
Вуглеводи, 

% Зола, % загальна спиртової 
витяжки 

насіння 
гарбузів 6,0 15,0 50,2 20,5 8,0 4,0 1,5 

горіха 
волоського 6,0 16,0 43,0 30,0 4,5 12,0 10,0 

насіння 
льону 8,0 16,0 28,0 41,0 6,5 4,0 2,0 
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Встановлено, що кислотність борошна із шротів олійних культур, особливо 
горіха волоського, вища за кислотність борошна пшеничного вищого сорту, через 
наявні жирні кислоти. Тому для вивчення впливу нової сировини на якість і 
технологію приготування макаронних виробів дозування її обмежили. 

Під час вивчення впливу нової сировини на технологію виготовлення макаронних 
виробів було встановлено, що додавання борошна із шроту олійного насіння сприяє 
утворенню макаронного тіста з меншим розміром крихт. Продуктивність пресу та 
швидкість пресування тіста з досліджуваною сировиною підвищується на 10…20 %. 

Макаронні вироби з борошном із шротів відрізняються за кольором (таблиця 2). 
Показники стану поверхні, стану в зламі, вологості, кислотності, міцності та варильні 
властивості нових виробів майже не відрізняються від показників якості виробів без 
додаткової сировини (контролю). Але вироби з борошном із шроту олійного насіння 
мають меншу міцність, ніж контрольний зразок, та більшу кількість сухих речовин, 
що переходять у варильну воду. 

Таблиця 2. Вплив борошна із шротів олійного насіння на якість 
макаронних виробів 

Вироби з додаванням борошна із шротів 

Показники якості 

Контроль 
(вироби з борошна 

пшеничного вищого 
сорту) 

насіння гарбузів горіха 
волоського насіння льону 

Колір білий 
білий з 

кремовим 
відтінком 

білий з сірим 
відтінком 

білий з 
коричневим 

відтінком 
Стан поверхні гладенька шорстка гладенька 
Стан в зламі скловидний 
Вологість, % 12,0 12,0 12,0 12,5 
Кислотність, град 2,5 2,5 3,5 2,5 
Міцність, Н 6,0 5,4 5,6 5,0 
Варильні властивості: 
Час варіння до готовності, хв. 15 17 14 17 

Коефіцієнт збільшення маси  1,75 1,66 1,78 1,72 
Коефіцієнт збільшення 
об’єму  2,5 2,4 2,8 2,7 

Кількість сухих речовин, що 
перейшли у варильну воду, % 8,0 8,2 9,0 8,2 

Смак властивий макаронним виробам, без 
стороннього смаку 

властивий макаронним виробам, із 
приємним присмаком 

Отже, використання борошна із шроту олійних культур дозволяє отримати якісні 
макаронні вироби з оригінальними органолептичними властивостями і збагатити їх 
білковими та мінеральними речовинами. 
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4.3. ПІДСЕКЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ І РОЗРОБКА НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Голова підсекції — проф. О.І. ШАПОВАЛЕНКО  
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1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЛУЩЕННЯ 
ЗЕРНА ГОРОХУ 
Д.В. Мельник, Г.Т. Майсурадзе, Н.А. Слободяник 
Національний університет харчових технологій 

Горох — цінний продукт харчування. Це основна зернова бобова культура, 
яка вирощується в Україні. Вирощують його для продовольчих цілей, але також 
він використовується і на кормові потреби. Вживають горох у цілому виді або у 
вигляді крупи й борошна. Білка в ньому стільки, як у яловичині. За калорійністю 
він переважає її удвічі, оскільки містить багато вуглеводів. Горох також багатий 
на вітаміни А, В1, В2, В6, С, РР, К, Е, каротин, інозит, холін, мікроелементи (солі 
кальцію, калію, марганцю, фосфору), полісахариди, крохмаль (близько 50 %), 
жири (0,6...1,5 %). Насіння гороху містить 26...27 % легкозасвоюваного білка, 
багатого на незамінні амінокислоти (цистин, лізин, триптофан, тирозин, метіонін 
тощо). У цьому й полягає цінність гороху не тільки як харчового, а й дієтичного, 
лікувального продукту [2, 3]. 

Лущення зерна в круп’яному виробництві — основна технологічна операція 
виробництва крупи, від ефективності якої залежать вихід і якість виробленої продукції. 
Основним завданням лущення зерна є максимальне відділення його зовнішньої 
оболонки від ядра у лущильній машині при збереженні цілісності зернівки [1, 4]. 

Лущення гороху дає можливість відокремити оболонки від ядра, що знижує 
вміст клітковини, і робить ядро зерна придатним для споживання. 

У зв’язку з поставленою метою дослідження була сформульована основна задача 
роботи: встановити основні закономірності процесу лущення зерна в лущильнику. 

Нами було проведено 8 серій досліджень із зерном дрібного та крупного гороху із 
зміною вологості зерна, тривалості обробки в лущильнику та колової швидкості 
робочого органу лущильника УЛЗ-1. Це дало можливість визначити вплив 
наведених факторів на вихід ядра, мучки, лузги та дрібки. Також проводилися 
лабораторні дослідження зольності лузги та мучки зерна гороху, після обробки в 
лущильнику, і визначали крупність як дрібного, так і крупного зерен гороху. 
Абсолютна маса крупного зерна гороху становила 231,7 г, а дрібного — 150,1 г в 
перерахунку на суху речовину. 

Дослідженнями встановлено, що крупне зерно гороху лущиться інакше ніж 
дрібне зерно. Результати досліджень наведено на рис. 1 та 2. 

Із рис. 1 та 2 можна побачити, що на ефективність лущення зерна гороху впливає 
тривалість перебування зерна в лущильнику, вологість зерна та його крупність, а 
також швидкість обертання робочого органу лущильника. 

Із збільшенням тривалості лущення із 5 с до 25 с в лущильнику УЛЗ-1 індекс 
лущення також збільшується. Із збільшенням швидкості обертання робочого органу та 
зменшення вологості зерна індекс лущення для дрібної фракції зерна гороху також 
зростає. Збільшення вологості дрібної фракції зерна і зменшення швидкості обертання 
робочого органу із 2500 об/хв до 1500 об/хв навпаки зменшує індекс лущення. 
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Рис. 1. Індекс лущення дрібного зерна гороху 
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Рис. 2. Індекс лущення крупного гороху 

Із рис. 2, який ілюструє ефективність лущення крупної фракції гороху, видно, що 
із збільшенням вологості зерна із 13,6 % до 16,1 % індекс лущення суттєво змен-
шується, при швидкості обертання робочого органу 2500 об/хв. При швидкості 
обертання робочого органу 1500 об/хв збільшення вологості зерна суттєво не 
вплинуло на індекс лущення. 

Аналізуючи результати досліджень, можна побачити, що при лущенні дрібного 
гороху (швидкість обертання робочого органу 2500 об/хв, вологість зерна 13,6 %) 
індекс лущення вищий при обробці дрібної фракції зерна в середньому на 10 %. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що для здійснення ефективного 
процесу лущення зерна гороху необхідно регулювати вологість, крупність та час 
обробки зерна в лущильній машині у визначених межах. 
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2. ДОМІШКИ ЗЕРНА ТА ПРОБЛЕМНІ 
ПИТАННЯ ЇХ ВІДОКРЕМЛЕННЯ 
І.О. Подгорнюк, В.В. Годенко, Т.С. Галичина 
Національний університет харчових технологій 

Домішки зерна суттєво погіршують його якість і товарну цінність, обмежують 
цільове використання. Домішки в зерно потрапляють, як правило, при збиранні 
урожаю, транспортуванні і післязбиральній підробці. Їх кількість більшою мірою 
залежить від ряду факторів, зокрема агротехнологічного рівня вирощування зерна, 
досконалості збиральної техніки й організації збиральних та післязбиральних робіт. 

За показниками якості зерна за ГОСТом 7186 – 86 [1] всі домішки зерна 
поділяють на зернові та смітні. До зернових домішок за цим ГОСТом відносяться 
неповноцінні зерна основної культури, а також зерна інших культурних рослин, 
вміст яких допускається при заготівлях. До смітних — домішки органічного та неор-
ганічного походження. До мінеральних — домішки мінерального походження, такі 
як пісок, грудочки ґрунту, галька, тощо. 

Особливістю насіння більшості смітних домішок є їх порівняно більша від зерна 
основної культури гігроскопічність та життєстійкість [1, 3]. Ці домішки характери-
зуються вищим рівнем активності життєдіяльності і тому є потенційним джерелом 
самозігрівання [3]. Тому такі домішки слід виділяти зразу ж при надходженні зерна. 

Для виділення домішок із зерна в практичній діяльності використовують 
відмінності їх фізико-механічних властивостей. До основних фізико-механічних 
властивостей насіння сміттєвих домішок, що можуть бути використаними для 
виділення їх із зерна основної культури ряд авторів відносять геометричні — 
довжина, товщина, ширина; аеродинамічні — парусна швидкість, коефіцієнт 
аеродинамічного опору, критична швидкість; вагова характеристика — вага 1000 
зерен, питома та об’ємна вага; властивості поверхні — рівна і щільна, шершавість і 
пористість, бугорчастіть, коефіцієнти внутрішнього (міжзернового) і зовнішнього 
тертя; форма — шароподібна, овальна, трьох та чотирьохгранна, яйцеподібна, тощо. 

Сепарування ЗС на підприємствах по зберіганню та переробці зерна здійснюють 
за ознакою ділимості її компонентів по розмірам, формі, густині, коефіцієнту 
аеродинамічного опору, електропровідності, модулю пружності, кольору та іншим 
ознакам на сепараторах. Оцінюють роботу сепараторів за показниками їх продуктив-
ності (Q, кг/с), ефективності очищення зерна від домішок (Е, %) та вмісту 
повноцінного зерна у відходах (α, %) [1 – 3]. 

Продуктивність сепараторів встановлюють за результатами балансу продуктів 
по масі очищеного зерна (G, кг) за період роботи сепаратора (t, с), а ефективність 
очищення ЗС від домішок — по вмісту домішок в очищеному зерні за формулою 
[1 – 3]: 

 Е= (1 )
  

А Б
А , (1) 
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де А — кількість домішок в зерносуміші, що належить вилучити, %; Б — 
кількість домішок, що залишилось в зерні після його очищення, %; α — кількість 
повноцінного зерна у відходах, в % до маси виділених домішок. 

Деякі автори [3] для вираження ефективності очищення зерна пропонують 
виражати під кількістю домішок, що належить вилучити (А) — загальний вміст 
цих домішок в зерні: 

 Е= (1 /100) 100  


В
А , (2) 

де А — вміст домішок в зерні, що можуть бути виділені, кг; В — частка виділених 
домішок (В = А — Б), кг; α — кількість повноцінного зерна у відходах, в % до їх маси. 

Майже всі із відомих методів та способів фракціонування зернової суміші 
реалізуються завдяки її сипких властивостей, тобто здібності переміщатися по 
нахиленій поверхні [1, 3]. Сипкість зерна характеризується кутом природного нахилу 
і залежать від ряду факторів. Зокрема гранулометричного складу і характеристики 
(форми зернини, її розмірів та стану поверхні), вмісту та видового складу домішок, 
вологості зерна та інших факторів [1, 3]. 

За виробничими даними та нашими дослідженнями, із збільшенням вологості зерна 
продуктивність ситових зерноочисних сепараторів може зменшуватись до 5 разів від 
паспортної. Е.Д. Казаков встановив, що із збільшенням вологості ряду зернових 
культур їхній кут природного нахилу може зростати до 60 % і більше відсотків [3]. 

Оскільки із вмістом вологи зерна пов’язані і його фізико-механічні властивості, 
то очевидно, що і ділимість суміші біде змінюватися із зміненням її вологовмісту. 

1. Для приведення зерна в стійкий стан зберігання необхідно вилучити життєво-
активні домішки, зменшити його вологість до критичних значень та охолодити. 

2. Вологість зерна погіршує його сипкість і погіршує процес сепарування. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Часть 1. Госстандарт СССР, 
ОКП 97 1000, — М .:Издательство стандартов, — 1990. — 208 с. 

2. Правила по организации и ведению технологического процесса на элеваторах. 
— М.: Министерства заготовок СССР, 1972. — 49 с. 

3. Казаков Е.Д. Зерноведение с основами растениеводства. — М.:Колос, 1965. 
— 328 с. 

Науковий керівник: І.І. Гапонюк 

3. ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСТРУДУВАННЯ 
ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ 
І.C. Надточій 
Національний університет харчових технологій 

Останніми роками в Україні істотно зріс інтерес до сучасних технологій 
виробництва різноманітних харчових та кормових продуктів із застосуванням 
насіння льону. Це обумовлено наявністю повноцінного білку та високим вмістом 
біологічно-активних речовин в насінні льону. Можливість отримання широкого 
асортименту харчових продуктів і їх напівфабрикатів тривалого зберігання і 
раціональним використанням для їх виробництва різноманітної рослинної сировини. 

Один із самих перспективних і високоефективних процесів, що дозволяє одер-
жувати продукти нового покоління із заздалегідь заданими властивостями, 
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управляючи вихідним складом суміші, механізмом фізико-хімічних, механічних, 
біохімічних і мікробіологічних процесів — це технологія екструдування. Для 
проходження даного технологічного процесу необхідні певні умови : зволоження й 
пластифікація сировини, одержання розплаву біополімерів, денатурація білків і 
клейстеризація крохмалів, структурування розплаву під дією сил зрушення й 
розтягання, його охолодження й формування. [3]. 

Технологічний процес екструдування відрізняється безперервністю, низькою 
витратою питомої енергії, невеликими капітальними витратами, малими вироб-
ничими потужностями, компактністю, універсальністю, високим ступенем меха-
нізації й автоматизації. 

Екструзія — ідеальний технологічний процес для збереження білкових продуктів, 
та збагачення їх харчовими волокнами, вітамінами, мікроелементами, рослинними 
жирами, пектиновими речовинами, органічними кислотами, цукрозамінниками й 
іншими добавками й одержання продуктів з високими смаковими й органолеп-
тичними властивостями, а головне — з більше збалансованим амінокислотним, жир-
окислоним і мінеральним складом [1]. 

Метод екструзійної обробки, який застосовується у виробництві харчових про-
дуктів, має ряд переваг: 

– високий ефект стерилізації; 
– можливість використання широкої гами сировини; 
– можливість збагачення продуктів різноманітними добавками (білком, волок-

нами, вітамінами); 
– гнучкість і безперервність технологічного процесу; 
– малі розміри екструдера; 
– низька собівартість продукції; 
– термічна обробка продукту забезпечує знищення практично всієї, навіть 

спорової, мікрофлори [2]. 
Враховуючи зазначені переваги, технологію екструдування можна застосовувати 

для переробки насіння льону при подальшому його використанні в виробництві як 
харчових так і кормових продуктів. 
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4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
ПРОДУКТІВ ЕКСТРУДУВАННЯ 
ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ З ДОДАВАННЯМ 
БІЛКОВОВМІСНИХ ДОБАВОК 
Ю.М. Куть 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день в раціоні населення світу, а також в комбікормовому 
виробництві, спостерігається значна нестача білку. Одним з актуальних питань 
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сьогодення є використання білкововмісних добавок в харчовій та комбікормовій 
промисловості. 

Розглядаючи сучасні методи теплової обробки сировини, значну увагу потрібно 
приділити екструзії. Екструзія — один з найперспективніших і високоефективних 
процесів, що дозволяє отримувати продукт із заздалегідь заданими властивостями 
шляхом корегування початкового вмісту суміші, що екструдується. Діапазон 
сировини, що піддається екструзії включає велику кількість різних органічних 
матеріалів, включає сировину рослинного і тваринного походження. 

Основні переваги екструзійної технології — в гнучкості технологічних схем, 
високій продуктивності, низькій собівартості продукції. Крім того, ця технологія 
ідеально підходить для збагачення продукції білками, харчовими волокнами, 
вітамінами, мінеральними речовинами та іншими біологічно активними добавками. 

Серед білково вмісної сировини рослинного походження було виділено такі 
продукти: шрот соняшниковий та шрот соєвий, глютен кукурудзяний кормовий. 
Так як в Україні існує значна кількість олійно-екстракційних заводів, побічним 
продуктом роботи яких є шроти, їх подальша переробка є актуальним питанням[1]. 

Глютен є побічним продуктом крохмале-патокового виробництва і складається в 
основному з чистого білку кукурудзи — понад 60 %. Білок глютену містить велику 
кількість незамінних амінокислот, він відрізняється високим вмістом сірковмісних 
кислот — метіоніну і цистину, які позитивно впливають на продуктивність тварин. 
Він за своїм складом багатий на комплекс, жиро- і водорозчинних вітамінів — Е, В1, 
В2, В3, В4, В5, В6. 

За калорійністю глютен стоїть на другому місці після тваринних і рослинних 
жирів. В порівнянні з соєвим шротом він містить на 36 % більше обмінної 
енергії, 28 % сирого протеїну і в 4 рази більше лінолевої кислоти. За енергією 1 
кг глютену еквівалентний 7 кг кукурудзи, а за протеїном - 1 кг рибного борошна. 

Серед сировини тваринного походження було обрано клітини крові свиней аеро-
зольної сушки. Клітини крові — це перш за все білок тваринного походження, 
отриманий методом фракціонування і розпилювального сушіння крові свиней. 
Використовується при виготовленні кров’яних ковбас, в кондитерському вироб-
ництві — при приготуванні гематогену. Вміст білку становить 94…96 %. Рівень 
лізину в складі білку 9 %. 

Основним компонентом суміші є кукурудза трьох видів. Перший — Зубоподібна 
жовта, в зерні якої міститься 70…75 % крохмалю до 15 % білку, 3…6 % жиру, 
використовується вона для виробництва борошна, круп, спирту. Другий — Крем-
ниста жовта, її зерна містять 65…83 % крохмалю, до 18 % білку, 3…7 % жиру, вико-
ристовується для виробництва круп, кукурудзяних пластівців, паличок та ін. Третій 
— Суміш типів (некласифікована) [2]. 

На перших етапах дослідження було проведено визначення показників якості 
продуктів, які використовувалися в подальшій роботі для створення сумішей та 
екструдування. Встановили параметри екструдування, оптимальний діаметр 
отвору. Для отримання продукту з показниками, які задовольнятимуть мету 
роботи, обрали вміст добавок в суміші: 1 %, 3 % та 5 % — для глютену і клітин 
крові, та 5 %, 10 %, 20 % для шротів[3]. 

Наступним етапом стало екструдування отриманих сумішей. Отриманий 
продукт має добрі технологічні властивості, що забезпечує їх тривале зберігання, 
без істотних змін в їх складі. 

Дослідження фізико-хімічних показників, а зокрема сирого протеїну, жиру, 
крохмалю, вмісту цукру та декстринів вказує на чітку тенденцію зміни їх вмісту 
в продукті, в залежності від відсотку вводу добавок до суміші. 
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Як якісно-кількісний показник було обрано коефіцієнт вспучування, що 
характеризує вологість вихідної суміші, вміст крохмалю в ній та якість прове-
дення екструзії. Дослід показав, що його значення змінюються в залежності від 
типу кукурудзи[4]. 

Проведені техніко-економічні розрахунки вказують на те, що даний проект є еко-
номічно вигідним і прийнятним для подальшого впровадження. 

В подальших дослідженнях планується оптимізувати відсоток вводу компонентів 
до суміші, для досягнення найвищих і найбільш прийнятних показників. 
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5. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ТА 
НАСІННЯ ЛЬОНУ ПІСЛЯ 
ПРОРОЩУВАННЯ 
І.М. Степчук, Т.О. Лисюченко, Я.М. Макаренко 
Національний університет харчових технологій 

Історія пророщування зерна починається з часів Гіппократа. Люди використо-
вували пророщені злаки у своєму харчуванні. Ще в ХІХ столітті біологи виявили, 
що пророщені злаки різко змінюють свій хімічний склад: поживні речовини, які 
до цього «спали», переходять в активну фазу (білки перетворюються на 
амінокислоти, крохмаль — у цукри, жири — в жирні кислоти тощо). У процесі 
пророщування в зернах відбувається активізація діяльності ферментів, що 
сприяють розщепленню поживних речовин. Вміст антиоксидантів та вітамінів 
також збільшується під час проростання в кілька разів. Такі способи обробки 
зерна як осолоджування, пророщування, ферментація передбачають зміну 
хімічного складу його за рахунок дії біологічних каталізаторів ферментів, які 
діють лише за певних умов середовища та температури. 

У ростках льону міститься унікальне лляне масло (до 52 %), легкозасвоювані 
білки і вуглеводи. Вміст антиоксидантів у насінні при пророщуванні збільшується в 
дев’ять разів. Ростки містять рідкісний вітамін F. Цей вітамін не входить у класичну 
таблицю вітамінів, відкритий і вивчений не так давно, але він просто незамінний для 
еластичності судин, шкіри і м’язів. До того ж, пророщене насіння і зерно містить 
велику кількість кальцію[1]. 

Таким чином, під час споживання пророщених зерен ячменю чи ячмінного 
солоду організм тварини витрачає значно менше енергії на засвоєння поживних 
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речовин, ніж під час вживання традиційних комбікормів, вироблених із непро-
рослого ячмінного зерна. 

Приготовлення ячмінного солоду та пророщеного льону складається з замочування 
зерна, пророщування, сушіння, відділення паростків і очищення готового солоду. 

Основою технологічного процесу отримання ростків є пророщування зерна. 
Технічно цей етап може здійснюватись в спеціальних вирощувальних сітках або у 
сіткових барабанах, які крутяться. На нашу думку, останній спосіб найбільш прий-
нятний, оскільки постійний рух зерна в процесі пророщування запобігає зчепле-
нню кілець і корінців, полегшує сушіння, подрібнення та введення пророщеного 
зерна в комбікор.м. 

При виробництві ячмінного солоду та пророщеного льону, в процесі проро-
щування, зерно обов’язково зволожують. При цьому можна обмежитись одноразовим 
зволожуванням протягом доби, 10-ти хвилинним зрошування зерна водою. В 
останню добу пророщування проводити зволожування не доцільно. Це сприяє зняттю 
10 % вологи зерна, що зменшує витрати теплового агента при сушінні. 

Нами були проведені дослідження щодо динаміки пророщування в залежності від 
зміни рН середовища, що дало змогу встановити схожість та енергію проростання 
зерна ячменю та насіння льону. Для зміни рН середовища замість хімічних реагентів 
були використані електродисоційовані водні розчини. В результаті проведення 
дослідів було встановлено, що зміна рН середовища як в лужну, так і в кислу 
сторону позитивно впливає на пророщування ячменю. Такі значення як енергія про-
ростання ячменю (93 %), льону (60 %) та схожість ячменю (90 %), льону (57 %), які є 
максимальними, досягались при рН 6,5, що можна пояснити інгібіторним впливом 
середовища на мікроорганізми (зокрема плісеневі гриби), а також підвищеним 
вмістом кислотних залишків. Встановлено, що склад і властивість азотистих речовин 
у пророщеному зерні суттєво відрізняється від вихідного зерна. Ці зміни в 
основному пов’язані із підвищенням розчинності білка та динамікою його 
амінокислотного складу[2]. 

Отриманий пророщений вихідний продукт має значні показники щодо тер-
міну та якості його зберігання. Отримане зерно можна використовувати одразу 
— застосувавши його для виробництва комбікормів та кормових сумішей, чи в 
пивоварінні або закласти його на тривале зберігання, або транспортувати на 
годівлю в сільгосппідприємства. 

Таким чином, проведені досліди дозволили розробити передумови для удоскона-
лення біологічного процесу виробництва ячмінного солоду та пророщеного насіння 
льону. Лабораторними дослідженнями встановлено, що за допомогою активаторів 
біохімічних реакцій, якими є електродисоційовані водні розчини, можна приско-
рювати процес пророщування та пригнічувати вплив мікроорганізмів, а отримані 
результати щодо змін хімічного складу пророщеного зерна та насіння підтвердили 
можливість проведення глибоких перетворень вуглеводного та білкового комплексів 
на рівні, який відповідає високоенергетичній тепловій обробці. 
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6. ЕКСТРУДАТИ З ПОКРАЩЕНИМ 
БІЛКОВИМ СКЛАДОМ 
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Сьогодні у світі відчувається гостра нестача білку, як в раціоні населення, так і 
брак високобілкової сировини для виробництва комбікормів. Розширення сиро-
винної бази в кормовій промисловості за рахунок використання сировини, що здатна 
збагатити кінцеву продукцію білком, є нагальною та актуальною задачею. 

Одним з методів сучасної теплової обробки є процес екструзії. Екструзійна 
технологія — один з найперспективніших і високоефективних процесів, що 
дозволяють отримувати продукти із заздалегідь заданими властивостями шляхом 
корегування початкового складу суміші, що екструдується. Істотні зміни 
компонентів, що відбуваються під час екструзії, складні хімічні, мікробіологічні, 
фізичні процеси роблять можливим отримання екструдатів з регульованою 
структурою і комплексом функціональних властивостей. В основі екструдування 
лежать два процеси — механіко-хімічна деформація і «вибух». 

Екструзійна обробка підвищує перетравність білків, робить більш доступними 
амінокислоти внаслідок руйнування в молекулах білка вторинних зв’язків. Завдяки 
відносно низьким температурам і короткочасності теплової обробки самі аміно-
кислоти при цьому не руйнуються. У той же час екструдери успішно нейтралізують 
фактори, що негативно впливають на харчову цінність сировини, такі як інгібітор 
трипсину, уреазу та інші. 

В процесі екструзії крохмаль желатинується, що підвищує його засвоюваність. 
При виході з екструдера температура і тиск різко падають, що призводить до збіль-
шення кінцевого продукту в об’ємі[1]. 

Відбувається розрив стінок жирових клітин, внаслідок чого підвищується 
енергетична цінність продукту. Сировина знаходиться під впливом максимальних 
температур всього 5…6 секунд, а для окислення потрібно більш висока темпера-
тура і більш тривала теплова обробка. 

Клітковина в процесі тертя і дроблення подрібнюється, що підвищує її 
перетравність. 

Швидка високотемпературна обробка зерна під тиском (кожна партія перебуває в 
екструдері не більше 30 секунд, з них температурний вплив триває всього 5 – 6 
секунд) дозволяє знищити шкідливі бактерії і грибки, зберігши при цьому всі віта-
міни та мікроелементи. 

Основним компонентом суміші, в даному досліді була обрана кукурудза. Вона 
за своїм хімічним складом багата на крохмаль і протеїн, проте її білкового складу 
не достатньо для повного забезпечення організму цим елементом. Як основний 
компонент суміші зерно кукурудзи має добру здатність до екструдування, чим 
забезпечує вихід продукту з заданими характеристиками[2]. 

Серед білкововмісних продуктів було обрано сировину рослинного походження, 
а саме: глютен, шрот соєвий та соняшниковий; сировину тваринного походження: 
клітини крові свиней аерозольної сушки. 

Введення в суміш білкових добавок вирішить питання збагачення її 
протеїновим комплексом. Таким чином білок глютену збагачує суміш сірковміс-
ними кислотами такими, як метіонін і цистин. При додаванні клітин крові значно 
збільшується вміст незамінних амінокислот, а саме лізину, це пояснюється тим, що 
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дана добавка є джерелом протеїну саме тваринного походження. Дані добавки 
вводяться до складу суміші в кількості 1 %, 3 % та 5 %. 

Шроти є відходами олійно-екстракційного виробництва, яке дуже розвинене в 
нашій країні тому їх подальше використання в комбікормовому виробництві є 
актуальним питанням. Білок соєвого шроту за своїм складом близький до 
тваринного, тому має високу енергетичну цінність. Вони додаються в кількості 5 %, 
10 % і 20 %. 

Після проведення першого етапу досліду, тобто визначення показників якості 
вихідної сировини, підбору режимів екструдування та оптимальних розмірів отвору, 
був виконаний сам процес екструдування. В результаті цього, було отримано про-
дукт екструдування зернової сировини збагачений певним білковим комплексом. 

Результати дослідження на вміст сирого протеїну показують, що його вміст 
змінюється, головним чином, в залежності від відсотку вводу тієї чи іншої добав-
ки до суміші, і збільшується в межах від 1 % до 6 %, в порівнянні з контроль-
ними показниками. 

Дослідження в даному напрямку ще проводяться, головною метою їх є 
визначення оптимального відсоткового вмісту добавок у суміші. 
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7. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ЕКСТРУДУВАНОЇ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ 
З ОВОЧЕВИМИ КОМПОНЕНТАМИ 
І.Ф. Улянич 
Уманський національний університет садівництва 

Для підвищення якості комбікормової продукції та вдосконалення раціону 
харчування тварин актуальним є введення до комбікорму нових видів рослинної 
сировини, що містять у своєму складі збалансований комплекс білків, ліпідів, аміно-
кислот, органічних кислот, мінеральних речовин, вітамінів, а також відіграють роль 
природних підкислювачів та мають високі поживні і кормові властивості. Тому 
метою дослідження було підвищення цінності комбікорму з ячменю за рахунок 
збагачення його овочевими компонентами з метою поліпшення фізичних та техноло-
гічних властивостей, а об’єктом дослідження — зернова сировина (ячмінь) та 
овочеві компоненти (буряк столовий, морква столова) [2]. 

Методом короткочасної екструзії за одночасного впливу інтенсивних механік-
них напруг і високої температури (120 – 170°С) отримано екструзійні продукти із 
суміші ячменю з додаванням овочевих компонентів у кількості 2,5 %, 5,0 %, 10,0 %, 
15,0 %, 22,5 %. Далі екструдовані зразки подрібнювали до крупності частинок 6 – 
12 мм. Одержану здрібнену суміш оцінювали за комплексом фізичних і техно-
логічних показників[1]. 
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Аналіз отриманих даних показав, що незалежно від овочевого компоненту та 
його концентрації масова частка вологи після екструдування знизилася у середньому 
на 26,0 – 31,5 %. Найбільші втрати вологи отримані у зернових зразках без 
додавання овочевих компонентів, де масова частка вологи становила 68,5 % до 
вихідного зразка, а різниця досягала 31,5 %. Додавання до суміші подрібненого 
буряку столового у різних концентраціях сприяло підвищенню масової частки 
вологості у вихідній продукції на 2 – 17,5 % і моркви дещо нижче — 1,8 – 16,5 %. 
Отже, в процесі екструзійної обробки у суміші ячменю з овочевими компонентами 
значно знижується масова частка вологи, що сприяє подальшому збереженню і 
раціональному використанню на корм. 

Макромолекули екструдатів упаковані порівняно нещільно і між ними можуть 
утворюватись порожнини, в які проникає вода, що викликає збільшення об’єму і 
набухання екструдатів. Аналіз отриманих даних показав, що у екструдованому 
зерні ячменю ступінь набухання складає 8,53 мл/г, тоді як у необробленому 
вигляді 4,17 мл/г. Додавання до ячменю овочевих коренеплодів у різній 
концентрації знижувало набухання суміші. Так, за концентрації компонентів 2,5 % 
ступінь набухання залежно від компоненту становив 8,43 – 8,49 мл/г. Підвищення 
концентрації до 10 % викликало зниження показника до 7,40 – 7,77 %, а 
підвищення до 15 % викликало зниження набухання до 6,07 – 6,65 %. Подальше 
збільшення концентрації овочевих компонентів у суміші до 22,5 % викликало 
зниження набухання суміші до 4,43 – 4,56 %. Отже, набухання суміші ячменю з 
овочевими компонентами залежно від концентрації показало, що зі збільшенням 
кількості доданого компоненту суттєво знижується набухання екструдованого 
продукту, що свідчить про зниження здатності суміші з високими концентраціями 
компонентів вбирати воду. 

Отримані дані вказують, що при збільшенні концентрації овочевих складових 
збільшується об’ємна маса суміші від 637,1 до 778,7 кг/м3 у вихідній сировині та від 
135,6 до 272,1 кг/м3 у екструдованій. Також збільшується кут природного укосу у 
вихідній сировині. При збільшенні концентрації овочевих компонентів він становив 
від 32 до 46 град. Процес екструдування сприяв збільшенню показника на 1 – 9 град. 
При концентрації овочевого компоненту 22,5 % показники необробленої суміші та 
готового екструдату вирівнюються і становлять 45 – 46 град. Коефіцієнт розширення 
у екструдаті чистого ячменю складав 3,17 і зменшувався при подальшому збільше-
нні концентрації овочів. Найменший показник був при внесенні 22,5 % овочевого 
компоненту і становив 1,02 – 1,05[3]. 

Екструдування чистого ячменю потребує більше електроенергії ніж у суміші з 
овочами. Питомі витрати електроенергії найменші за концентрації овочевого 
компоненту 5—10 %. Але найбільш енергозатратні суміші з вмістом овочів 22,5 %. 

Таким чином, процес екструдування проходить без значного погіршення при 
вмісті овочевих компонентів до 10 %, але дещо гірше при внесенні овочів до 15 %. А 
при подальшому збільшенні їх концентрації екструдування вважається незадовіль-
ним через різке зниження фізико-технологічних характеристик. Зниження вологості 
кінцевого продукту на 26,0—31,5 % позитивно впливає на подальше зберігання. 
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8. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКТІВЗ НАСІННЯ ЛЬОНУ В УКРАЇНІ 
К.В. Баранова 
Національний університет харчових технологій 

Льон — це унікальна своїми корисними та лікувальними властивостями для 
організму людини рослина. Насіння льону широко використовують у народній 
медицині, як панацею від більшості захворювань, а в кулінарії, як дієтичний і 
оздоровчий продукт. Воно містить три види цінних поліненасичених жирних 
кислот (Омега-3, Омега-6 і Омега-9), що в три рази більше, ніж в риб’ячому жирі. 
Наявність у насінні льону великої кількості жирної кислоти омега-3, яка є чи не 
найголовнішим засобом у подоланні серцево-судинних недуг, сприяє оновленню 
еластичності судин, запобігає утворенню тромбів, знижує рівень холестерину в 
крові та артеріальний тиск. Більше 30 % маси насіння льону становить цінний 
рослинний легкоперетравлюємий білок, а також важливим компонентом в 
насінні льону є лігнано («рослинні гормони»), які мають антибактеріальну дія 1 
та підтримують гормональний баланс жіночого організму і знижують ризик 
розвитку злоякісних пухлин 2. 

У перекладі з латинської льон означає «найбільш корисний». Про унікальні 
властивості цієї рослини знали наші предки. Нині ж лікарі європейських країн радять 
оздоровлюватися за допомогою препаратів з цієї рослини. Наприклад, середньостатис-
тичний німець щороку споживає кілограм насіння льону. Торговельна мережа цієї 
держави упродовж року реалізовує близько 100 тонн цього продукту. 

У розвинених країнах, населення яких стурбоване проблемою збереження 
здоров’я та активного довголіття, споживання лляного масла переживає справжній 
бум. В Америці широко пропогандуються салатні заправки на його основі, а насіння 
льону обов’язкове в раціоні харчування школярів. У Канаді лляне масло застосовують 
у виробництві маргарину. У всьому світі медицина приходить до висновку, що лляне 
масло — значний крок до оздоровлення нашого харчування. Основні компоненти 
лляної олії — альфа-ліноленова та лінолева жирні кислоти — абсолютно необхідні 
для життєдіяльності людського організму. Саме цими кислотами утворена значна 
частина нашого мозку. Ліноленова кислота є обов’язковим компонентом мембранних 
утворень на клітинному рівні3, 4. 

В усьому світі відбувається підвищення попиту на продукти з насіння льону 
та зацікавленість у використання продукції льонарства за різними напрямами. 
Могутніми світовими лідерами з виробництва льонопродукції є Китай і Франція. 

В Україні ринок льону є нішевим і займає невеликий сегмент загального ринку 
олійної сировини. Це пов’язано з обмеженістю сфер збуту як безпосередньо насі-
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ння льону, так і продуктів його переробки. Основна маса насіння льону експор-
тується за кордон. 

В 2006 році було зафіксоване максимальне виробництво цієї культури 61,5 тис. т. 
Середня посівна площа в Україні по рокам складає близько 10 – 20 тис. га [5]. 

Серед аграріїв України існує думка, що виростивши льон, можна нажити 
проблему збуту його насіння. Насправді ж льон є досить перспективною в плані 
експорту культурою. Насіння льон має високий попит у країнах ЄС, США і Канади. 
Річна потреба в імпорті обчислюється 652 тис. т. 

В нашій країні основним продуктом який одержують із насіння льну є олія, 
яку використовують у харчовій та фармацевтичній промисловості і побічним 
продуктом є макуха та шрот, які використовують в основному на кормові цілі. 

На Заході 10-15 років тому вчені довели дієтичні і лікувальні властивості льону, 
і в результаті вийшли рекомендації на рівні міністерства охорони здоров’я Канади і 
США про обов’язкове щоденному споживанні харчових продуктів з льону в їжу. 

Відсутність продуктів з насіння льону викликає необхідність розробки технологій 
харчових, функціональних та профілактичних продуктів на його основі, таких як каші, 
льняне борошно, сухі киселі, льняні напої та еліксири на основі льняного масла. 

Враховуючи високий рівень рентабельності виробництва льону, завдяки своїй 
простоті в технології вирощування, невибагливості до родючості ґрунтів, можли-
вості вирощування без застосування добрив та інсектицидів, стійкості до весняних 
заморозків, стійкості до осипання та вилягання дана сировина є незамінною при 
виробництві функціональних продуктів, а виробництво таких продуктів є своє час-
ним і необхідним. 
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9. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ РІЗНИХ СОРТІВ 
ОЛІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
А.Л. Титаренко 
Національний університет харчових технологій 

Останнім часом у наукових публікаціях багато уваги приділяється корисним 
властивостям насіння льону. Здавна відома на Україні культура, що вирощувалася 
переважно для того, щоб згодом після відповідної обробки одержати лляну 
тканину. Із лляного насіння наші предки одержували лляне масло, яке використо-
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вували як для готування їжі, так і для лікування різних захворювань. Дивні смакові 
й цілющі якості цієї рослини не забуті й донині. Насіння льону багато рослинними 
жирами, особливо поліненасиченими або незамінними жирними кислотами омега-
3 і омега-6, які сприятливо впливають практично на всі процеси життєдіяльності 
людського організму. Крім цього в насінні льону втримується значна кількість 
білків, вітамінів (А, В, Е, Р) і інших біологічно активних речовин [1]. 

Нині існує 200 різновидів льону. Льон — це однорічна прядильна і олійна 
культура. Лляне масло і льняне борошно — ось два важливих компоненти, які є 
основою багатьох лікарських і косметичних засобів. Також корисно додавати 
насіння льону в овочеві салати, каші, вживати разом з кисломолочними продук-
тами і використовувати в домашній випічці [2]. 

Основними компонентами, що визначають біологічну активність лляного насіння, є 
олія, білкові речовини, вітаміни, ферменти, слиз, вуглеводи, органічні кислоти та ін. У 
зв’язку з цим актуальним є вивчення хімічного складу насіння, розробка оптимальних 
технологій його переробки й розширення сфер використання [3]. 

Для створення технологій виробництва харчових продуктів з насіння льону 
необхідні чіткі відомості щодо технологічних властивостей та відмінностей різних 
сортів льону. Дані дослідження були спрямовані на дослідження і порівняння 
технологічних властивостей п’яти зразків насіння льону: 

1. Орфей; 
2. Житомирський; 
3. Ювілейний; 
4. Чарівний; 
5. Без назви. 
З них — два сорти олійні (Орфей, Житомирський), а три довгунця (Ювілейний, 

Чарівний, без назви). В лабораторії були проведені визначення вологості, засміче-
ності, щільності, кута насипного нахилу, натури, маси 1000 зерен. 

Результати досліджень наведені в таблиці. 

Технологічні властивості льону різних сортів 

№ 
п/п 

Назва 
досліджував-
ного зразка 

Вологість 
W, % 

Об’ємна 
маса, 
кг/м3 

Маса 
1000 

зерен, 
г 

Щільність 
г/см3 

Кут 
насипного 

схилу, 
град 

Засміче-
ність, % 

1 Орфей 7,2 685 6,3 1,08 30 0 
2 Житомирський 6,6 688 6,44 1,11 31,3 0 

3 Довгунець 
ювілейний 6,8 641 6,22 1,11 33,3 0,13 

4 Довгунець 
чарівний 7,3 654 4,29 1,11 30,7 2,83 

5 Довгунець без 
назви 7,1 692 4,2 1,11 35,7 0 

Аналіз даних таблиці показав, що: 
– Всі зразки льону мають вологу, що не перевищує вимог нормативної доку-

ментації і за станом по вологості відноситься до сухого; 
– Натура олійних сортів льону вища від сортів льону-довгунця, що свідчить про 

його кращі технологічні властивості; 
– Щільність всіх зразків є практично однаковою; 
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– Найбільш засміченими є зразки льону-довгунця Ювілейного і Чарівного; 
– Кут насипного схилу коливається в межах 30…36°, що потрібно враховувати 

при проектуванні самопливі. 
Насіння льону в перспективі має широке поле застосування в переробній 

промисловості, зокрема в харчовій. Кращі властивості для переробки має насіння 
олійних сортів льону, але сорти льону-довгунця також можуть використовуватись. 
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10. ЯК ВИГОТОВИТИ ПОЖИВНИЙ 
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ 
А.Р. Арутюнян 
Національний університет харчових технологій 

Сучасні тенденції формування здорового раціону харчування диктують 
необхідність створення нових продуктів підвищеної біологічної і фізіологічної 
цінності. Важливу роль у цьому випадку відіграє можливість використання 
сировини, що виростає в безпосередній близькості від місць її переробки. Це 
дозволяє помітно скоротити витрати на транспортування і зберігання сировини, 
розширити асортимент продуктів харчування, що випускаються. 

Одним з традиційно українських видів рослинного продукту є насіння льону. 
Льон — «Linum Usitatissimum» — культурна рослина, здавна вирощувалася люди-
ною. Однак в останні роки насіння льону використовується незначно і, в основному, 
для виробництва лляної олії. 

Реалізація політики, спрямованої на забезпечення здорового харчування насе-
лення країни, привернула увагу вчених до насіння льону як джерела біологічно 
активних речовин. У той же час, відомості по комплексному дослідженні споживчих 
властивостей та безпеки насіння льону як харчового продукту, їх зміна при 
зберіганні і переробці в літературі практично відсутні. 

У зв’язку з вищесказаним, актуальним є вивчення споживчих властивостей 
насіння льону, пошук оптимальних способів його переробки і використання у 
виробництві харчових продуктів. 

Насіння льону містить слизові речовини (близько 12 %), пектин, жирну олію (30 – 
40 %), складену з гліцеридів лінолевої (16 %), ліноленової (35 – 62 %), олеїнової (15 
– 22 %), пальмітинової(6 %) та стеаринової (4 %)кислот, ензим лінамаразу, протеїни 
(< 20 – 25 %), цукри, каротин тощо. В оболонках насіння знаходяться високомоле-
кулярні з’єднання, які дають при гідролізі лінокофеін, ліноцінамарін. В недозрілому 
насінні присутній в значній кількості глікозид лінамарин (1.5 %), що розщеплюється 
глюкозидазою на синильну кислоту, глюкозу та ацетон. 

Насіння, крім того, включає: макроелементи (мг/г) — калій (до 15), кальцій 
(до 5), магній (близько 4), залізо (близько 0,1); мікроелементи — марганець, мідь, 
цинк, хром, алюміній, селен, нікель, йод, свинець, бор. 



 238 

При виробництві харчових продуктів насіння льону піддають термічній обробці 
для покращення його смакових властивостей. Одним із таких методів ВТО, є 
спосіб обжарювання. 

Обжарене насіння льону можна використовувати для виготовлення таких 
ласощів як — козинаки. Цінність цих ласощів полягає у використанні в рецептурі 
волоських горіхів, насіння соняшника, кунжуту, меду. Волоські горіхи, багаті 
вітамінами К, Е, групи В, РР, провітаміном А і мінеральним комплексом, що 
складається з йоду, кальцію, кобальту, калію, цинку, магнію, заліза і фосфору. 
Ядра волоського горіха містять також багато вільних амінокислот (глутамін, 
гістидин, валін, серин, аспарагін, цистин і др.) і ненасичених жирів. Не менш 
корисними є козинаки з кунжутного насіння, що містить переважно ефіри 
органічних кислот і гліцерину, поліненасичених і насичених жирних кислот і 
тригліцеридів. Додавання льону в склад козинаків не погіршить їх харчову 
цінність,сприятиме зниженню собівартості продукції та розширить її асортимент 
і дозволить використати свою наявну цінну сировину. 

Обжарювання насіння льону проводилося з метою спостереження зміни його 
технологічних властивостей, підбору оптимальних режимів обробки, які не 
викликали б значних втрат поживних речовин, обумовлювали б формування 
високих органолептичних показників готового напівфабрикату. Для цього було 
підібрано такі режими обробки: 

– при температурі 1500С, тривалість обробки 10 і 30 хв.,і навантаження 0,7 і 
1,3 г/см² поверхні; 

– при температурі 2200С, тривалість обробки 10 і 30 хв. і навантаження 0,7 і 
1,3 г/см² поверхні. 

Як показали результати дегустаційної оцінки, термічна обробка при температурі 
1500С призводить до підсушування насіння, насіння зберігає світло-коричневе 
забарвлення і не має явно вираженої зміни смаку. 

Зразки насіння льону, обсмажені при температурах 2200С, набували красивого 
«шоколадного» відтінку і приємного смаку. Для зразків, які характеризувались 
низьким навантаженням (0,7 г/см² поверхні) і високою тривалістю обробки (30хв) 
спостерігалось погіршення органолептичних показників. 

Крім органолептичних показників паралельно визначається вплив обжарювання 
на вихід слизів, загального вмісту білкових речовин, ступеню подрібнення (модуля 
крупності), вміст жиру. Проводиться дослідження впливу обжарювання насіння 
льону на тривалість його зберігання. 
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Т.В. Крайдуба, М.О. Гончарова 
Національний університет харчових технологій 

Актуальність теми полягає у розширенні асортименту нових продуктів 
харчування з підвищеною харчовою i біологічною цінністю, шляхом збагачення їх 
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борошном з насіння льону, оскільки насіння льону є природнім та порівняно недо-
рогим джерелом поліненасичених жирних кислот, харчових волокон, білкових i 
мінеральних речовин, а також вітамінів. 

Одну з головних груп компонентів лляного сім’я складають білкові водорозчинні 
сполучення. Так, за даними різних джерел, кількість білків в насінні льону і у 
відходах виробництва лляної олії може складати від 18 до 33 % і від 25 до 54 % 
відповідно, що істотно вище в порівнянні з пшеничним борошном — 11…13 %. При 
оптимальній технології виробництва з насіння льону можна вилучити в чистому 
вигляді або у вигляді комплексів до 70 % і вище білків від наявного резерву і 
використовувати їх в харчових і лікувально-профілактичних цілях. 

Білки насіння льону за амінокислотним складом відрізняються від білків 
пшеничного борошна і можуть доповнювати останні, підвищуючи цінність 
хлібобулочних виробів. Такі амінокислоти, як метіонін, триптофан і цистін, 
практично відсутні в протеїнах пшениці, в насінні льону містяться в істотних 
кількостях — відповідно 4,42; 2,90; 3,67 ( % від маси білка). Їх добавка підвищить до 
18 набір амінокислот в готових виробах і наблизить амінокислотний баланс до 
санітарних норм добового раціону (наприклад, по триптофану — 3,00 %). В 
хлібобулочні вироби звичайно вводиться знежирене борошно лляного сім’я (до 10 % 
залишкової олії), що містить білок 26…28 %, харчові волокна 30…40 %, неочищені 
вуглеводи — до 30 % і мінерали. 

Вміст білків в насінні льону коливається від 16 до 33 %, що наближає його до 
зерна бобових за цим показником, але істотно вище в порівнянні із злаковими 
(наприклад, в зерні пшениці — 11 – 13 %). 

Принципи технології виділення білків з насіння або макухи льону не представ-
ляють значної проблеми, проте виробництво не має в розпорядженні технологічного 
регламенту для отримання білка льону. В циклі робіт по льону, що проводяться в 
рамках магістерської роботи, виявлені умови, що дозволяють одержати вихід білка 
більше 20 % від маси початкової сировини (насіння, макуха). Технологія, що роз-
робляється, знаходиться в стані експериментальних досліджень. 

Білкові ізоляти — це найбільш концентровані білкові продукти. Сировиною для 
одержання білкових ізолятів з насіння олійних культур є знежирене борошно. Кількіс-
ний вихід білкового ізоляту в значній мірі залежить від ефективності екстрагування 
білків у розчині. Для екстрагування білків використовують нейтральні або полярні 
розчинники. Нейтральними є вода, розчин хлориду натрію, полярними лужні розчини. 

Використання білкових ізолятів в харчовій промисловості має на меті: 
– підвищення і регулювання біологічної цінності харчових продуктів; 
– покращення реологічних властивостей нових харчових продуктів; 
– виробництво продуктів лікувально-профілактичної дії. 
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12. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 
О.А. Груба, К.В. Баранова 
Національний університет харчових технологій 

Останнім часом у всьому світі спостерігається тенденція до розширення посівних 
площ льону олійного, який є концентрованим джерелом цінних поживних та 
біологічно активних речовин. Зараз вони складають понад 3 млн. га. Провідними 
виробниками льону олійного залишається Індія та Канада, де посіви цієї культури 
складають майже 1 млн. га. 

Не дивлячись на перешкоди в аграрному секторі України також спостерігається 
тенденція до щорічного збільшення посівних площ льону. Так у 2002 році вони 
становили близько 10 тис. га. а у 2012 році понад 60 тис. га. Розширення посівних 
площ льону олійного обумовлено певними факторами, серед яких: 

– рання сівба і стійкість до весняних заморозків та короткий вегетаційний період; 
– стійкість до обсипання та вилягання; 
– можливість його використання в якості страхової культури для пересівання 

озимих; 
– відсутність специфічних шкідників та хвороб, що не потребує використання 

інсектицидів; 
– невибагливість до родючості ґрунтів і можливість культивування льону олій-

ного без застосування добрив. 
Поряд із можливістю збільшення посівних площ чільне місце займає багатий 

хімічний склад насіння льону, що потребує комплексного підходу до технології 
харчових і кормових продуктів на основі насіння льону або з його використанням. 

У народному господарстві нашої країни льон займає важливе місце серед тех.-
нічних культур. Льон дає два дуже цінних продукти — волокно та насіння. Із 
лляного волокна виготовляють найрізноманітніші тканини: одежні, білизняні, 
мішкові, пакувальні, брезентові, вітрильні та інші. Ці тканини широко застосо-
вуються в сільському господарстві, а також в гумовій, автомобільній та інших 
галузях промисловості. 

Міцність лляної пряжі на розрив в кілька разів перевищує міцність бавовняної 
та вовняної, і лише дещо поступається перед шовковою. Лляна тканина гігієнічна, 
міцна, стійка до гниття. 

Поняття «льон олійний» об’єднує рослин двох різновидів: кудряшів і 
межеумків. Більше олії міститься в насінні кудряшів - 48 %, проти 42 % - у 
межеумків. Водночас солома межеумків вища, містить більше волокна може 
бути використана для виробництва текстильного волокна, а з останнього - 
прядива. Волокно із соломи кудряшів може бути використане лише для 
виготовлення вати, паперу і як пакувальний матеріал. 

До складу олії входять, залежно від селекційного сорту й умов вирощування дуже 
важливі для функціонування людського організму БАР. П’ять жирних кислот у такому 
процентному співвідношенні: олеїнової — 17,6 %, ліноленової — 56,6, лінолевої — 
14,5, пальметинової — 5,7 і стеаринової — 3 %. Йодне число олії становить 165 – 192. 
Лляна олія — це висихаюча олія. Широко використовують її й у лакофарбовій, 
шкіряній, миловарній промисловості, у виготовленні лінолеуму та клейонки [3]. 
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В нашій країни лише 6 % насіння льону від валового збору використовують 
для виробництва харчових продуктів, а 60 % направляється на експорт і 34 % та 
технічні цілі. 

Насіння льону, за практикою народної та даними наукової медицини, має 
лікувальні властивості. Окрім жиру, воно містить білок, вуглеводи, органічні кисло-
ти, вітаміни та ферменти. 

Нині у всьому світі попит на насіння льону зростає, а сфера його застосування 
поширюється. Його використовують для виробництва продуктів дієтичного лікува-
ння, виготовлення косметичних препаратів, лікувальних засобів. 

Виробники з кожним роком все більше удосконалюють та розширюють 
асортимент звичайної лляної олії. Нині на полицях магазинів розвинутих країн, ми 
можемо побачити лляну олію з селеном, хромом та кремнієм, лляну олію «Тминна», 
лляну олію «Обліпихова», лляну олію «Імбірна». І це далеко не весь перелік 4. 

Добре зарекомендували себе в Європі різноманітні так звані «Еліксири» на основі 
лляної олії. Наприклад, «Спортивний еліксир» завдяки своєму унікальному рослин-
ному складу широко застосовується в якості загально зміцнюючого засобу, який 
відновлює енергетичний баланс людського організму. До складу еліксиру входять: 
лляне масло, екстракт звіробою, екстракт курильського чаю, амаранту, моркви, 
цикорію, червоного кореня, золотого кореня. Еліксир, зокрема, позитивно впливає на 
центральну нервову систему, позбавляє людину від безсоння та перевтоми [5]. 

На основі лляного борошна виготовляють також різноманітні киселі. Вівсяно-
лляний кисіль «Морквяний» зроблений без використання крохмалю з додаванням 
екстракту моркви та борошна з насіння льону, сприяє покращенню травлення, 
поновлення роботи органів зору та серцево-судинної системи. Вівсяно-лляний кисіль 
«Морквяний» — вдало збалансований дієтичний продукт для харчування людей, які 
страждають на ожиріння та цукровий діабет. 

Різноманітні киселі на основі лляного борошна характеризуються наявністю 
збалансованого амінокислотного складу, розчинної та нерозчинної клітковини, 
вітамінами групи В, Е, С і К, макро- и мікроелементами. 

Можна стверджувати, що насіння льону має велике значення і широкий 
спектр застосування. На сьогоднішній день до насіння льону, а також продуктів 
його переробки все більше уваги звертають науковці всього світу. 

Багатогранне використання льону робить його унікальною культурою. У 
зв’язку з цим останнім часом на світовому ринку збільшився попит на льоно-
продукцію та зацікавленість у її розширенні виробництва. 
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13. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ 
ЕКСТРУДОВАНИХ СУМІШЕЙ СОЇ 
З БІЛКОВИМИ ДОБАВКАМИ 
А.С. Головата 
Національний університет харчових технологій 

Останнім часом при відгодівлі сільськогосподарських домашніх тварин і птиці 
все більше уваги приділяють використанню насіння льону. На сьогодні в Україні 
відомі дослідження, які вказують на доцільність та ефективність введення до 
раціонів птиці і домашніх тварин льняного насіння та продуктів його переробки, 
що дає змогу збагатити раціон не лише повноцінним білком, але й жиром, більша 
частина якого складається з ессенціальних жирних кислот (лінолевої та ліноле-
нової). Тому актуальним завданням є розширення асортименту існуючої кормової 
бази за рахунок використання насіння льону та продуктів його переробки як 
високоенергетичної сировини зі значним вмістом повноцінного білка й жиру. 

Проте особливість хімічного складу насіння льону, а саме — значний вміст білка, 
жиру, наявність твердої оболонки та відсутність крохмалю унеможливлює використа-
ння насіння льону як самостійної сировини у виробництві екструдатів. Тому при 
використанні насіння льону в процесі екструзії можливо використовувати лише як 
збагачуючий компонент у суміші з традиційними видами зернової сировини. 

Отже нами були створені суміші сої з насінням льону/льняною макухою у 
кількостях 10 і 20 % відповідно. Таке дозування забезпечує одержання продуктів 
належної якості, з високими органолептичними, структурно-механічними та фізико-
хімічними характеристиками. 

Кормову та енергетичну цінність кормових засобів визначає, насамперед, вміст у 
них поживних речовин [1]. Саме тому наступним етапом досліджень стало визначення 
хімічного складу та змін, що відбуваються в процесі екструдування в сумішах. 

Результати досліджень наведені в таблиці. 

Фізико-хімічні показники сумішей до і після екструдування 

Суміш сої з насінням льону у 
відношенні 

Суміш сої з льняною макухою у 
відношенні 

90:10 80:20 90:10 80:20 Показник 

до після до після до після до після 
Масова 
частка 
вологи, % 

15,60 5,20 15,50 5,10 15,50 5,00 15,00 5,00 

Масова 
частка 
сирого 
протеїну, % 

40,02 38,66 38,96 37,76 39,61 38,38 39,44 38,18 

Масова 
частка 
сирого 
жиру, % 

19, 29 17,75 19, 37 18,15 20, 03 18,12 21,04 18,94 

Аналіз отриманих даних вказує на те, що додавання насіння льону та льняної 
макухи з насіння сорту «Південна ніч» із вмістом сирого протеїну 21 % до складу 
сумішей сприяє збільшенню вмісту масової частки білка. Проте в процесі 
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екструдування сумішей дещо зменшується загальний вміст сирого протеїну на 3,1 % 
і 3,4 % відповідно для сумішей соя-льон (90:10; 80:20) і на 3,2 % і 3,1 % відповідно 
для сумішей соя-льняна макуха (90:10; 80:20), але ці зміни досить незначні, що 
пов’язано з короткотривалістю процесу екструдування. Виходячи із даних таблиці, 
після екструдування спостерігається також зменшення вмісту сирого жиру у всіх 
сумішах, зокрема для суміші соя-льон і соя-льняна макуха на 8 % та 10 % відповідно. 
Це можна пояснити тим, що під дією високої температури та тиску відбувається 
утворення комплексних сполук жиру з вуглеводами та білком, що перешкоджає 
повному виділенню жиру з дослідних зразків повністю, оскільки він знаходиться у 
зв’язаній формі[2]. 

Таким чином на основі проведених досліджень встановлена можливість використа-
ння насіння льону та продуктів його переробки у виготовленні екструдатів, а також 
максимально можлива кількість дозування насіння льону/льняної макухи до складу 
сумішей, що забезпечить отримання продукту з високими показниками якості. Визна-
чені фізико-хімічні показники розроблених сумішей та зміни, що відбуваються в 
сумішах під час екструдування. 
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14. РЕЖИМИ ЛУЩЕННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 
О.П. Верещинський 
Національний університет харчових технологій 

Закономірності процесів лущення зерна в лущильно-шліфувальних машинах з 
абразивними роторами теоретично обґрунтовувалися в роботах багатьох дослідників. 
Але складність визначення цілого ряду величин, які входять до складу аналітичних 
залежностей не дозволяє застосувати їх на практиці. Тому, прикладні задачі удоскона-
лення процесів лущення вимагає уточнення залежностей дослідним шляхом. 

Анатомічні особливості будови зерна пшениці обумовлюють міцні зв’язки 
між всіма оболонками зерна, а також між оболонками і ендоспермом. Тому 
найбільше ефективним методом лущення зерна пшениці є стирання та зсув, що 
забезпечується обробкою в лущильно-шліфувальних машинах з абразивними 
роторами. Такі машини широко використовуються для лущення зерна різних 
культур при переробці в крупи. Однак відомості про властивості і особливості 
взаємодії із зерном абразивних інструментів, які утворюють робочі органи лущильно-
шліфувальних машин, в існуючій літературі відсутні, що перешкоджає їх раціональ-
ному використанню і удосконаленню. 

В результаті пошукових досліджень було встановлено, що взаємодії робочої 
поверхні шліфувальних кругів із зерном характерні декілька режимів і відповідних 
станів зернової маси. Границі існування режимів, які спостерігаються залежать від 
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багатьох факторів, визначним з яких є кількість вихідного зразка зерна, Мвих, (кг) яка 
обумовлює ступінь заповнення робочої зони машини. При низькій кількості зерна в 
робочій зоні машини, під дією ротора, який обертається, її стан характеризується як 
розрізнений рух окремих зерен. При цьому спостерігається низька інтенсивність 
лущення і нерівномірна обробка поверхні зерна, частина з яких набуває характерні 
пошкодження кінців або подрібнюється. Контакт зерен із робочою поверхнею 
шліфувальних кругів носить короткочасний характер. Потужність приводу, яка 
витрачається на реалізацію такого режиму, вкрай незначна і знаходиться в межах 
значень холостого ходу машини. Розглянутий режим не забезпечує ефективного 
лущення і не може бути рекомендований для практичного використання. 

Підвищення кількості зерна Мвих, в робочій зоні призводить до якісної зміни 
характеру взаємодії робочої поверхні шліфувальних кругів із зерном. Потік зернової 
маси ущільнюється, зерна «захоплюються» робочою поверхнею кругів, що обу-
мовлює більш тривалий контакт фаз. Вказаний режим відрізняється стрімким 
підвищенням інтенсивності лущення, потужності приводу машини, рівномірності 
обробки поверхні зерен, при цьому їх пошкодження знижуються. Вказаний режим 
обробки слід визнати ефективним. 

Подальше підвищення кількості зерна Мвих в робочій зоні, характерний 
режиму ефективного лущення призводить до подальшого збільшення інтенсив-
ності лущення і потужності приводу машини. При досягненні критичних значень 
зернова маса втрачає рухомість, що продукує заклинювання ротора. Такий режим 
слід характеризувати як аварійний. 

На рис. 1 наведено залежності ефективності роботи лущильника в різних 
умовах. Ділянка кожної кривої, виконана штриховою лінією, що характеризує не 
ефективний режим лущення. Ділянки, які зображено суцільною лінією відповідає 
ефективному режиму лущення. Кінцеві точки кривих, відповідають максимально 
можливим значенням діапазону ефективного режиму лущення, за яким слідує 
аварійне заклинювання ротора. 

 
Рис. 1. Залежність ефективності лущення від кількості зерна  

в робочій зоні лущильної машини: 
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1,3 — Vр = 17 м/с, W=12,4 %; 2,4 — Vр = 17 м/с, W=16,9 %; 5,6 — Vр = 11 м/с,  
W = 12,4 %; 

В результаті досліджень встановлено, що в процесі експлуатації шліфувальних 
кругів змінюється характер їх робочої поверхні, що пов’язано з наявністю або 
відсутністю ефекту самозаточування. Наявність ефекту самозаточування і його 
інтенсивність залежать від характеристик матеріалу кругів і умов їх роботи, що 
визначає величину і характер колових взаємодій. Поверхня шліфувальних кругів 
характеризується мікрошорохуватістю, яка обумовлена розмірами шліфувальних зерен 
(зернистістю) і ступенем їх зближення, яка задана номером структури. Але в процесі 
самозаточування на робочих поверхнях кругів утворюються і розвиваються нерівності, 
які перевищують лінійні розміри шліфувальних зерен і величини відстаней, заданих 
структурою кругів. При лущенні зерна, на робочі поверхні шліфувальних кругів діють 
багаторазові розрізнені дії зернівок, що призводить до розхитування і відділення цілих 
агломератів шліфувальних зерен, з утворенням нової поверхні агломератами, що 
прикріплені до диску. Таким чином, характер взаємодії зерна з робочою поверхнею 
дисків визначається не окремими зернами, що утворюють рівну поверхню, а їх 
агломератами, що створюють макрошорсткість. Вказана властивість є основною 
особливістю самозаточування шліфувальних дисків і їх роботи при лущенні зерна. 

При відсутності ефекту самозаточування шліфувальні зерна робочої поверхні 
втрачають ріжучу здатність («затуплюються») без наступного відділення від шліфу-
вальних дисків. В умовах відсутності регенерації робочої поверхні диски втрачають 
працездатність із припиненням процесу лущення. 

Науковий керівник : Є.А. Дмитрук 

15. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ КОРМОВОЇ 
СУМІШІ НА ОСНОВІ ВИСІВОК 
В.А. Почеп, А.Р. Зосим, М.І. Кожевнікова 
Національний університет харчових технологій 

Сучасний етап розвитку комбікормової промисловості потребує переходу на більш 
високий рівень виробництва, значного розширення асортименту і поліпшення якості 
продукції. Вироблені комбікорми для великої рогатої худоби широко застосовуються у 
сільському госодарстві. Асортимент кормів, які застосовуються в тваринництві, дуже 
різноманітний і характеризується різним складом та властивостями [1]. 

На якість зберігання кормів та кормової суміші суттєво впливають фізико-
технологічні властивості. Нами було проведено ряд досліджень по визначенню 
фізико-технологічних властивостей розсипних висівок пшеничних, житніх і макухи а 
також висівок пшеничних гранульованих та їх суміші у різних співвідношеннях у % 
(досліджували суміші — висівки пшеничні: макуха, відповідно 85:15; 80:20; 50:50. 
Висівки пшеничні крупні: дрібні — 75:25; висівки житні: пшеничні дрібні: пшеничні 
крупні — 15:25:60 ). За результатами досліджень визначено фізико-технологічні 
властивості кожного продукту окремо та в суміші. 

Досліджували вміст вологи в продуктах, яка коливалася від 7,4 % (макуха) до 
12,2 % (висівки). Результати досліджень наведено в таблиці. Об’ємна маса та дійсна 
густина сумішей змінилася завдяки введенню макухи, оскільки об’ємна маса у неї 
значно більша (440 г/л), в порівнянні з висівками пшеничними крупними (202 г/л) 
або висівками житніми (319 г/л). 

Наші досліди показали, що середній розмір частинок залежить від крупності 
подрібнення компонентів в суміші. 
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В подальшому визначали фізико-технологічні показники сумішей: кут 
природнього нахилу (41...63 град.), кут ковзання по металу (34...75 град.) та 
сипкість(26...36 см / с). На ступінь сипкості впливає форма, розмір, характер і стан 
поверхні суміші, її волгість (збільшення вологості зменшує сипкість і збільшує кут 
природнього нахилу), а також матеріал, форма і стан поверхні ковзання [2]. 
Результати дослідів наведенои в таблиці. 

Провели дослідження когезивності кормової суміші — здатності матеріалу 
злипатися. Когезивність дозволяє оцінити поведінку сипучого продукту в 
динамічному стані, тобто при транспортуванні, а також характеризує здатність 
продукту до аераціі та деаерації [3]. Когезивність досліджуваних продуктів 
коливається від 1,02 % до 1,25 %. 

Фізико-технологічні властивості висівок , кормової суміші і гранул 
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Висівки 
пшеничні 
крупні 

10,4 202 2,3 55 60 38 226,8 1,12 – – 

Висівки 
пшеничні 
дрібні 

11,1 333 1,08 43 75 31 413,1 1,24 – – 

Макуха 7,4 440 1,79 63 47 36 551,1 1,25 – – 
Висівки 
житні 11,3 319 0,99 41 65 32 374,0 1,17 – – 

Суміш, % 
85:15 9,7 225 2,19 53 60 29 275,0 1,22 – – 

Суміш, % 
80:20 9,9 222 2,24 54 60 26 265,6 1,19 – – 

Суміш, % 
50:50 7,9 260 2,39 57 56 27 316,8 1,23 – – 

Суміш, % 
75:25 11,7 231 1,96 52 45 33 252,0 1,09 – – 

Суміш, % 
15:25:60 9,0 265 1,91 49 34 31 270,1 1,02 – – 

Висівки 
гранульовані 12,2 608 – 32 21 33 – – 0,1 2,6 

Фізико-технололічними показниками для висівок гранульованих, які 
визначали, були: прохід крізь сито діаметром отворів 2 мм - 0,1 % та крихкість — 
2,6 %, кут природнього нахилу — 32 град., кут ковзання по металу — 21 град. і 
сипкість — 33 град, діаметр — 12мм, довжина — 18...20мм . 

Таким чином, на основі проведених досліджень можна зробити висновок,що 
кормова суміш змінює свої фізичні властивості: вологість, об’ємну масу, середній 
розмір частинок, кут природнього нахилу, кут ковзання по металу, сипкість, дійсну 
густину, когезивність завдяки співвідношенню окремих компонентам в кормовій 
суміші, що сприяє кращому її зберіганню. 
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16. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ 
ВИДІВ БОРОШНА У КОНДИТЕРСЬКОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ 
Н.С. Палько, О.Я. Давидович 
Львівська комерційна академія 

Важливим напрямком розвитку харчової промисловості є створення продуктів 
нового покоління з екологічно безпечної та біологічно цінної рослинної сировини. 

Борошняні кондитерські вироби — це велика група харчових продуктів з 
високою енергетичною цінністю, які мають стійкий попит у населення. Суттєвим 
недоліком цих виробів є низький вміст у них важливих біологічно активних речовин. 
На сьогодні у структурі українського асортименту борошняних кондитерських 
виробів обмежено представлені печиво і тістечка підвищеної біологічної цінності. 
Рецептурний склад цих виробів піддається регулюванню і дає змогу створювати 
продукцію, яка відповідає сучасним вимогам науки про харчування. З цією метою 
використовують нову нетрадиційну і функціональну сировину, що призводить до 
втручання в традиційну технологію і потребує глибоких досліджень для отримання 
високоякісної конкурентоспроможної продукції. 

Основною сировиною для виробництва печива цукрового і тістечок пісочних є 
борошно пшеничне, отримання якого супроводжується істотними втратами мікро-
нутрієнтів — мінеральних речовин, вітамінів, що видаляються разом з периферій-
ними частинами (оболонками) зерна. Саме тому, під час розроблення рецептур 
нових борошняних кондитерських виробів з метою підвищення харчової цінності та 
надання функціональних властивостей науковці рекомендують використовувати, 
крім пшеничного, інші види борошна або їх суміші. 

Так, оптимізовано і розроблено рецептури печива із використанням композитних 
сумішей із борошна житнього, тритікалевого, вівсяного, нутового, кукурудзяного, ри-
сового, амарантового та ін.[1, 2, 3]. З метою підвищення харчової і біологічної цінності 
та надання функціональних властивостей удосконалено технології бісквітних, завар-
них і пісочних напівфабрикатів на основі ячмінного, кукурудзяного, тритікалевого, 
рисового, вівсяного, пшоняного, сочевичного, соргового і соєвого борошна [4, 5, 6]. 

Нами розроблено і затверджено рецептури нового печива цукрового «Пелюсток», 
з начинкою — «Загадка» і тістечок пісочних «Обліпихові». Для виготовлення печива 
цукрового «Пелюсток» із нетрадиційних видів борошна використовували борошно 
ячмінне у кількості 64,92 кг/т, у печиві цукровому з начинкою «Загадка» — борошно 
гречане (19,65 кг/т), а у тістечках пісочних «Обліпихові» — борошно горохове  
(21,16 кг/т). Як контрольні зразки були обрані печиво цукрове з борошна першого 
сорту «Наша марка» і тістечка «Кошички пісочні з фруктово-желейною начинкою». 



 248 

Борошно ячмінне, гречане і горохове мають найбільш сприятливе співвідношення 
лімітованих амінокислот (триптофану, лізину, треоніну, метіоніну), а також містить 
значно більше мінеральних речовин та вітамінів у порівнянні з пшеничним борошном. 

Оцінку якості нового печива цукрового і тістечок пісочних проводили сенсорним 
методом за стандартними показниками. За результатами дегустаційної оцінки, яка 
проводилась згідно розробленої нами 50-балової шкали оцінки якості, нові зразки 
отримали значно більшу загальну кількість балів: так, тістечка пісочні «Обліпихові» — 
49,62, печиво «Загадка» — 49,11, печиво «Пелюсток» — 49,05, тоді як контрольний 
зразок тістечок — 45,83, а печива — лише 39,34. Слід відзначити, що нові вироби мали 
високий рівень якості, який становив у тістечках пісочних — 0,99, у печиві цукровому 
по 0,98 одиниць, тоді як у контрольних зразках — 0,92 і 0,93 одиниць відповідно. 
Додавання борошна горохового, ячмінного гречаного у поєднанні з іншими 
природними добавками зумовило корегування харчової цінності нових тістечок і 
печива. Так, збільшено вміст білка на 25,2 – 29,4 %, зменшено вміст вуглеводів — на 
2,0 %, жиру — на 3,0 – 15,0 %. На основі експериментальних даних доведено високу 
біологічну цінність нових виробів і встановлено доцільність використання 
нетрадиційних видів борошна у їх рецептурах. 

Отже, розроблене печиво цукрове з включенням ячмінного та гречаного 
борошна і тістечка пісочні з гороховим борошном характеризуються поліпшеними 
органолептичними показниками, підвищеною харчовою і біологічною цінністю. 
Це дозволяє розширити асортимент борошняних кондитерських виробів та за без-
печує конкурентоспроможність цих виробів на ринку товарів. 
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17. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРА ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЗЕРНА 
Т.Н. Ковалева, А.В. Иванов, Н.В. Иванова 
Могилевский государственный університет 
продовольствия 

Зерно является основным источником питания человека, кормовой базой продук-
тивного животноводства и сырьем для технического производства. 
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Качество зерна рассматривается как совокупность биологических, физико-
химических, технологических и потребительских свойств и признаков, определяю-
щих его пригодность к использованию по назначению, в частности на продовольс-
твенные цели. 

Плотность зерна — комплексная характеристика, суммарно отражающая осо-
бенности его структуры, химического состава, массы 1000 зерен, стекловидности, 
соотношения массы анатомических частей. Плотность зерна пшеницы коррелирует с 
общей стекловидностью (r = 0,624 ± 0,072), с содержанием полностью стекловидных 
зерен (r = 0,584 ± 0,020), с содержанием крахмала в зерне (r = 0,558 ± 0,056), с 
содержанием сырой клейковины в зерне (r = 0,577 ± 0,049), с содержанием белка в 
зерне (r = – 0,743 ± 0,053). 

Однако применяемые методы определения плотности зерна длительны и исклю-
чают возможность проведения массовых анализов. 

Наиболее простым и наименее точным является метод определения плотности 
при помощи градуированной посуды. При измерении плотности, частицы зерна, 
имеющие неровную и шероховатую поверхность, захватывают воздух, в результате 
чего в объеме зерна, помещенном в жидкость, образуются пузырьки воздуха, что 
искажает точность измерения объема сыпучего материала. Увеличение времени 
нахождения зерна в жидкости незначительно уменьшает количество пузырьков, но 
приводит к увеличению объема зерна, вследствие поглощения им жидкости. 

Определяют плотность зерна также в концентрированных растворах какой-либо 
соли с высокой плотностью. Недостатком этого метода является его длительность 
и возможность увеличения объема зерна за счет поглощения им жидкости. 

Истинную плотность зерна определяют в вакууме (метод Г.А. Егорова и В. П. Бут-
ко). Этот метод длительный и технически сложен. 

Таким образом, существует необходимость в создании экспрессного метода изме-
рения плотности, с высокой точностью проводимых измерений, плотности сыпучего 
материала, частицы которого имеют неровную и шероховатую поверхность. 

Разработанное устройство для измерения плотности сыпучего продукта (рису. 1) со-
держит градуированный прозрачный цилиндр 1 и градуированный прозрачный цилиндр 
2, соединены между собой через отверстия в основаниях с помощью гибкой трубки 3. 
Отверстие в основании цилиндра 2 закрыто сетчатым материалом 4 с заданным разме-
ром ячеек меньше размеров частиц сыпучего материала. Градуированный прозрачный 
цилиндр 2, закреплён на виброплощадке 5, совершающей колебательные движения. 

Градуированный прозрачный цилиндр 2 заполняют сыпучим материалом 
извесной массы. Жидкостью, не проникающей в час-
тицы сыпучего материала, заполняют градуированный 
прозрачный цилиндр 1, при этом уровень жидкости в 
нем должен находиться на уровне дна цилиндра 2 с 
сыпучим материалом. Затем градуированный прозрач-
ный цилиндр 1 поднимают со скоростью V менее 0,1 
скорости витания частиц, и жидкость перетекает и за-
полняет снизу градуированный прозрачный цилиндр 2 с 
сыпучим материалом, который дополнительно под-
вергается вибрации с помощью виброплощадки 5. При-
чем жидкость должна полностью закрывать сыпучий 
материал в градуированном прозрачном цилиндре 2. 

 
 

Рис. 1. Устройство 
для измерения плотности 

сыпучего материала 
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Зная уровень жидкости в градуированном прозрачном цилиндре 2 и разницу 
уровней жидкости до начала и в конце измерения в градуированном прозрачном 
цилиндре 1 определяют объем сыпучего материала. Далее определяется плотность 
сыпучего материала по отношению массы к найденному объему. 

Данное устройство и способ для измерения плотности сыпучего материала, 
частицы которого имеют неровную и шероховатую поверхность, позволяет 
избежать задержки воздуха частицами сыпучего материала, а, следовательно, 
увеличить точность измерения плотности сыпучего материала. 
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1. ДОСЛІДЖЕННЯ НАТУРАЛЬНОЇ 
ЛУЖНОСТІ СОКІВ У РІЗНИХ СПОСОБАХ 
ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ 
ДИФУЗІЙНОГО СОКУ 
О.М. Оленчук 
Національний університет харчових технологій 

Теоретична натуральна лужність — це надлишок натуральних лугів K2CO3 і 
Na2CO3, виражений у % СаО, які залишаються в очищеному соку після повного 
осадження всіх катіонів кальцію [1]. Робота присвячена дослідженню динаміки 
зміни теоретичної натуральної лужності на всіх етапах технологічного процесу 
очищення дифузійного соку з метою вибору оптимального варіанту з мінімізацією 
вмісту аніонів кислот та солей кальцію. Ця проблема є досить актуальною, 
оскільки, чим вища величина натуральної лужності (в раціональних межах), тим 
повніше видалення із очищеного соку катіонів кальцію і відповідно його солей, в 
результаті чого зменшується накипоутворення в теплообмінній апаратурі та 
пов’язані з цим енергетичні витрати [2], а також втрати цукрози з мелясою, при 
цьому нормалізується робота фільтрувального обладнання, знижується вміст солей 
кальцію, забарвленість сиропів, підвищується вихід цукру та його якість. 

Теоретичну натуральну лужність визначають, віднімаючи від величини титро-
ваної лужності фільтрованого соку І сатурації (за фенолфталеїном) вміст катіонів 
кальцію (у % СаО), визначених комплексометричним методом [3]. Недоліком виз-
начення теоретичної натуральної лужності є те, що до показника вмісту натураль-
них лугів у соку додатково приплюсована так звана буферна лужність, яка еквіва-
лентна кількості кислоти, витраченої на титрування соку від рН ~9,2 до рН ~8,5 за 
фенолфталеїном. З цієї точки зору правильніше було б визначати ефективну 
натуральну лужність (за пропозицією Брігель-Мюллера та Брюніхе-Ольсена), яка 
ближче корелює з оптимальною лужністю соку ІІ сатурації і з мінімальним залиш-
ковим вмістом катіонів кальцію в ньому. Але за останні десятиріччя якісні 
показники бурякової сировини суттєво знизились, збільшився вміст редукувальних 
речовин і азотистих сполук, які, розкладаючись на основній дефекації, утворюють 
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велику кількість додаткових розчинних солей кальцію. У зв’язку з цим, величина 
теоретичної натуральної лужності очищеного соку, як правило має від’ємне 
значення, а величина ефективної лужності відповідно ще менша. Тому в даній 
роботі визначали саме теоретичну натуральну лужність. 

Оскільки вміст катіонів К+ і Na+ практично не змінюється від дифузійного 
соку в процесах його очищення, тому виникла ідея визначати теоретичну нату-
ральну лужність у всіх соках при очищенні дифузійного соку, а саме: в перед-
дефекованому, основної дефекації, І сатурації, дефекації перед ІІ сатурацією. 
Теоретично можливе осадження катіону Са2+ на ІІ сатурації досягається внас-
лідок обмінної реакції К2СО3 + СаАn2 = CaCO3 + 2KАn, тому доцільним є також 
визначення натуральної лужності і в соку ІІ сатурації. До того ж, реалізація 
дефекації перед ІІ сатурацією буде відповідно підвищувати теоретичну 
натуральну лужність соку, оскільки додаткова адсорбція аніонів кислот на 
утвореному карбонаті кальцію буде сприяти зниженню вмісту Са2+ у розчині. 
Але лужність соку ІІ сатурації дуже незначна (~0,01…0,02 % CaO), тому 
професором Ревою Л.П. було запропоновано визначати теоретичну натуральну 
лужність і у соку ІІ сатурації шляхом додаткового підвищення його рН від 
9,0…9,2 до ~11,2 (характерного для І сатурації) вапняно-цукратним розчином, 
приготовленим спеціально з охолодженого фільтрованого соку ІІ сатурації і 
вапна. Це надає змогу простежити за динамікою зміни теоретичної натуральної 
лужності на всіх етапах очищення соку від переддефекованого до соку ІІ 
сатурації при різних варіантах способів очищення дифузійного соку. 

В цій роботі досліджували зміну теоретичної натуральної лужності по стадіям 
очищення дифузійного соку з аналізом якісних показників соків в умовах 
звичайної типової схеми з дачею всього вапна на основну дефекацію (окрім 
вапна на переддефекацію), з перерозподілом вапна на основну дефекацію і 
дефекацію перед ІІ сатурацією, а також із відокремленням переддефекаційного 
осаду до основної дефекації. 

Була досліджена типова схема очищення дифузійного соку при різних повер-
неннях на переддефекацію: пересатурованого діоксидом вуглецю переддефеко-
ваного соку та соку І сатурації. 

В удосконаленому варіанті типової схеми очищення соку з перерозподілом 
вапна на основну дефекацію і дефекацію перед ІІ сатурацією порівняно із одно-
разовою дефекацією величина теоретичної натуральної лужності в соку ІІ сатурації 
суттєво покращилась. А варіант очищення дифузійного соку з відокремленням 
переддефекаційного осаду до основної дефекації в порівнянні із звичайною типо-
вою схемою призводить до значного покращення величин натуральної лужності з 
переходом у додатню область, в результаті запобігання додаткового розчинення і 
деструкції осаджених на переддефекації коагулятів ВМС і малорозчинних солей 
кальцію, відповідного підвищення якості очищеного соку. 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОДАТКОВОГО 
ОЧИЩЕННЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ 
ЦУКРОВИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ВИХОДУ ТА ЯКОСТІ 
ВИРОБЛЕНОГО ЦУКРУ 
С.М. Хоменко 
Національний університет харчових технологій 

На сьогодні в цукровій промисловості України суттєвими технологічними 
недоліками є: 1) перероблення цукрових буряків погіршеної якості, внаслідок 
чого знижується якість дифузійного соку, в результаті чого отримуємо термічно 
нестійкі соки, із яких в умовах високих температур випарної установки одержу-
ються також термічно нестійкі сиропи з високим вмістом солей кальцію і забарв-
леністю, низькими величинами рН, суттєвим приростом вмісту інвертного цукру, 
гідролітичним розкладанням цукрози і, як наслідок, зростають втрати цукрози у 
мелясі при зниженні якості і виходу цукру-піску; 

2) основні технологічні процеси реалізуються не з поступовою зміною режим-
них параметрів (для досягнення максимальної ефективності), що забезпечувалось 
раніше у періодичнодіючих реакторах; 

3) після оптимально проведеної прогресивної протитечійної переддефекації 
дифузійного соку з максимальним осадженням ВМС і аніонів кислот у формі 
солей кальцію в сучасній типовій технологічній схемі має місце так звана ком-
бінована тепло-гаряча дефекація із інтенсивною гарячою стадією (з вмістом роз-
чиненого вапна ~ 0,5 % СаО і температурою 90 °С), в результаті чого осаджений 
перед цим переддефекаційний осад нецукрів має можливість знову розчинятись і 
деструктуватись: коагуляти білків до поліпептидів, пептидів і амінокислот, а 
пектинів до галактуронової кислоти і перетворюватись в розчинні кальцієві солі. 
Ось чому в типовій схемі після оптимальної преддефекації необхідно 
обов’язково відокремлювати осад до основної дефекації [3]; 

4) отримання сиропу з низькою термостійкостю (внаслідок перероблення 
буряків низької і середньої якості), тому необхідно проводити додаткове очищен-
ня сиропу, не збільшуючи при цьому загальні витрати вапна.  

В плані удосконалення типової схеми важливим засобом можна вважати 
впровадження додаткового очищення сиропу, тому в цьому напрямку були 
проведені дослідження. 

На основі отриманих даних при додатковому дефекосатураційному очищенні 
сиропу були визначені раціональні витрати вапна, які склали 8…10 % СаО до 
маси нецукрів і відповідно 0,42…0,53 % СаО до маси сиропу. Наступне 
оброблення більшою кількістю вапна є недоцільним, оскільки спостерігається 
незначне підвищення ефекту очищення сиропу, а також дещо ускладнюється 
процес фільтрування. Дослідження показали, що при очищенні модельних 
цукрових розчинів (із меляси і цукру-піску) з СР~58 % та різною чистотою у 
діапазоні: 60, 65, 70, 75, 80, 85 і 95 %, але з однаковими витратами вапна (у % до 
маси нецукрів) на їх очищення, найбільший ефект очищення і ступінь видалення 
солей кальцію та знебарвлення мають місце в модельному розчині з найнижчою 
чистотою — 60 % (практично мелясі). Це свідчить про те, що при збільшенні 
концентрації нецукрів у системі, ступінь їх адсорбційного видалення на одиницю 
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утвореного адсорбента СаСО3 зростає [1]. Підвищення ж чистоти модельних 
розчинів сприяє зменшенню адсорбційного ефекту видаленню нецукрів. 

В результаті карбонізації водних розчинів сиропу з різним вмістом сухих 
речовин (60, 50, 40, 30, 20 і 10 %), але з однаковими витратами вапна — 10 % 
СаО до маси нецукрів, виявлена тенденція поступового зниження ефекту очи-
щенням сиропу із зменшенням вмісту сухих речовин і відповідно вмісту 
розчинних нецукрів в системі. Таким чином найбільш доцільним є адсорбційне 
очищення безпосередньо сиропу, з точки зору максимізації вилалення розчинних 
нецукрів. Наступним етапом досліджень були експерименти по адсорбційному 
видаленню розчинних нецукрів із сиропу обробкою його неактивованим та акти-
вованим (невеликою кількістю вапна) осадом СаСО3. При цьому встановлено, що 
обробка сиропу активованим СаСО3 дає більшу ступінь видалення нецукрів 

Проаналізувавши використані способи очищення сиропу та його модельних 
розчинів: дефекосатурацію і безпосереднє оброблення його неактивованим та 
активованим СаСО3 можна зробити висновок, що очищення дефекосатурацією 
дає відносно вищий ефект очищення сиропу. При цьому лімітуючою стадією 
дефекосатурації є масовіддача СО2 газ→ СО2 рідина , тому основним засобом інтен-
сифікації цього ефективного очисного процесу може бути інтенсивна турбу-
лізація рідкої фази, яка забезпечується енергією барботуючого сатураційного 
газу при карбонізації дефекованого соку, але є явно недостатньою при дефекоса-
турації сиропу, завдяки його високій в’язкості. Тому для підвищення ефектив-
ності дефекосатурації сиропу, необхідно збільшувати поверхню контакту газ — 
рідина, а також створювати інші засоби додаткової турбулізації рідкої фази для 
інтенсифікації процесу [2]. 

Результати експериментів показали, що очищення сиропів дефекосатурацією 
дає можливість в середньому підвищити чистоту сиропу на 1,3 %, а це практично 
призведе до підвищення виходу цукру приблизно на 0,4 % до маси буряків. 
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3. ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЇ 
РОЗЧИННИХ НЕЦУКРІВ НА ОСАДІ 
КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ В УМОВАХ 
І САТУРАЦІЇ 
Ж.-С.Е. Завражна 
Національний університет харчових технологій 

Очищення дифузійного соку від нецукрів — одна з найважливіших стадій тех-
нологічного процесу, яка значною мірою визначає ефективність всього виробницт-
ва, вихід і якість білого цукру, витрати матеріальних ресурсів — вапняку і палива. 
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Метою технологічних процесів очищення дифузійного соку є: 
1) нейтралізувати його кислотність; 
2) звільнити від завислих частинок; 
3) видалити максимальну кількість ВМС та низькомолекулярних розчинних 

нецукрів і одержати кристалічний цукор стандартної якості з високим виходом [1]. 
Подальші напрямки удосконалення сучасної типової технологічної схеми 

очищення дифузійного соку повинні бути спрямовані на розробку та впровад-
ження способів забезпечення максимальної ефективності очищення в окремих 
технологічних процесах (перш за все, преддефекації та сатурації), модернізацію 
існуючих і створення нових варіантів апаратурного оформлення процесів очи-
щення з поступовим (ступінчатим) обробленням соків в секціонованих реак-
торах, впровадження прогресивної технології з відокремленням переддефека-
ційного осаду до основної дефекації, використання відносно дешевих сорбентів 
для додаткового очищення соків та сиропу, широке використання розроблених 
об’єктивних методів технологічної оптимізації процесів. 

Вершиною зусиль по удосконаленню схем очищення дифузійного соку, крім 
інтенсифікації та оптимізації окремих елементів, є перехід до технологічних схем 
з відокремленням осаду нецукрів до основної дефекації [2], але це дещо усклад-
нює типову технологічну схему. Тому раціональна типова схема очищення дифу-
зійного соку з відокремленням переддефекаційного осаду до основної дефекації 
повинна також удосконалюватись в напрямку деякого її спрощення — із пере-
ходом до однієї основної сатурації, але із збереженням високих якісних по-
казників очищеного соку, відносно низьких витрат вапна при нормальних 
седиментаційно-фільтрувальних показниках. Можливість переходу на одну 
сатурацію є логічною, оскільки (в результаті попереднього відокремлення перед-
дефекаційного осаду) при пересатуруванні соку від рН 11 до 9 в ньому відсутні 
коагуляти білків та пектинів, які могли б переходити в розчин і деструктуватись, 
погіршуючи таким чином якість соку. Але навіть і в такому варіанті існує загроза 
деякої десорбції нецукрів із поверхні осаду СаСОз при пересатуруванні соку 
нижче рН 11, оскільки при цьому десорбція (адсорбованих перед цим нецукрів) з 
поверхні осаду СаСО3 починає домінувати над процесом адсорбції. 

Виконані лабораторні дослідження показали можливість (при переробці 
бурякової сировини нормальної якості) після відокремлення переддефекаційного 
осаду і укрупнення частинок сатураційного осаду введенням флокулянту в 
раціональну зону рН проводити карбонізацію соку безпосередньо до pH соку II 
сатурації без проміжного відокремлення осаду І сатурації [3]. Думається, що при 
очищенні дифузійних соків погіршеної якості буде доцільним також вводити в 
сік ІІ сатурації декальцинати (типу фосфата алюмінія) для додаткового 
видалення катіонів кальцію. 

Ефект адсорбційного видалення розчинних нецукрів — аніонів кислот та за-
барвлених сполук спостерігається відразу після початку сатурування дефекова-
ного соку в результаті утворення мікрозародків СаСО3 і продовжується до ступе-
ню карбонізації вапна 80...85 %. Початковий період карбонізації (до 20...25 % 
відсатурованого вапна) характеризується стрімким зростанням питомої адсорбції 
нецукрів, що, очевидно, пов'язано з масовим утворенням мікрозародків карбо-
нату кальцію. При подальшому сатуруванні (від 20..25 % до 40..45 % карбоні-
зації) питома адсорбційна здатність частинок карбонату кальцію досягає свого 
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максимуму. Подальша ж карбонізація поступово зменшує питому адсорбційну 
здатність сатураційного осаду, що можна пояснити як зниженням концентрації 
розчинних нецукрів, які адсорбуються, так і значним заповненням ними шару 
протиіонів на утворених мікрозародках СаСО3 з переважанням масової 
агрегатації останніх. Продовження сатурування до ступеню карбонізації вапна 
80...85 %, що відповідає для І сатурації рНопт 11,0 і Лопт = 0,1 % СаО, сприяє 
значно меншому видаленню аніонів кислот та барвних сполук відповідно у 4..6 і 
у 6..8 разів, у порівнянні із зоною зі ступенем карбонізації 35..45 %. 
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4. МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПЕРЕДДЕФЕКАЦІЙНИХ ОСАДІВ 
В РІЗНИХ СПОСОБАХ ПОПЕРЕДНЬОЇ 
ДЕФЕКАЦІЇ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ 
О.В. Головіна 
Національний університет харчових технологій 

Завданням даної роботи було виконання мікроскопічних досліджень передде-
фекаційних осадів в нефільтрованих соках та їх суспензіях в різних варіантах 
попередньої дефекації дифузійного соку, а також встановлення механізму об’єд-
нання в агрегати частинок карбонату кальцію та коагулятів ВМС, їх розмірів та 
впливу на фільтрувальну і седиментаційну здатність твердої фази.  

Для мікроскопічних досліджень використовувався мікроскоп біологічний 
дослідницький універсальний марки МБІ-15, за допомогою якого можна розгляд-
дати осади в прохідному світлі (для загального огляду непрозорих об’єктів) і в 
тому числі методом фазового контрасту (що дозволяє ідентифікувати агрегати 
карбонату кальцію з коагулятами ВМС, які не видно, або погано видно, в 
звичайному прохідному світлі), в поляризованому світлі (що дає змогу побачити 
неорганічні частини у формі яскравих скупчень на темному фоні) [3]. Мікроско-
пічні дослідження виконувались при різних збільшеннях: для вивчення 
загального вигляду частинок осадів було достатнім збільшення у 500 разів, для 
більш детального ж вивчення структури осадів доцільно використовувати збіль-
шення у 770 разів. Для мікроскопічного дослідження преддефекаційного осаду 
було використано 1 %-вий водний розчин барвника метиленового синього, який 
зафарбовує синім кольором в пробах лише ВМС без забарвлення присутніх 
частинок СаСО3 [1]. Метиленовий синій — це барвник катіонної природи, який 
з’єднується із від’ємно-зарядженими частинками коагулятів ВМС (білковими та 
пектиновими сполуками) у лужному середовищі [2].  
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Було виконано ряд мікроскопічних досліджень осадів в залежності від типу 
проведення попередньої дефекації і в тому числі з різними варіантами рецир-
куляції на неї. Порівняльні мікроскопічні дослідження осаду після прогресивної 
вапняної переддефекації (за Дедеком-Вашатко) і одноразової (за Шпенглером) 
показали, що одержані в першому варіанті переддефекації частинки осаду мають 
більші розміри. Таким чином поступова переддефекаційна обробка дифузійного 
соку оптимальною дозою вапна дозволяє одержати частинки осаду з коагуляцій-
ними агрегатами більших розмірів і відповідно з меншою питомою поверхнею, 
які проявлять більшу стійкість до розчинення в умовах наступної жорсткої 
комбінованої тепло-гарячої дефекації. При порівнянні результатів мікроскопіч-
них досліджень осадів після прогресивної вапняної переддефекації (за Дедеком-
Вашатко) і з наступною дефекосатурацією одержаного переддефекованого соку 
до рНопт~11 (дачею перед цим ~0,3 % СаО) на мікрофотографіях у прохідному 
світлі видно, що частинки переддефекосатураційного осаду виявились ще 
більших розмірів і щільнішої структури. На мікрофотографіях переддефеко-
сатураційних осадів у поляризованому світлі видні у великій кількості яскраво-
іскристі дрібні частинки СаСО3 обліплені щільним шаром коагулятів ВМС. 
Утворені в процесі дефекосатурації, ці частки СаСО3 мають велику сумарну 
поверхню для адсорбції від’ємно-заряджених коагулятів ВМС з наступною 
агрегатацією у крупніші форми. У варіантах прогресивної вапняної переддефе-
кації з введенням 1 % неактивованого і активованого обробкою невеликою кіль-
кістю вапна СаСО3 (безпосередньо в дифузійний сік, або в зону рН~9 для 
утворення адсорбційних комплексів) було встановлено, що введення активові-
ного осаду карбонату кальцію, дозволяє отримати величини адсорбційних ком-
плексів переддефекаційного осаду дещо більших розмірів, що можна пояснити 
підвищенням адсорбційної здатності рециркульованих частинок СаСО3 шляхом 
надання їм додаткових позитивних поверхневих зарядів (катіонами кальцію в 
потенціал-утворюючому шарі). На мікрофотографіях переддефекаційних осадів у 
поляризованому світлі видно зафарбовані чорним кольором коагуляти ВМС, а 
також великі яскраво-іскристі кристали карбонату кальцію. В прохідному ж 
світлі кристали СаСО3 оточені несуцільним шаром коагулятів ВМС в зв’язку з 
тим, що рециркульовані частинки карбонату кальцію не володіють максималь-
ною адсорбційною здатністю по відношенню до від’ємно-заряджених макро-
молекул білків та пектинів.  

Мікроскопічні дослідження одержаних у двох варіантах прогресивної 
вапняної переддефекації (з введенням до дифузійного соку 1 % СаСО3) осадів: 1) 
з поверненням 50 % пересатурованого переддефекованого соку до дифузійного; 
2) з дефекосатурацією переддефекованого соку показали, що у першому варіанті 
частинки осадів виявились меншими за розмірами хоча майже однорідними з 
практично однаковою швидкістю осадження, але з дещо нижчими якісними 
показниками соку. Введення ж 100 % пересатурованого до рН 8 соку І сатурації 
перед попередньою дефекацією (за Віклундом) значно погіршило якісні 
показники переддефекованого соку, при високих седиментаційних показниках 
переддефекованого соку і соку І сатурації. 
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5. ВПЛИВ КАЛІЄВИХ І НАТРІЄВИХ СОЛЕЙ 
НА СТАНОВЛЕННЯ рН ОПТИМАЛЬНОГО 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО 
ВАПНУВАННЯ 
М.В. Рябченко 
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Удосконалення очищення дифузійного соку ґрунтується на глибокому вив-
ченні фізико-хімічних процесів, що відбуваються при очищенні, закономірностей 
адсорбції, хімічних реакцій, викликаних дією реагентів. 

В дифузійному соку містяться такі солі мінеральних кислот: фосфати, суль-
фати, нітрати, хлориди. Дуже важливо технологічно, які кислоти переважають в 
складі соку. Якщо переважають солі калію, натрію і таких кислот, як щавлева, 
лимонна, винна, фосфорна, то завдяки утворенню нерозчинних чи слабороз-
чинних солей з іоном Са в умовах попереднього і основного вапнування, що 
здійснюються надлишком Са(ОН)2, утворюються вільні гідрооксиди калію і 
натрію. Останні являються фундаторами натуральної лужності, що забезпечує 
повноту видалення солей кальцію на завершальному етапі хімічної очистки соку 
(ІІ карбонізація, сульфітація соку). 

В свою чергу, отримання соків з високою натуральною лужністю — це шлях 
до зниження вмісту іонів Са в очищеному соку та до підвищення ступеня 
знебарвлення соку під час сульфітації, зниження інкрустації на поверхні 
теплообмінних апаратів, а як наслідок, зменшення витрат енергії. [1]  

Дедек і Вашатко відмічають, що підвищений вміст натуральної лужності 
знижує кількість білкових речовин, що випадають при коагуляційному оптимумі, 
мабуть, внаслідок пептизуючої дії лугів Na і К на «кислий компонент». 

З підвищенням концентрації гідроксидів калію та натрію підвищується 
сумарна кількість вапна, необхідна для досягнення коагуляційного оптимуму. 
Таким чином, чим вища натуральна лужність соку, тим більшому значенні рН 
відповідає оптимум коагуляції. [2] 

Метою дослідження є отримання залежності оптимальних величин рН соку 
після попереднього вапнування від вмісту гідроксидів калію і натрію. 

Актуальність: результатом даної роботи є встановлення оптимального 
значення рН соку після попереднього вапнування, яке залежить від вмісту 
гідроксидів калію та натрію в соку. 

Дослідження дали змогу отримати більш точні дані по витратам реагенту на 
проведення попереднього вапнування, що в свою чергу впливає на собівартість 
виробленої продукції. В нинішніх жорстких умовах ринкової економіки прогно-
зування та зменшення витрат на виробництво є дуже важливим фактором 
функціонування підприємства. 

Визначення гідроксидів калію та натрію в соку після попереднього вапну-
вання відомим способом не є точним, а саме: віднімаючи від величини 



 261 

титрованої лужності (Са(ОН)2 + КОН + NaОН) фільтрованого соку вміст катіонів 
кальцію (у % СаО), визначених комплексометричним методом, ми не отримаємо 
величину концентрації гідроксидів (КОН + NaОН), оскільки вміст катіонів 
кальцію не відображає Са2+ у складі Са(ОН)2, тому що у фільтрованому соку 
присутні також солі кальцію, що зв’язані з аніонами кислот дифузійного соку і в 
результаті обмінних реакцій солей калію та натрію, утворюють розчинні солі, які 
впливають на визначення катіонів Са2+. Так, як вміст катіонів К+ та Na+ 
еквівалентний їх гідроксидам, тому було запропоновано катіони калію та натрію 
визначити за допомогою полуменевого спектрофотометра. 

Дослідження проводилися наступним чином: здійснювали прогресивне попе-
реднє вапнування зі ступінчастим підвищенням рН, при температурі 60 °С і 
тривалості 15 хв. У фільтрованих пробах соку проводили визначення вмісту 
білків (як моделі високомолекулярних сполук). Потім у наступну пробу дифу-
зійного соку додавали щавлевокислий калій, проводили попереднє вапнування зі 
ступінчастим підвищенням рН, визначали вміст білків за різних величин рН та 
кількість К+ і Na+ у соку після попереднього вапнування. В результаті проведеної 
роботи отримали залежність оптимальної величини рН від вмісту КОН і NaОН, 
дійшовши до висновку, що підвищення концентрації гідроксидів калію та натрію 
підвищують оптимальну величину рН.  
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6. ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ 
ЕКСТРАГУВАННЯ САХАРОЗИ 
З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ 
О.В. Адаменко 
Національний університет харчових технологій 

Більшість науковців для пояснення і розкриття механізму процесів, які мають 
місце при екстрагуванні речовин з багатокомпонентної сировини спираються на 
положення мембранної теорії будови клітини. Згідно цієї теорії ключовим 
елементом клітини, який визначає її властивості, та регулює обмін речовин між 
внутрішнім та навколишнім середовищем клітини є напівпроникна мембрана. 
Проникність мембрани для речовин визначається їх розміром, тобто речовини які 
мають менший розмір молекул будуть проникати в клітину швидше ніж речо-
вини з більшим розміром молекул, хоча на даний час є наукові данні що це 
припущення досить часто не підтверджується на практиці. Мембранна теорія не 
може пояснити ряд явищ, які мають місце при вирощуванні цукрових буряків та 
їх переробці. Зокрема не повністю розкритий механізм накопичення сахарози в 
коренеплоді під час його росту, адже сахароза з листків, в яких її міститься 
близько 1 % рухається в коренеплід, де її концентрація значно вища. Також за 
положеннями мембранної теорії незрозумілою є роль білків у клітині буряків, 
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адже в клітинній стінці, яка є визначальною складовою клітини міститься лише 
10 % від загальної їх кількості, а решта міститься в цитоплазмі клітини. Ці та 
інші питання які не може пояснити мембранна теорія, спонукали науковців до 
нових досліджень в цій галузі. 

Якщо мембранна теорія основну роль в проникності клітин надавала поверх-
невій мембрані і розглядала вміст клітини, як водний розчин речовин, то сорб-
ційна теорія вказує на велике значення внутрішнього вмісту клітини і розглядає 
протоплазму як фазу ( інша назва фазова теорія), що відрізняється від 
зовнішнього середовища і не змішується з ним. Автори сорбційної теорії вража-
ли, що значна кількість води в клітині є зв’язаною та має меншу розчинювальну 
здатність. Ця гіпотеза неодноразово була підтверджена рядом науковців по всьо-
му світу, а також була перевірена нами для клітинного соку цукрових буряків.  

Значних успіхів у дослідженні будови і фізіології клітини досяг 
американський вчений Г. Лінг [2]. Він зробив припущення, що поверхня клітини 
повинна мати ті ж властивості що й цитоплазма. За Лінгом, елементарною 
структурною коміркою клітини є білково-водний комплекс. В даному випадку 
білок є ядром (серцевиною) комплексу і він визначає всі основні властивості 
комплексу. Таким чином розкривається роль білків (0,7 – 0,8 % від м.б.), які 
містяться в середині клітини цукрових буряків. 

Використовуючи положення мембранної та сорбційної теорій (пізніше теорія 
асоціації-індукції) нами було вирішено дослідити процес екстрагування сахарози з 
бурякової стружки за типовою схемою та в кількох інших варіантах його реалізації.  

Визначальними величинами при дослідженні процесу екстракції є швидкість 
переходу сахарози та несахарозних речовин, а також коефіцієнти дифузії та 
масовіддачі. Спочатку нами було досліджено зміну вищеназваних величин в 
залежності від тривалості процесу, та від температури при якій проводився 
процес. Результати виявились наступними. При температурах (40 – 50 °С) ниж-
чих за оптимальну, швидкість переходу сахарози досить низька і для повного 
висолодження потрібно буде багато часу. Найвища швидкість екстрагування 
сахарози була досягнута при температурі 60 °С. З підвищенням температури 
значення визначуваних величин суттєво зменшуються. Причиною таких явищ є 
підвищення швидкості гідролізу протопектину [1], що суттєво утруднює дифузію 
сахарози із товщі стружки до поверхні поділу фаз, а також призводить до різкого 
зниження швидкості екстрагування внаслідок втрати пружності стружки і 
погіршення омивання її екстрагентом.  

Отримавши дані про вплив температури на швидкість дифузії сахарози та 
залежність зміни кінетичних коефіцієнтів, нами виконані дослідження процесу 
екстрагування з використанням солей алюмінію (ОСА). Було проведено 
дослідження з використанням різних кількостей хімічного реагенту. По даним 
досліджень можна стверджувати що солі алюмінію, навіть в кількості меншій за 
оптимальну підвищують швидкість екстрагування сахарози з бурякової стружки. 
Що ж стосується варіанту де кількість реагенту була більша за оптимальну для 
цього процесу, але значного підвищення швидкості зафіксовано не було, тому є 
недоцільним використання більшої за оптимальну кількості додаткового 
реагенту. Оскільки швидкість екстрагування підвищилась тоді й час необхідний 
для оптимального вилучення сахарози із стружки зменшується, отже для 
проведення процесу екстракції потрібно менше часу і затрат енергії.  
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7. ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 
О.П. Шапорда 
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Актуальність теми. Тривале вживання води із вмістом заліза більше 0,3 мг/л 
призводить до захворювань печінки, збільшує ризик інфарктів, негативно впли-
ває на центральну нервову систему і репродуктивну функцію організму [1, 3, 6]. 
Підвищений вміст заліза надає воді буруватого забарвлення, неприємний смак, 
запах, викликає заростання водогінних мереж, причина браку в текстильній, 
харчовій, паперовій і косметичній галузях промисловості [2, 45]. 

При хронічному перевантаженні організму залізом відбувається його відкла-
дення в тканинах, що носить шкідливий характер. Якщо загальний вміст заліза в 
організмі перевищує 15 г, то уражаються внутрішні органи. Такий стан нази-
вається гемохроматозом. 

Надлишок заліза у питній воді вносить свій внесок у розвиток багатьох захво-
рювань. Цей елемент здатний накопичуватися до токсичної концентрації в орга-
нах і тканинах, включаючи суглоби, печінку, ендокринні залози і серце. Залізо 
може створювати сприятливе середовище на шляху зростання шкідливих мікро-
організмів і клітин злоякісних пухлин, і навіть додатково стимулювати канцеро-
генну дію вільних радикалів. Високі концентрації заліза виявляються в мозку 
людей, хворих на гіпертонію, хворобу Паркінсона. Надлишок заліза порушує 
функцію центральної нервової системи, збільшуючи психічні розлади [1]. 

Знезалізнення води — одна із пріоритетних напрямів республіканської прог-
рами з забезпечення населення чистої водою (Державна програма «Чиста вода», 
термін реалізації з 2001 по 2015 р). У межах дії даної програми у багатьох у 
містах і міських селищах України було побудовано і модернізовано станції 
знезалізнення води. 

У сільській місцевості була спроба поліпшити водопостачання за рахунок 
буріння свердловин на воду, та заодно є серйозна проблема локального доочи-
щення води від заліза, оскільки дві третини підземних джерел України харак-
теризуються підвищеним змістом цього елементу [6]. Монтаж і обслуговування 
фірмового устаткування очищення води вимагає спеціальних навичок і великих 
матеріальних затрат, тому розробка найпростішої установки знезалізнення води, 
доступної для сільського населення, є актуальною проблемою. 

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є створення простої ефективної 
установки для знезалізнення води.  

Об’єкт досліджень — поверхневі та підземні води. 
Предмет дослідження — процес знезалізнення води методом аерації з нас-

тупним фільтруванням. 
Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети використовувався 

аналіз літературних джерел щодо методів знезалізнення. Дослідження прово-
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дились з використанням сучасних методик проведення експериментів та методів 
обробки експериментальних даних. 

За даними досліджень ефект знезалізнення води методом аерації з наступним 
фільтруванням становить 98,5…99,6 %. При цьому концентрація заліза у 
фільтраті становила 0,02…0,3 мг/л в залежності від концентрації заліза у 
вихідній воді  
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8. ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ 
ВОДИ МЕТОДОМ ВИМОРОЖУВАННЯ 
Г.М. Фурманюк 
Національний університет харчових технологій 

Наша держава відноситься до країн з низьким рівнем забезпечення водними 
ресурсами. Однак, незважаючи на обмежені ресурси, вода в нашій країні вико-
ристовується дуже неефективно. Крім дефіциту прісної води, в Україні гостро 
стоїть проблема її якості. Нині 45 % населення країни споживають питну воду, 
яка не відповідає стандартам якості й негативно впливає на здоров’я людей. 

Більш ніж дві третини жителів України п’ють воду з Дніпра і його притоків. 
Централізованим водопостачанням в країні, внаслідок нерівності розподілу вод-
них ресурсів, забезпечується лише біля 75 % населення. Другим джерелом для 
отримання питної води є, як правило, підземні свердловини. Лише незначна час-
тина всіх джерел водопостачання мають склад води, який повністю відповідає 
існуючим стандартам на питну воду. Навіть водопровідна вода, яка подається 
централізовано і піддається постійному контролю відповідними державними 
службами, не завжди відповідає необхідним нормативам. Як показують резуль-
тати багатьох досліджень, найбільш типовими домішками, які одночасно присуд-
ні в більшості джерелах водопостачання України є солі жорсткості, сполуки залі-
за, марганцю, алюмінію, нітратів, органічних речовин природного походження. 

Проблема низької якості прісної води також актуальна й для підприємств 
харчової промисловості, оскільки вода — один з основних видів технологічної 
сировини, яка впливає на якість продукції. У зв’язку з дефіцитом та низькою 
якістю питної води маємо використовувати альтернативні джерела водопос-
тачання, наприклад, з морської води, запаси якої необмежені. 

Для вирішення цих завдань застосовують зворотний осмос, дистиляцію, 
виморожування та електродіаліз. Аналіз енергетичних витрат на опріснення води 
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за допомогою різних технологій свідчить, що найменш витратні — мембранні 
технології, зокрема, зворотний осмос. Водночас мембранні технології характер-
ризуються швидким спрацюванням мембран, потребою у її хімічній регенерації, 
залежністю продуктивності обладнання від температури та хімічного складу 
води, високою вартістю мембран. Дистиляція — енергоємний процес, супровод-
жується утворенням накипу, який важко видаляється. 

При застосуванні технологій виморожування можна уникнути ряду означених 
недоліків. Так, при опрісненні виморожуванням не утворюється накип, виникає 
менше проблем з експлуатацією обладнання, не потрібні хімічні реактиви для 
регенерації мембран, відсутні додаткові процеси знешкодження стоків після 
регенерації мембран хімічними реагентами. Крім того,сучасні дослідження 
свідчать: виморожена вода має унікальні властивості, в тому числі і лікувально-
профілактичні.  

Хід виконання експериментальної роботи передбачав отримання при різних 
режимах проведення процесу виморожування зразків води та виконання 
хімічного аналізу цих зразків. У якості досліджуваної води використовувалася 
вода із р. Дніпро. 

Аналізуючи результати досліджень, варто зазначити, що при виморожуванні 
зменшується мутність на 58 %, жорсткість на 81 %, вміст гідрокарбонатів на 82 
%, хлоридів на 85 %, сульфатів на 87 %. 
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9. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 
ФЛОКУЛЯНТАМИ 
А.М. Симановський 
Національний університет харчових технологій 

Існування людства без прісної води неможливе. Для зменшення шкідливого 
впливу промислового і сільськогосподарського використання води на екологію 
землі потрібно глибше очищувати природні та стічні води. Тому йде активний 
пошук нових підходів щодо їх очищення [1]. 

Особливо високі вимоги висуваються до очищення питної води. Питна вода 
повинна бути цілком прозорою, безбарвною, без запаху і смаку, без органічних 
залишків і шкідливих бактерій, з помірною кількістю розчинених солей. Доброю 
для пиття вважається вода, що містить на 1 дм3 0,3 г (або 0,03 %) розчинених 
солей. Вода, в якій дуже мало або дуже багато розчинених солей, шкідлива [2]. 
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В складній економічній ситуації, яка склалась в Україні, найбільш реальним 
шляхом інтенсифікації та оптимізації процесів реагентної обробки води можна 
вирішити за рахунок введення нових сучасних технологій і обладнання [3]. 

Для досягнення нормативних показників питної води відповідно вимогам 
ДсанПіну необхідне використання більш ширшого спектру високоефективних 
реагентів (коагулянтів і флокулянтів), кінцевими в технологічному процесі 
повинні бути аніонні продукти, які не будуть викликати підвищення кислотності 
в системі травлення людини [1]. 

Одним із сучасних напрямків вирішення вказаних проблем є використання 
нових високоефективних реагентів — водорозчинних полімерів у якості 
флокулянтів [4] 

Метою є вибір найбільш ефективного флокулянту з найменшими його 
витратами під час проведення процесу. Завданням є проведення ряду дослідів з 
різними факторами впливу на процес для визначення оптимальних умов його 
проведення. 

Об'єктом дослідження є питна вода в Україні. Предметом дослідження є 
очищення води з р. Дніпро за допомогою флокулянтів. 

Флокулянти можна розділити на декілька класів: органічного та 
неорганічного походження, природні та вироблені синтетичними методами. 

До природних флокулянтів відносять, наприклад, крохмаль, декстрин, ефіри 
целюлози, альгінат натрію і гуарова смола. 

З неорганічних флокулянтів можна виділити активну кремнієву кислоту. 
Синтетичні флокулянти — це органічні розчинні у воді високомолекулярні 

сполуки, молекулярна маса яких може лежати в діапазоні від тисяч до декількох 
мільйонів [5] 

У світовій практиці великого поширення набули синтетичні полімерні 
флокулянти на основі поліакриламіду, що пояснюється їх високими 
флокулюючих властивостями, нескладною технологією виробництва. За 
механізмом дії флокулянти поділяють на: неіоногенні, аніонні та катіонні [6] 

Використання реагентів дає можливість: 
– ефективно вилучати органічні сполуки з води, яка обробляється  
– зменшити кількість спорадичних відхилень по бактеріальним показникам 
– можливість зменшити витрати додаткових реагентів 
– зменшити мутність, кольоровість, концентрацію заліза та остаточного 

алюмінію 
– зменшити перманганатну окислюваність. 
У даній роботі були проведені дослідження ефективності очищення питної 

води флокулянтами і визначались такі показники: 
– загальна жорсткість, тобто сума карбонатної (тимчасової) і некарбонатної 

(постійної) жорсткості; 
– вміст гідрокарбонат-іонів; 
– вміст хлорид-іонів; 
– вміст сульфат-іонів; 
Використання флокулянтів при очищенні питної води дає такі результати: 

вміст гідрокарбонат-іонів зменшується від 3 до 6 %, а вміст сульфат-іонів від 
0,44 до 0,71 %. Також виявлено, що загальна жорсткість не змінюється, а вміст 
хлорид-іонів збільшується від 1,3 до 1,74 %. 
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10. УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ 
ОЧИЩЕННЯ КЛЕРОВКИ ЖОВТИХ 
ЦУКРІВ 
Т.А. Пашнюк 
Національний університет харчових технологій 

Зі вступом України до СОТ зростають вимоги до якості білого цукру і його 
конкурентоспроможності на світовому ринку. Завдяки своїм цінним харчовим, 
смаковим та фізичним властивостям цукор є одним із найважливіших продуктів 
у харчуванні людини, сировиною для багатьох підприємств харчової, хімічної і 
фармацевтичної промисловості. 

Основними критеріями якості цукру, як харчового продукту є: вміст сахарози, 
кольоровість, вологість, товарний вигляд (блиск кристалів, гранулометричний 
склад). Для цукру, який призначений для промислової переробки, важливими 
показниками є: каламутність, кольоровість кристалів, вміст нерозчинних речовин 
та мікроорганізмів, здатність утворювати піну тощо. Для забезпечення високої 
якості білого цукру велику увагу слід приділяти ефективності очищення сиропу і 
клеровки жовтих цукрів. 

Відомо, що при уварюванні утфелю і кристалізації із всієї маси барвних речо-
вин, які надходять у вакуум-апарат із сиропом і клеровкою, приблизно 1/3 скла-
дають барвні речовини клеровки жовтого цукру ІІ і ІІІ кристалізації, причому 
барвні речовини клеровки жовтого цукру ІІІ кристалізації — найбільш шкідливі, 
так, як в процесі кристалізації вони включаються у кристали селективно. 

Відомий спосіб додаткового очищення клеровки жовтого цукру ІІІ криста-
лізації шляхом перекристалізації, коли клеровка жовтого цукру направляється на 
уварювання утфелю ІІ кристалізації; спосіб афінації жовтого цукру ІІІ криста-
лізації першим відтоком утфелю ІІІ кристалізації (типова схема трьохкрис-
талізаційного відділення). На деяких заводах України та близького зарубіжжя 
впроваджена схема дефекосатураційного очищення жовтого цукру ІІІ 
кристалізації. Афінацію жовтого цукру ІІІ кристалізації припиняють, клеровку 
подають в дефекатор перед ІІ сатурацією, а далі — на ІІ сатурацію. 

В процесі вапно-карбонізаціоного очищення на часточках утвореного пози-
тивно зарядженого карбонату кальцію адсорбуються, в основному, речовини з 
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від’ємним зарядом, такі як, ВМС, аніони кислот і барвні речовини — продукти 
лужного розкладу редукувальних речовин, меланоїдини.  

Адсорбційною школою кафедри фізхімії МГУ ім. Ломоносова запропонована 
система класифікації адсорбентів, адсорбатів і сил адсорбційної взаємодії, яка 
може бути адаптована до умов цукрового виробництва. Відповідно до цієї теорії 
адсорбенти запропоновано розглядати як великі молекули і класифікувати їх за 
видом взаємодії з молекулами адсорбата залежно від хімії поверхні адсорбентів. 
Умовно адсорбенти ділять на три типи: 

– неспецифічні неполярні; 
– специфічні, які мають на своїй поверхні позитивний заряд, що сприяє елект-

ростатичній взаємодії з адсорбатом (алюмосилікати, кремнезем). 
– специфічні адсорбенти, які мають на своїй поверхні від’ємний заряд (полі-

мерні адсорбенти з винесеними на поверхню нітрильними, карбонільними та 
іншими іоногрупами). 

Одним із найбільш важливих адсорбентів, які характеризуються наявністю 
спорідненості до барвних речовин та інших нецукрів цукрового виробництва, є 
целюлоза. Целюлоза, яка має значну кількість функціональних груп на поверхні 
(гідроксильних, карбонільних і карбоксильних), являється адсорбентом зміша-
ного типу. Поряд з видаленням полярних домішок, вона може також видаляти 
неполярні домішки, які найбільш активно здатні встроюватись в кристалічну 
гратку сахарози під час її кристалізації. 

Відомі способи очищення сиропу цукрового виробництва з використанням 
полігексаметилгуанідину гідрохлориду (ПГМГХ) в поєднанні з активним 
вугіллям марки СКН-3 і целюлозою марки Diacel — 150-1. 

Для покращення якості сиропу і клеровок ефективним є використання допо-
міжних фільтруючих засобів, таких як фільтроперліт і кізельгур. Ревою Л.П., Пу-
шанко Н.М., Замурою С.А. запропоновано спосіб додаткового очищення сиропу 
фільтроперітом із раціональними витратами 1,5 % до маси сиропу або 2,5 % до ма-
си його сухих речовин. Перліт має мінеральну природу і механізм адсорбції нецук-
рів його поверхнею пов’язано з дією неспецифічної взаємодії (компенсація незба-
лансованого поверхевого заряду). В той же час домішки цукрового виробництва в 
основному мають органічну природу і видаляються переважно за рахунок специ-
фічної взаємодії з поверхнею адсорбента, який має заряджені функціональні групи. 

Для підвищення ефективності сорбційного очищення при фільтруванні 
сиропу і клеровки доцільно використовувати суміш фільтруючих порошків, які 
мають як полярну, так і неполярну поверхню. В якості такого комбінованого 
мінерально-органічного адсорбента нами запропонована суміш на основі 
фільтроперліту і целюлози. 

Досліджено ефективність додаткового очищення клеровки жовтого цукру ІІІ 
кристалізації з фикористанням дефекосатурації і комбінованого мінерально-
органічного адсорбента на основі фільтроперліту і целюлози. Розроблено 
математичну модель, обрано локальні критерії оптимальності та розв’язана 
задача оптимізації витрат реагентів. Використання комбінованого адсорбента 
дозволяє підвищити чистоту на 1,5 од, ефект знебарвлення — до 54 %. 
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Підвищені вимоги до якості цукру, невпинно зростаючі ціни на електро-
енергію, вапняк і допоміжні матеріали вимагають від працівників цукрової 
промисловості удосконалення технології вапняно-вуглекислотного очищення. 

Одним із найбільш результативних напрямів підвищення ефективності 
типової схеми очищення дифузійного соку є відділення коагуляту ВМС і 
малорозчинних солей кальцію до основного вапнування, що забезпечує змен-
шення витрат вапна на очищення, підвищення якості та виходу білого цукру. 
Крім того, відокремлений переддефекаційний осад можна використовувати для 
виробництва білково-вітамінних концентратів (БВК) — цінної біологічно-
активної кормової добавки в тваринництві і птахівництві, що містить всі вітаміни 
групи Р, незамінні амінокислоти, макро- та мікроелементи [1]. 

Після відокремлення осаду в декантаті соку попереднього вапнування після 
відстійників залишається близько 30 % дрібнодисперсних частин високодис-
персної фракції нецукрів білково-пектинового комплексу, що негативно впливає 
на адсорбційну здатність карбонату кальцію, який утворюється на І та ІІ 
карбонізаціях, загальну ефективність проведення процесу [1].  

З метою пошуку ефективного способу інтенсифікації хімічних та адсорб-
ційних процесів та удосконалення технології очищення дифузійного соку шля-
хом розроблення ефективного способу очищення соку з відокремленням осаду до 
основного вапнування і використанням хімічних реагентів або сорбентів для 
підвищення повноти осадження ВМС, аніонів кислот і барвних речовин в 
декантаті соку, нами було проведено серію досліджень. 

Для дослідження були вибрані такі реагенти і сорбенти: бентонітові глини, 
термоактивований глауконіт, фільтроперліт, сірчанокислий алюміній та 
дигідрофосфат амонію (NH4H2PO4). Одержані експериментальні дані показали, 
що найкращі показники спостерігаються при використанні дигідрофосфату 
амонію, оскільки суттєво підвищується чистота очищеного декантату і 
зменшується вміст солей кальцію в ньому. 

Фосфати кальцію набули широкого застосування на практиці [2, 3]. Зростаю-
чий інтерес до кальцій-фосфатних матеріалів і, зокрема, апатитів кальцію в 
останні роки зумовлено їх унікальними властивостями і застосуванням в прила-
добудуванні (люмінофори, п’єзоелектрики), в’язкості сорбентів для хроматог-
рафії, матеріалів для імплантації, сорбентів важких металів і радіонуклідів. Особ-
ливе місце серед великого класу сполук фосфору займає гідроксилапатит [2, 3].  



 270 

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено високу ефек-
тивність використання дигідрофосфату амонію (NH4H2PO4) на початковій і 
завершальній стадіях очищення дифузійного соку. За розробленими способами 
[4, 5, 6] суттєво збільшується ступінь осадження високомолекулярних сполук, 
солей кальцію та барвних речовин, що забезпечує значне покращення адсорб-
ційної здатності осадів СаСО3, дає можливість підвищити чистоту соку ІІ карбо-
нізації і, як наслідок, збільшити вихід цукру. Встановлено, що при введенні 
дигідрофосфату амонію у лужне середовище в зоні рН 11,5...9,5 за високого 
іонного співвідношення Са/Р 1,67 утворюється гідроксилапатит Са10(Р04) (ОН)2 з 
високою питомою поверхнею сорбції (100 м2) і адсорбційною здатністю [7]. 
Запропоновано механізм утворення гідроксилапатиту при використанні дигідро-
фосфату амонію NH4H2PO4 на стадіях вапняно-вуглекислотного очищення 
дифузійного соку [7]. 

Продовження досліджень з удосконалення способів очищення дифузійного 
соку зумовлене переробкою цукрових буряків низької якості. Розроблений нами 
спосіб передбачає проведення прогресивного попереднього вапнування 
дифузійного соку, переддефекосатурації за невеликих витрат вапна до рН 
11,3...11,5, відділення осаду нецукрів до основного вапнування з наступною 
обробкою декантату переддефекосатурованого соку NH4H2PO4. 

Проведена серія дослідів по встановленню раціональних витрат вапна, які 
забезпечують отримання необхідних седиментаційно-фільтраційних показників 
соку для відокремлення осаду до основного вапнування. Встановлено оптимальні 
витрати NH4H2PO4, що забезпечують підвищення чистоти декантату переддефе-
косатурованого соку, збільшення повноти видалення білкових речовин до 86,0 %; 
аніонів кислот — до 90,0 %, зменшення забарвленості соку до 60,0 % внаслідок 
інтенсифікації хімічних і адсорбційних процесів на поверхні утвореного 
гідроксилапатиту і отримання майже чистого карбонату кальцію на І та 
ІІ карбонізаціях з високою адсорбційною здатністю. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Олянская С.П. Высокоэффективная технология очистки сока и получения 
белково-витаминных концентратов: [Монография] / С.П. Олянская — К.: НУПТ, 
2005. — 373 с. 

2. Каназава Т. Неорганические фосфатные материалы: [пер. с япон. под ред. 
акад. А.П. Шпака и В.Л. Карбовского] / Т. Каназава. - К: Наукова думка, 1998. — 
297с. 

3. Вересов А.Г. Химия неорганических биоматериалов на основе фосфатов 
кальция / А.Г. Вересов, В.И. Путляев, Ю.Д. Третьяков // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. 
хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). — 2004. — т. XLVIII, № 4. — С. 52 – 64. 

4. Пат. № 33567 Україна, МПК С13D 3/02 (2008.01). Спосіб очищення дифу-
зійного соку / Олянська С.П., Купчик М.П., Нікіфоренко В.В., Войтович О.Б.; за-
мовник і патентовласник Націон. ун-т харч. техн. — № 200803303; 
заявл.17.03.08; опубл.25.06.08, Бюл. № 12. 

5. Пат. № 42254 Україна, МПК С13D 3/02 (2009.01). Спосіб очищення дифу-
зійного соку / Олянська С.П., Цирульнікова В.В., Войтович О.Б., Павленко Я.С., 
Лісова О.М., Купчик М.П.; замовник і патентовласник Націон. ун-т харч. техн. — 
№ 200901151; заявл.13.02.09; опубл.25.06.09, Бюл. № 12. 



 271 

6. Патент на винахід № 93722 Україна, МПК (2011.01) С13В 20/00. Спосіб 
очищення дифузійного соку / Олянська С.П., Цирульнікова В.В., Войтович О.Б., 
Павленко Я.С., Лісова О.М., Купчик М.П.; замовник і патентовласник Націон. 
ун-т харч. техн. — № а 2009 01147; заявл.13.02.09; опубл.10.03.11, Бюл. № 5. 

7. Олянская С.П. Использование однозамещенного фосфата аммония при 
очистке диффузионного сока / С.П. Олянская, В.В. Цырульникова // Сахар — 
2010. — №12 — С. 38 – 42. 

Наукові керівники: В.В. Цирульнікова, С.П. Олянська 

12. СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНОГО ЦУКРУ 
О.В. Сафоник 
Український науково-дослідний інститут 
цукрової промисловості 

В наш час основним джерелом вуглеводів для населення є рафінований цукор, 
тобто хімічно чистий, очищений від біологічно активних речовин. Цукор приво-
дять в приклад як один із найчистіших продуктів, що є в торгівлі. Він не лише 
задовольняє потребу в солодкому, але й дає швидке насичення, покращує смак 
багатьох продуктів і страв. А в древні та середньовікові часи цукор використову-
вали не лише для підсолоджування ліків, але й з прямими лікувальними цілями[1].  

Але існує і інша думка про цукор. Деякі дослідники ставлять цукор по 
шкідливості зразу після алкоголю. Вважають, що чисті вуглеводи, особливо 
цукри не були виявлені в природі. Вживання хімічно чистої речовини, якою явля-
ється рафінований цукор, викликає велику кількість різних хвороб. Цукор знижує 
стійкість організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, що 
призводить до більшої чутливості до інфекцій, стресів та інших впливів. Сучасна 
наука вважає, що рацію мають обидві сторони. Причина суперечностей в ступені 
очистки та кількості вживання цукру.  

Виникла ідея зберігати в цукрі корисні речовини і цей продукт називають 
«жовтим цукром». Багато вчених вважають, що чим більше в цукрозі супутніх 
речовин, тим вища біологічна активність жовтого цукру. Вживання жовтого цукру 
помітно знижує розумову та фізичну стомлюваність, покращує самопочуття, має 
заспокійливу дію на організм, понижує захворюваність різними хворобами. 

Альтернативою цукру є речовини природного та штучного походження, що 
мають солодкий смак — цукрозамінники та підсолоджувачі. Принциповою їх 
розбіжністю є наявність енергетичної цінності у перших та її відсутність (або 
значна обмеженість) у других. Негативний вплив на здоров’я людини замінників 
цукру доведено багатьма дослідженнями. Але люди продовжують користуватися 
цими препаратами, з метою позбутися зайвої ваги. Отже підсолоджувачі навряд 
чи можуть стати здоровою альтернативою цукру . 

Мед — це найдавніший підсолоджувач відомий людству. Але найголовнішою 
якістю меду є його лікувальний і профілактичний вплив на організм [2]. Мед має 
цінний комплекс БАР: вуглеводи, вітаміни, ферменти, мінеральні речовини. Він 
містить залізо, мідь, марганець, кремній, хлор, кальцій, калій, натрій, фосфор, 
алюміній, магній тощо. У меді велика кількість аскорбінової та нікотинової 
кислот, рибофлавіну, менше тіаміну[3]. На думку дієтологів до складу меду 
входять всі вітаміни, необхідні для нормальної життєдіяльності організму, які 
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тривалий час зберігаються без руйнування і втрати активності. В середовищі 
меду неможливе існування бактерій через високу осмотичну активність. 

За вмістом ферментів мед займає одне з перших місць серед продуктів 
харчування. У меді виявлені такі ферменти: α і -амілаза, інвертаза, каталаза, 
кисла фосфатаза, пероксидаза, поліфенолоксидаза, глюкооксидаза, ліпаза, редук-
таза, протеаза, аскорбінатоксидаза, фосфоліпаза, інулаза, глікогеназа [3]. 

Науковцями [2] було досліджено, що коли бджолам дати 50 % розчин звичайного 
цукру, то вже через 30 хвилин він на 40 – 42 % буде перероблений на глюкозу і 
фруктозу. Це відбувається саме за рахунок ферментативних процесів насамперед 
інверсії цукру. На цій унікальній функції бджіл і ґрунтується запропонований 
експресний метод виготовлення різних сортів меду (біоцукру). Цей метод був 
запропонований ще у 60-ті роки, але не знайшов свого застосування.  

Принцип виробництва біоцукру полягає у природному переробленні 
бджолами штучних солодких розчинів і сумішей на бджолиний мед за певним 
рецептом. За допомогою даного методу було одержано 85 зразків лікарсько-
полівітамінних та інших сортів меду[2]. 

Експресний метод [2] має економічний ефект через те, що з 1 кг цукру бджоли 
роблять 1 кг біоцукру. Перероблення штучного нектару на біоцукор в осінні 
місяці дає змогу не тільки отримувати продукт бажаного складу, а й економити 
тони меду, який за звичайних умов витрачається на годівлю бджіл. 

Отже, експресний метод отримання біологічно активного продукту відкриває 
значні перспективи, так як він дає змогу повністю підпорядкувати собі 
життєдіяльність бджолиної сім’ї без шкоди для них, а також перетворює пасіку в 
живу фабрику, що дає змогу отримати продукт бажаного складу, при цьому 
властивості меду, як консерванту і знезаражуючі властивості зберігаються. 
Харчова промисловість, користуючись цим медом, може випускати високопо-
живні полівітамінні сорти меду. Експресний метод, за дослідженнями Н.П. Іой-
риша, був застосований у різних кліматичних умовах, ним можна користуватися 
не залежно від породи бджіл і конструкції вуликів. 
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Згідно офіційної інформації територія України займає 603 700 кв.км і покрита 
густою сіткою великих і малих річок, загальна кількість яких складає більше 73 
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тисяч. Незважаючи на це, по запасам водних ресурсів, Україна відноситься до 
маловодних країн, так як на кожного із нас приходиться біля 1000 м3 річного стоку, 
в той час як по визначенню Європейської економічної комісії ООН, мінімальні 
витрати води на жителя водозабезиеченої держави повинен складати не менше 
1700 м3. Більше двох третин жителей України п’ють воду із Дніпра і його притоків. 
Централізованим водозабезпеченням в країні, внаслідок нерівномірності розподілу 
водних ресурсів, забезпечується лише біля 75 % населення. Лише невелика частина 
всіх джерел водопостачання має склад води, повністю відповідний існуючим 
стандартам на питну воду. І, навіть водопровідна вода, яка подається централі-
зовано і підлягає регулярному контролю відповідними державними службами, не 
завжди відповідає нормативам. Внаслідок поганої якості води, люди піддаються 
небезпеці, не тільки споживаючи її всередину, але і плаваючи в басейні, 
відпочиваючи на морі і на водоймищах [1]. 

Тому є актуальним питання очищення води для різних видів водоспоживання. В 
результаті проведеного аналізу літературних джерел, було відмічено використання 
в очищенні води нанотехнологій. Поширеними є матеріали на основі вуглецевих 
нанотрубок і нанофільтраційних волокон окису алюмінію [2]. Доведена висока 
ефективність даних матеріалів у водоочистці та водопідготовці, що повязано з 
високим значенням питомої поверхні, що розвивається за рахунок нанопор і 
наночастинок. Застосування для водопідготовки на фільтрувальних станціях 
флокулянтів катіонного типу DB 45 pwg і поліакриламіду, ефективність впливу 
яких була встановлена не лише на першій стадії водопідготовки, але й в наступних 
стадіях, дає змогу отримати позитивні економічні та якісні ефекти [5]. Більш 
сучасною технологією попередньої очистки є половолоконна ультрафільтрація [6]. 
Ультрафільтраційні установки більш компактніші і повністю автоматизовані і 
дозволяють отримати фільтрат гарантованої високої якості, проте застосування їх є 
цілеспрямовано на підприємствах зі серйозними масштабами виробництва 

Завислі в об’ємі води домішки в більшості випадків мають однакові заряди, 
що обумовлює виникнення міжмолекулярних сил відштовхування і їх агре-
гативну стійкість. 

Сучасна теорія коагуляції домішків води (колоїдно-дисперсних частинок) 
базується на основі фізичної теорії коагуляції ліофобних золей (теорія Б.В. Де-
рягина, Л.Д. Ландау, Фервея і Овербека), згідно якої на гідрофобних колоїдних 
частинках утворюється подвійний електричний шар, який може зжиматися до 
ізоелектричної точки або близько до неї [3]. При коагуляційній очистці 
стержневим процесом є гідроліз коагулянтів. В якості коагулянтів поширення 
набули сульфати, хлориди алюмінію і заліза, а також їх суміші в різних співвід-
ношеннях. Гідратований йон алюмінію у твердому кристалогідраті сульфату 
(Al2(SO4)3*24H2O) знаходиться у вигляді димеру [Al2(H2O)24]+. Останній в 
очищуваній воді за наявності достатнього лужного резерву зазнає гідролітичної 
полімеризації за схемою: 

[Al2(H2O)24]6+→[Al2(H2O)24(OH)2]4+→[Al4(H2O)36(OH)6]6+→ 
→[Al6(H2O)36(OH)12]6+→{[Al2(OH)6]3[Al6(H2O)36(OH)12]2}6+ — міцела 

Причому утворена міцела може мати і заряд 4+ і більше, в залежності від 
того, які структурні утворення адсорбуються на її поверхні. Надалі відбувається 
агрегація міцел в кулеподібні агрегати і ланцюгові структури з розміром 100 – 
200 нм і більше, які в подальшому формують так звані пластівці. Останні разом з 
домішками, що забруднюють воду осідають чи виводяться іншими методами [4]. 
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Проведені дослідження з використанням сульфату алюмінію, показали 
ефективність його дії в інтервалі значень рН 5,0…7,5 і дали змогу отримати таку 
залежність, що тим буде вищим оптимальне значення рН, чим меньша 
забарвленість і більша жорсткість зразків води. Зрозуміла закономірність 
вийшла: зростає вміст водорозчинного оксиду алюмінію в коагулянті — зростає 
його знебарвлююча здатність. Були встановлені оптимальні проміжки часу між 
введенням окремих частин коагулянту та пропорції одна відносно іншої, а також 
способи проведення коагуляції та час перемішування. 

Планується в подальшому провести дослідження дистиляту при значенні рН 7 
та зі стабілізацією системи для спостерігання в ній за зміною параметрів. 
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Науковий керівник Л.М. Хомічак 

14. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
КОЛЬОРОВОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ 
КРИСТАЛІЧНОГО ЦУКРУ 
Ж.-С.Е. Завражна 
Національний університет харчових технологій 
А.В. Тихонюк 
Інститут технічної теплофізики НАН України 

До спеціальних видів кристалічного цукру відносяться нові цукропродукти на 
основі білого цукру. Їх одержують шляхом додаткового збагачення білого цукру 
добавками, які підвищують харчову, біологічну, смакову та лікувально-профілак-
тичну цінність цукру. До таких спеціальних цукрів належить цукор, збагачений 
ароматизаторами, барвниками, амінокислотами, вітамінами, пектином, йодом тощо. 

Особливої уваги заслуговує напрям створення технологій спеціальних видів 
цукру з напівпродуктів цукрового виробництва, зокрема з жовтого продуктового 
цукру. Це дає змогу комплексно переробляти сировину й одержувати спеціаль-
ний цукор, збагачений природними (а не штучно внесеними) біологічно-
активними речовинами вихідної сировини. 

Жовтий цукор в широкому асортименті виробляється цукровими заводами 
розвинених країн світу. Використання його як харчового продукту є науково 
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обґрунтованим [1,4]. В Україні розроблена і впроваджена сучасна технологія 
жовтого цукру у відповідності до технічних умов «Цукор природний» торгової 
марки «Солодко» [6]. 

Тому забезпечення належного контролю якісних показників жовтого цукру, 
як товарного продукту, зокрема його кольоровості має велике значення. 

У 2005 році ПрАТ «ДКТБ ТЕП» Інституту технічної теплофізики НАН 
України спільно з кафедрою технології цукру і підготовки води розробили 
автоматичний експрес-аналізатор кольоровості білого цукру ЦУ ТЕП-С [2]. 
Аналізатор ЦУ ТЕП-С пройшов Держвипробування і внесений в Держреєстри 
України і Росії. Прилад позитивно зарекомендував себе в промисловості. 

З метою підвищення точності і стабільності вимірювання кольоровості і у 
зв’язку з прийняттям нового ДСТУ 4623:2006 «Цукор білий. Технічні умови» 
прилад був модернізований в ЦУ ТЕП-СМ [3]. 

Наразі у зв’язку із зростанням зацікавленості до жовтого цукру як зі сторони 
споживачів так і підприємств виробників харчових продуктів і напоїв та на їх 
замовлення нами були проведені дослідження можливості контролю кольоро-
вості жовтого цукру за допомогою автоматичного аналізатора ЦУ ТЕП-СМ1 
нової модифікації. Суть модифікації заключається в додатковій калібровці при-
ладу для значень кольоровості вище 250 од. ICUMSA. Принцип дії аналізатора 
ЦУ ТЕП-СМ1 — спектрофотометричний з опрацюванням інформації про дифуз-
но-відбите від досліджуваного зразку жовтого цукру випромінювання вибраного 
спектрального діапазону. 

Вимірювання кольоровості жовтого цукру на аналізаторі ЦУ ТЕП-СМ1 
виконували на зразках, виготовлених в Україні, Росії та Німеччині. Калібру-
вальні вимірювання кольоровості жовтого цукру в розчині стандартним методом 
проводили в лабораторії Укрметртестстандарту. 

Порівняльні результати вимірювань кольоровості жовтого цукру на автома-
тичному аналізаторі ЦУ ТЕП-СМ1 та стандартним методом наведені в таблиці. 

Кольоровість, виміряна 
анализатором ЦУ ТЕП-СМ1 

Кольоровість, виміряна 
стандартним методом 

№ п/п 
зразків жовтого 

цукру од. ICUMSA од. ICUMSA 
621,7 
616,6 1 
598,4 

572 

1749,1 
1778,5 2 
1787,6 

1794 

3565,5 
3562 3 

3589,4 
3670 

4049,7 
3875,1 4 
4016,6 

3950 

Коефіцієнт кореляції К між значеннями кольоровості зразків жовтого цукру, 
виміряних стандартним методом та значеннями кольоровості, які визначалися на 
автоматичному аналізаторі ЦУ ТЕП-СМ1, склав К = 0,9945. 
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15. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ ВОДИ Р. ДНІПРО 
ТА ЇХ ПОКРАЩЕННЯ  
В.Б. Смоленський 
Національний університет харчових технологій 

Найдовша річка України — Дніпро (її довжина в межах України сягає — 1121 
км; загальна — 2201 км). Площа басейну становить 504 тис км2. Дніпро бере 
початок на Валдайській височині в Росії, перетинає Білорусь та Україну з півночі 
на південь і впадає в Чорне море, утворюючи Дніпровський лиман Чорного моря. 
В межах України — це спокійна рівнинна річка, живиться переважно дощовими 
й підземними водами.  

Дніпро широко використовується людиною в господарській діяльності. На 
Дніпрі створений каскад водосховищ (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дні-
продзержинське, Дніпровське, Каховське), що робить його судноплавним й 
дозволяє використовувати гідроелектроенергію. Разом з тим водосховища нега-
тивно впливають на природу: вони затоплюють навколишні землі, створюють 
штучні відстійники, що забруднює воду й перешкоджає міграції риб, крім того 
річка досить сильно забруднена.  

Гігіенічні вимоги до якості питної води за ДСанПІН включають безпеку в 
епідемічному відношенні, нешкідливість хімічного складу, сприятливі органо-
лептичні властивості та радіаційну безпеку [5]. Мікробіологічні показники 
безпеки питної води доповнені показниками термостабільних кишкових паличок, 
патогенних мікроорганізмів і числом коліфагів, котрі мають бути відсутні 
відповідно в 0,1 л, 1 л. На відміну від ДЕСТ № 2874-82 ДСанПІН включає 
паразитологічні показники безпеки питної води: патогенні кишкові найпростіші 
та кишкові гельмінти у 25 л досліджуваної води мають бути відсутні. 

Серед органолептичних показників — хлорфеноли на рівні 0,0003 мг/л. 
Загальна об’ємна активність α-випромінювачів повинна становити 60,1 Бк/л, β-
випромінювачів — 1,0 Бк/л 

Органолептичні властивості води зумовлені фізичними, хімічними і біоло-
гічними факторами [1]. Людина віддає перевагу прозорій, без кольору, без 
неприємного запаху і присмаку питній воді. Вода не повинна містити водні 
організми, завислі частки або плаваючі плівки, які можна розрізнити неозброє-
ним оком. Добра вода повинна бути прозорою на вигляд. Прозорість води 
характеризується здатністю її пропускати видиме світло і залежить від наявності 
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в ній суспендованих частинок мінерального або органічного походження. Воду 
вважають достатньо прозорою, якщо через 30-сантиметровий шар води можна 
прочитати звичайний друкарський шрифт. 

Якість, протилежну прозорості, називають каламутністю[2]. Каламутність 
води свідчить про забруднення її домішками ґрунту, стічними водами або про 
наявність недоліків в обладнанні криниць, свердловин чи каптажів. Каламутні 
води гірше знезаражуються, і в них краще виживають мікроорганізми. Згідно з 
ДСанПіН України № 383 [3] рівень каламутності не повинен перевищувати 0,5 
(максимально — 1,5) НОК (нефелометричних одиниць каламутності). Вміст 
завислих часток у воді при цьому буде не більше 1,5 мг/дм3. 

Колірність поверхневих і неглибоких підземних вод зумовлюється наявністю в 
них гумінових речовин, які вимиваються з ґрунту і надають воді від жовтого до 
коричневого забарвлення [4]. Крім того, колір води відкритого водоймища може бу-
ти спричинений розмноженням водоростей (цвітінням) і забрудненням стічними 
водами. Під час очищення води на головних очисних спорудах водогонів колірність 
води природного походження може знижуватися. Глибокі підземні води безбарвні. 

В лабораторних умовах проведено визначення запаху та смаку дніпровської 
води. За результатами цих досліджень можна сказати що за смаком та запахом 
вода р. Дніпро не відповідає вимогам споживача, оскільки вода має неприємний 
запах та специфічний смак (2 та 3 бали за таблицею оцінки відповідно). 

Також було проведено визначення каламутності та забарвленості води р. 
Дніпро. Згідно з проведеними дослідами забарвленість дніпровської води склала 
88 градусів колірності (норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10 не >20), що в 4 рази 
перевищує норму. Значення каламутності переважає норматив ДСанПіНу 2.2.4-
171-10 (не >1,5 мг/дм3) у 3 рази і складає 4,4 мг/дм3. 

Згідно наведених даних можемо зробити висновок, що вода у р. Дніпро 
непридатна до вживання населенням без попередньої обробки і потребує 
доочистки відповідними реагентами. 
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16. ОТРИМАННЯ ХАРЧОВОГО СИРОПУ 
ІЗ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
О.І. Сизоненко, Ю.В. Тарасенко 
Національний університет харчових технологій 

Цукрові буряки — традиційна сировина для виробництва цукру в Україні. 
Асортимент продукції бурякоцукрового виробництва спрямований на випуск 
цукру-піску, цукру-рафінаду, рідкого цукру, цукру з додаванням біологічно-
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активних речовин, та інш., де основною речовиною є сахароза. Всі речовини, які 
екстрагуються із цукрових буряків, вважаються шкідливими щодо отримання 
сахарози і їх за прийнятою термінологією відносять до нецукрів. Проте цукрові 
буряки за хімічним складом можна віднести до цінної рослинної сировини з 
високим вмістом біологічно-активних речовин. З вуглеводів найбільше значення 
мають: глюкоза, фруктоза, галактоза, арабіноза, сахароза, мальтоза, рафіноза, 
пектинові речовини, целюлоза. Органічні кислоти представлені щавлевою, 
малоновою, бурштиновою, яблучною, молочною, лимонною та іншими. кислоти. 
Азотисті речовини містяться в коренеплодах у вигляді білків, представлених 
протеїнами (альбуміни, глобуліни тощо) та протеїдами (нуклеопротеїди, тощо), а 
також у вигляді амінокислот (лейцин, ізолейцин, тирозин, аспарагінова і 
глутамінова кислоти), амідів кислот (аспарагін, глутамін), органічних основ 
(бетаїн, холін, лецитин), циклічних похідних сечовини (алантоїн), пуринових 
основ (гуанін, ксантин, гіпоксантин, аденін). У золі коренеплодів містяться калій, 
натрій, кальцій, магній, залізо, фосфор, силіцій, хлор, рубідій, цезій, ванадій, бор, 
марганець, цинк, а також зустрічаються літій, стронцій, йод, мідь та інші 
елементи. При цьому 1/3 маси золи становить калій. Жироподібні речовини 
представлені лецитином, а жирні кислоти — олеїновою, еруковою та пальмі-
тиновою. Цукрові буряки містять вітаміни В1 В2, В6, С, Р, РР, пантотенову та 
фолієву кислоти, а також в них знаходяться сапоніни [1]. Продукти переробки 
цукрових буряків (порошки, пюре, підварки) привертають увагу при створенні 
нових продуктів (консервних, кондитерських, хлібобулочних, м’ясопродуктів, 
спеціального призначення). 

Перспективним напрямком, на нашу думку, є використання цукрових буряків 
для одержання харчових сиропів різного вуглеводного складу, глюкозо-фрук-
тозних сиропів та сиропів з високим вмістом фруктози.  

Харчові сиропи, зокрема, глюкозно-фруктозні сиропи є високоякісними на-
туральними цукрозамінниками вуглеводної природи [2]. Сировиною для ви-
робництва сиропів є крохмаль, який отримують із кукурудзи, пшениці, ячменю, 
картоплі [3]. Світове виробництво сиропів становить 14 – 15 млн. т. За прогноза-
ми, випереджувальними темпами буде розвиватись виробництво глюкозно-фрук-
тозних сиропів другого і третього поколінь із вмістом фруктози — 55 і 90 % [4].  

Нами запропоновано спосіб отримання харчового сиропу із цукрових буряків. 
Основними процесами якого є: отримання соку із цукрового буряка методом 
екстрагування за температури 75 – 80 °С і рН 3,2 – 4,2, оброблення пектолі-
тичними ферментними препаратами, очищення соку адсорбуючими матеріалами, 
концентрування очищеного соку до вмісту сухих речовин 75 – 80 %. Особли-
вістю технології є вилучення соку в кислому середовищі з метою забезпечення 
протікання процесу інверсії сахарози для отримання сиропу з високим вмістом 
глюкози та фруктози, попередження окиснення фенольних сполук цукрових 
буряків ферментом поліфенолоксидазою, проведення процесів очищення соку, 
відмінних від тих, які застосовуються в бурякоцукровому виробництві. 

Під час вилучення соку разом із розчинними вуглеводами в середовище 
переходить велика кількість речовин, що зумовлюють помутніння та забарв-
леність готового продукту: пектинові, білкові речовини, продукти окиснення, 
тощо. Дифузійний сік має високий вміст водорозчинного пектину, який утво-
рюється в результаті гідролізу протопектину, що зумовлює підвищену в’язкість 
соку і утруднює процес фільтрування. Для зменшення вмісту пектину проведені 
дослідження із застосуванням ферментних препаратів Фруктоцим Р6 — XL, 



 279 

Фруктозим Флюкс, Фруктозим Р фірми «Делер НФ& БІ,»(Німеччина). Очищення 
соку проводили за допомогою адсорбуючих матеріалів Клар — Золь Супер 
(кизельзоль), НаКалитПоретек (бентоніт), Активіт (бентоніт), Ербіжель (жела-
тин) цієї ж фірми.  
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17. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПІДГОТОВКИ ВОДИ ДЛЯ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
О.М. Маціпура 
Національний університет харчових технологій 

В останні роки виробництво безалкогольних напоїв та питної води розвива-
ється досить швидкими темпами. Розвиток ринку безалкогольних напоїв та пит.-
ної води в Україні за якісними характеристиками відповідає світовим тенденціям.  

Водопідготовка для безалкогольних напоїв набуває актуальності ще й тому, 
що основними споживачами такої продукції є діти та молодь — майбутнє нації та 
її генофонду. Тому якість всіх складових напоїв щоденного вжитку повинна 
жорстко контролюватися відповідними органами контролю безпеки та якості 
харчових продуктів. Як відомо, якість напоїв значною мірою залежить від 
технології підготовки води, яка обов’язково повинна відповідати вимогам 
ДСанПін 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною».  

У зв’язку з цим, на сьогоднішній день, ключовим завданням стало постійне 
удосконалювати технології підготовки води для безалкогольних напоїв.  

Сьогодні дуже багато науковців почали звертати увагу не лише на нормативний 
вміст солей, мінералів та мікроелементів у питній воді, а й зацікавилися таким 
важливим показником, на який підприємства харчової промисловості мало 
звертають увагу — редокс-потенціал води. Цей показник характеризує ступінь 
активності електронів у окисно-відновних реакціях. При вимірюваннях (в 
електрохімії) величина редокс-потенціалу позначається як Eh і виражається в 
мілівольтах.  

В біохімії на відміну від електрохімії, величини редокс-потенціалу вира-
жаються не в мілівольтах, а в умовних одиницях rH (reduction Hydrogenii). 
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В природній воді значення Eh коливається від — 400 до + 700 мВ. ОВП 
питної води знаходиться в межах від +100 до +400 мВ. Такий потенціал мають 
практично всі типи питної води: водопровідної (та що тече з водопровідних 
кранів у всіх містах світу) та бутильованої (вода, яку отримують після очищення 
в установці зворотного осмосу та більшості різноманітних великих та малих 
водоочисних систем.  

Для того, щоб організм людини найбільш оптимально використовував у 
обмінних процесах питну воду з позитивним значенням окисно-відновного 
потенціалу, її ОВП повинен відповідати значенню ОВП внутрішнього сере-
довища організму.  

Постає питання: як нам отримати питну воду, яка б знижувала ОВП, і при 
цьому швидко його не втрачала? Таку властивість має кораловий кальцій (корали 
типу Санго). Оброблена кораловим кальцієм вода знижує ОВП. Діапазон роботи 
коралового кальцію у воді знаходиться в межах –200 мВ. Наприклад, якщо до 
оброблення з порошком коралового кальцію вода мала ОВП +150 мВ, то після 
оброблення її ОВП може знизитись до –50 мВ. А цей показник вже відповідає 
оптимальним показникам ОВП для міжклітинних рідин тканин людського 
організму.  

Оброблена порошком коралового кальцію вода змінює кислотно-лужне 
середовище, робить його більш лужним. 

Кораловий кальцій має властивості сорбенту. При змішуванні з водою він 
активно поглинає з’єднання хлору. Кораловий кальцій містить багато життєво 
необхідних людському організмові мікроелементів у легкодоступній для 
засвоєння формі. 

Отже, необхідно продовжувати дослідження з метою вивчення впливу на 
людський організм редокс-потенціалу води та застосування методів його 
регуляції безпосередньо на виробництві безалкогольних напоїв, для того щоб 
покращувати фізико-хімічні та органолептичні показники води. 
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18. ОСОБЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВОДИ 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЕКТИНОВМІСНИХ 
НЕКТАРІВ 
А.С. Гордієнко 
Національний університет харчових технологій 

В останній час серед напоїв велику популярність у населення України 
набувають нектари, що мають певний хімічний склад і відрізняються ціновою 
доступністю у порівнянні із соками. Нектари — це напої, які отримують 
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змішуванням натурального фруктового соку, концентрованого соку або плодово-
ягідних пюре з водою та цукром або іншими сахарами [1]. Користь нектарів 
заклечається в надходженні до організму не тільки вітамінів, мінеральних 
речовин, але й цукрів, необхідних для відновлення енергії. 

В Національному університеті харчових технологій розроблено напої з висо-
ким вмістом пектинових речовин «Нектари пектиновмісні» (ТУУ199-020709038-
001:2005). До складу пектиновмісних нектарів входять овочеві пюре з моркви, 
гарбуза, фруктові пюре з яблук, абрикос, персиків, смородини, вишні, пектино-
вий концентрат або пектин, цукор, лимонна кислота, настої рослинної сировини 
(меліси, м’яти), що забезпечують прекрасні смакові властивості, високу харчову і 
біологічну цінність. Продукт багатий харчовими волокнами, легкозасвоюваними 
вуглеводами, органічними кислотами, вітамінами, мікро-, макроелементами. 
Особливістю нектарів є високий вміст водорозчинного пектину (0,9 – 1,6 %). 

До важливих фармакологічних властивостей пектину можна віднести: здат-
ність зв’язувати іони токсичних металів, радіонукліди, пестициди, знижувати 
вміст цукру в крові і нормалізувати вуглеводний обмін, знижувати рівень 
холестерину, підвищувати імунітет організму, нормалізувати функції шлунково-
кишкового тракту, жировий обмін, виявляти антимутагенну здатність, бакте-
рицидну дію на патогенну мікрофлору тощо. Пектиновмісні нектари високо 
оцінені і рекомендовані Міністерством охорони здоров’я України, як додаткове 
джерело пектину у складі раціонів харчування різних вікових і професійних груп 
населення, в тому числі особам, які проживають або працюють в несприятливих 
екологічних або виробничих умовах. 

Пектин в напоях виконує також певні технологічні функції, зокрема, підви-
щення в’язкості середовища, що забезпечує однорідну консистенцію системи і 
попереджують розшарування напою; також пектини покращують органолептичні 
властивості (смак, запах, колір). 

Тому у виробництві пектиновмісних напоїв необхідно приділяти велику увагу 
якості сировини, зокрема, воді. Особливі вимоги пред’являються до вмісту у воді 
іонів багатовалентих металів: солей жорсткості (Са2+, Мg2+), важких металів 
(Cd2+, Hg2+, Pb2+, Zn2+) та інш. Пектини утворюють із іонами багатовалентних 
металів нерозчинні комплекси, що з однієї сторонни впливають на технологічні 
властивості нектарів, зокрема, утворюється осад і проходить розшарування 
напою. З іншої сторони пектини втрачають свою біологічну цінність — 
зв’язувати важкі метали та радіонукліди, що поступають в організм людини.  

Технологія підготовки води складається з ряду стадій залежно від складу 
вихідної води. На сьогодні застосовують різні методи кондиціювання води, які 
можна поділити на декілька груп: покращення органолептичних властивостей 
води (освітлення та знебарвлення, дезодорування); забезпечення епідемічної 
безпеки (хлорування, озонування, ультрафіолетове оброблення); коректування та 
стабілізування мінерального складу (знезалізнення, деманганація, пом'якшення, 
знесолення, фторування та дефторування) [2, 3]. 

Для підготовки води нами вибрано метод іонного обміну, заснований на 
властивості катіонітів обмінювати катіони, якими попередньо «заряджені» його 
активні групи, на ті, які містяться у воді. Процес обміну іонів між катіонітом і 
розчином, що містить солі жорсткості, залежить від багатьох факторів. Головними 
з них є властивості катіонітів, склад вихідної води і умови процесу, що відбу-
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вається. Всі ці фактори тісно пов’язані між собою і перш за все визначають 
швидкість проходження іонообмінних реакцій [4]. Також запропоновано вико-
ристання нового катіоніту, отриманого на основі полігалактуронової кислоти. 
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19. ПРОДУКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ 
ТОПІНАМБУРУ ТА ЛЬОНУ 
C.В. Швартау 
Інститут продовольчих ресурсів 

Одним із ефективних засобів внесення незамінних компонентів у харчування 
людини та підвищення стійкості організму до несприятливих чинників 
навколишнього середовища є систематичне вживання продуктів харчування, 
збагачених комплексом біологічно активних добавок з широким спектром дії. [1] 

Такі збагачені продукти харчування компенсують дефіцит біологічно ак-
тивних компонентів в організмі, а також підтримують нормальну функціональну 
активність органів і систем, знижують ризик різноманітних захворювань і 
можуть споживатися регулярно у складі звичайного раціону харчування. Важ-
ливий показник таких продуктів — їхній склад. Саме наявність функціональних 
інгредієнтів надає можливість нормалізувати й регулювати конкретні функції та 
біохімічні реакції організму. Продукти ФП можна розділити на натуральні, які 
від природи містять велику кількість фізіологічно функціональних інгредієнтів, і 
на ті, що володіють додатковими функціональними властивостями, внаслідок 
спеціальної технологічної обробки: видалення некорисних інгредієнтів, 
концентрації функціональних інгредієнтів, збагачення додатковими БАР або 
комбінацією декількох прийомів. 

Останнім часом великої популярності в якості інгредієнтів функціонального 
та оздоровчого харчування набувають рослинні джерела БАР топінамбур та 
насіння льону [2]. 

Клубні топінамбуру містять (18,1…24,0 %) сухих речовин, основна маса яких 
складається з вуглеводів, переважно фруктанів. Найбільш цінним серед них є 
інулін, який здатній розщеплюватися до фруктози, яка не викликає підвищення 
вмісту сахарози в крові, модифікує мікрофлору кишечнику, сприяючи розвитку 
бактерій групи біфідус, позитивно впливає на вуглеводний та ліпідний обмін 
речовин, знижує фактори ризику виникнення серцево-судинних уражень, виво-
дить із організму солі та токсини, є імуномодулятором та гепапротектором, 
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покращує засвоєння вітамінів і мінералів в організмі. Крім інуліну до складу 
топінамбуру входять пектини, органічні кислоти, цінні білкові речовини, 
вітаміни групи В, С, бета-каротин, а також основні, необхідні для організму 
людини мікро- та макроелементи (K, Ca, P, Mg, Cu, Zn, Fe, Si). 

Введення топінамбуру до їжі здійснює сприятливий вплив на організм 
людини при стресах, спаду фізичних сил, сприяє покращенню зору [3]. 

Основними діючими речовинами, що містяться в лляному насінні, є поліне-
насичені жирні кислоти, білки, полісахариди, лігнани, вітаміни й мінеральні 
речовини. Жирні кислоти є прекрасним засобом для профілактики серцево-
судинних захворювань, лігнани льону мають антибактеріальну і антивірусну дію. 
Білки льону по амінокислотному складу аналогічні білкам сої. Полісахариди у 
складі насіння льону мають мембраностабілізуючу дію, а високий вміст вітамінів 
А і Е забезпечує насінню льону здатність попереджувати передчасне старіння 
шкіри. Наявність у складі льону вітамінів групи В і широкий спектру мікро- та 
макроелементів, таких як калій, кальцій, магній, фосфор, залізо, мідь, цинк, 
марганець, бор, хром, натрій забезпечує покращення регулювання обмінних 
процесів та функціонування організму. 

Широкий спектр біологічно активних речовин, що входять до складу бульб 
топінамбуру та насіння льону робить їх перспективними компонентами продук-
тів функціонального харчування. На даний час існують деякі продукти, що 
містять ці компоненти, але їх дуже мало і спектр їх застосування повинен бути 
значно розширений. 

Особливо важливо застосування компонентів бульб топінамбуру та насіння 
льону у харчуванні людей хворих на цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні 
захворювання та інші хвороби, пов’язані з порушенням обміну речовин, а також 
для людей похилого віку, працюючих на шкідливих виробництвах і т.д. 

Технологічними задачами створення нових продуктів на основі топінамбуру і 
льону є: 

– видалення клітковини топінамбуру, так як вона може мати подразнюючу 
дію на кишечник людини; 

– дослідження процесів пророщування насіння льону, так як саме і на якій 
стадії цей процес викликає активізацію всіх біохімічних процесів в насінні і 
сприяє збільшенню кількості біологічно активних харчових компонентів, що 
легко перетравлюються і засвоюються організмом. 

– дослідження процесів обжарювання льону, так як саме цей процес за без-
печує покращення смакових характеристик насіння. 

Комбінація біологічно активних речовин топінамбуру і льону може бути 
інгредієнтом для широкого асортименту функціональних харчових продуктів, 
зокрема хлібобулочних та кондитерських виробів, нових видів борошна та 
круп’яних виробів, продуктів спеціального призначення та дієтичних добавок. 
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20. ЯКОН — ФРУКТАНОВМІСНА 
СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
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Н.О. Курятнікова 
Український науково-дослідний інститут 
цукрової промисловості 

Останніми роками в щоденному раціоні харчування переважають рафіновані 
продукти, позбавлені необхідних для нормальної життєдіяльності організму 
біологічно активних речовин, мікро- та макроелементів, вітамінів, харчових 
волокон, незамінних амінокислот, жирних поліненасичених кислот тощо. 
Результатом такого неправильного харчування є виникнення так званих «хвороб 
цивілізації»: серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, новоутворень, 
катаракти, карієсу, жовчно- та сечокам’яної хвороби, остеопорозу, алергії, 
артриту, недокрів’я, дисбіозу та інших. 

Цукор також відноситься до рафінованих продуктів харчування, але відмова 
від його споживання може мати й негативні наслідки. Цукроза при гідролізі 
розкладається на глюкозу і фруктозу, а як відомо глюкоза є основним компо-
нентом живлення мозку. При припиненні надходження цукру в кров, а глюкози в 
мозок, можуть виникати стресові стани та пригніченість.  

На сучасному етапі розвитку харчової промисловості все більше популярності 
набувають інноваційні продукти харчування, які окрім високих сенсорних 
характеристик і поживної якості, також мають позитивний ефект на здоров’я 
людини, це так звані функціональні продукти харчування. Тому пошук нових 
джерел, які постачають організму необхідні компоненти та покращують 
функціонування органів та систем, є дуже актуальним та необхідним. 

Особливої уваги в цьому контексті заслуговує якон (Polymnia Sonchifolia 
POEPP & ENDL.) — багаторічна трав’яниста рослина, центром походження якої 
є гірські райони Анд на висоті 900 – 2750 м, але він може вирощуватися пов-
сюди. На сьогодні якон інтродукований в США, Західній Європі, на півдні 
Африки, Новій Зеландії, Японії і Південній Кореї. Рослини надзвичайно витри-
валі і здатні рости при високій або низькій температурі [1]. 

Більша частина кореневої біомаси якона складається з води, яка зазвичай 
перевищує 70 % від свіжої маси. У зв'язку з високим вмістом води, енергетична 
цінність кореня низька — 619 – 937 кДж / кг. Коріння містить тільки 0,3 – 3,7 % 
білка, але 70 – 80 % сухої речовини складається з цукрів, в основному, фрукто-
олігосахаридів, головним з яких є низькомолекулярний інулін, полімер фруктози, 
який підвищує концентрацію інсуліну в організмі, ефективно стабілізуючи рівень 
цукру в крові, а також має гіпоглікемічні властивості і сприяє процесам 
травлення. Якон містить також антиоксидантні сполуки, основною з яких є 
хлорогенова кислота (48,5 ± 12,9 мг/кг) [2]. 

Солодкість якона обумовлена фруктозою, яка на 70 % солодша за цукор, не 
стимулює вироблення інсуліну і не викликає глікемічну реакцію. З цієї точки зору, 
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сахариди якону — ідеальні підсолоджувачі для діабетиків, адже фруктоза має 
більш повільний і більш повний процес метаболізму. Якон також має властивості 
для лікування хвороб нирок і сприяє омолодженню шкіри. Фруктоолігосахариди 
використовуються в якості харчових інгредієнтів і пребіотиків, мають властивості 
ідентичні до харчових волокон щодо впливу на процеси травлення[3]. 

У світі ця рослина відома досить давно і з неї виробляють скибочки 
висушених бульб, нерафінований сироп якону, який має консистенцію меду і мо-
же продаватися як дієтичний підсолоджувач, сік без додавання цукру, синте-
тичних барвників та консервантів, тільки з невеликими добавками вітаміну С. 
Коріння якону служить джерелом сировини для виробництва солодких конди-
терських виробів, ферментованих овочів та етанолу, також може бути вико рис-
тане в якості «чіпсів» в зневодненій формі[4]. Запропоноване оцтове бродіння 
соку якону з Acetobacter pasteurianus для виробництва поліпшеного оцту якону з 
природними фруктоолігосахаридами [5]. 

Приймаючи до уваги склад сировини і її властивості, встановлено, що 
найбільш доцільно використовувати якон і продукти на його основі в якості 
низькокалорійного цукрозамінника, пребіотика, структуроутворювача, наповню-
вача тощо. Отже, використання якону в якості сировини для виробництва 
продуктів функціонального призначення є досить доцільним, але потребує більш 
детального вивчення та аналізу.  
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21. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-
МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
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Модифіковані види крохмалю використовуються в якості харчових добавок, які 
виконують функцію регуляторів консистенції продуктів, а саме: емульгаторів, ста-
білізаторів, наповнювачів, драглеутворювачів і загусників. Використання модифіко-
ваногокрохмалю має великі перспективи, оскільки за рахунок крохмалю можна 
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знижувати вміст жирів, утримувати ароматичні компоненти і регулювати вміст 
вологи. Все це робить крохмаль одним із самих універсальних і доступних інгре-
дієнтів. Крім того, в якості структуроутворюючої добавки в харчових продуктах 
часто використовують пектин — природний гетерополісахарид, що має властивості 
гідроколоїда. Пектин є драглеутворювачем, стабілізатором, загусником, вологоут-
римуючим агентом, засобом для капсулювання, зареєстрований в якості харчової 
добавки E440. У харчовій промисловості пектин використовують у виробництві 
начинок для цукерок, кондитерських желейних і пастильних виробів (наприклад, 
зефір, пастила, мармелад), молочних продуктів, десертів, морозива, спредів, 
майонезу, кетчупу, соковмісних напоїв. Як біологічно активну добавку пектин 
рекомендують споживати у профілактичних цілях для оздоровлення населення. 

Метою роботи було дослідження структурно-механічних властивостей 
сумішей пектину і крохмалю для використання у харчових продуктах. 

Було проведено серію дослідів з визначення реологічних характеристик 
сумішей пектин-крохмаль у різних співвідношеннях з тим, щоб загальна масова 
частка сухих речовин у системі становила 5 % і порівнювали з модельним 
розчином чистого пектину. Системи піддавали нагріванню для клейстеризації 
крохмалю та повного набухання і розчинення пектину, охолоджували та вимі-
рювали реологічні параметри за допомогою приладу «Реотест-2». Реологічні 
криві плинності для систем картопляний крохмаль-цитрусовий пектин та 
кукурудзяний крохмаль-цитрусовий пектин представлені на графіках (рис. 1, 2).  

З отриманих даних встановлено, що за однакової масової частки сухих 
речовин (5 %), структура системи, утвореної сумішшю пектину з крохмалем, має 
набагато меншу в’язкість ніж структура системи, утвореної чистим пектином. 
Загалом, збільшення долі крохмалю у системі призводить до зменшення міцності 
структурного каркасу, проте міцність структурних зв’язків у системі зростає. Це 
відіграє велику роль при транспортуванні мас у виробництві. 

Системи з картопляним крохмалем більш пластичні порівняно з подібними, 
що містять кукурудзяний крохмаль, вони повільно руйнуються при збільшенні 
навантаження. З графіків (рис. 1, 2) видно, що додавання пектину до картоп-
ляного крохмаль менше впливає на плинність системи, ніж його додавання до 
кукурудзяного. Враховуючи, що кукурудзяний крохмаль є самим дешевим на 
ринку структуроутворювачем, його використання у композиціях для фруктових 
начинок замість частини пектину є ефективним. 

 
Рис. 1. Реологічні криві плинності для систем 
картопляний крохмаль-цитрусовий пектин 
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Рис. 2. Реологічні криві плинності для систем 
кукурудзяний крохмаль-цитрусовий пектин 

Висновки: з отриманих даних встановлено, що структура системи, утвореної 
сумішшю пектину з крохмалем, має набагато меншу в’язкість ніж структура сис-
теми, утвореної чистим пектином. Збільшення долі крохмалю у системі приз-
водить до збільшення міцності структурних зв’язків у системі. Заміна частини 
вартісного пектину на крохмаль дозволяє отримати суміші з реологічними 
характеристиками подібними до характеристик чистих пектинових систем. 
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УМОВ ВИЛУЧЕННЯ ПЕКТИНУ 
З КАРТОПЛІ 
Г.С. Пастух 
Національний університет харчових технологій 

Пектин — природний полісахарид, який поєднує в собі властивості струк-
туроутворювача та біологічно активної сполуки. Відомо, що природні харчові 
добавки, які містять пектинові речовини, здійснюють комплексний вплив на 
організм людини: блокують всмоктування стабільних і радіоактивних металів на 
рівні шлунково-кишкового тракту, сприяють виведенню їх з організму, мають 
антиоксидантну дію, стимулюють виведення з організму ксенобіотиків, зокрема 
пестицидів, нормалізують рівень холестерину, підвищують стійкість організму 
до алергії, покращують обмін речовин [2]. Лікувально-профілактичну дію 
пектинових речовин пояснюють їх складом і будовою.  
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Світовий об’єм виробництва пектину складає близько 35 000 тонн на рік, а 
збільшення споживання пектину на міжнародному ринку становить 36 % на 
рік. Мінімальна профілактична норма споживання пектину для однієї людини 
становить 1…4 г на добу для екологічно сприятливих районів.  

Пектин, що є на ринку України, виробляється західними фірмами, тому вар-
тість його висока. Вирішити проблему нестачі в Україні пектину, можна, впро-
вадженням його власного виробництва за рахунок дешевої вітчизняної сировини. 

Значна частина рослинної сировини при виготовленні харчових продуктів іде 
на відходи, зокрема, картопляна мезга, відхід виробництва крохмалю з картоплі, 
яка містить значну частину біологічно активних речовин, включаючи пектин 
(вміст 2 – 5,4 % до маси СР). З аналізу літературних джерел відомо, що при 
технологічному регулюванні процесу гідролізу картопляної мезги можливо 
одержати два цільові продукти: крохмаль з пектином і пектин. Вихід крохмалю з 
пектином становить 50 – 55 % при цьому вміст пектину в отриманій суміші 
складає 32,4 – 33,8 %. Для отримання чистого пектину необхідно в м’яких умо-
вах провести гідроліз крохмалю в суміші при рН 3 і температурі 60 °С протягом 
10 год. По закінченні гідролізу пектин виділяється з розчину методом осадження. 
Вихід пектину за таких умов складає — 21,4 % [1]. Проте, такий тривалий процес 
є енерговитратним і економічно недоцільним. 

Метою досліджень було визначення технологічних умов екстрагування 
пектину з картопляної мезги. 

Для експерименту обрали ротатабельний план другого порядку при трифак-
торному експерименті. У якості змінних факторів експерименту було обрано тем-
пературу, тривалість гідролізу та вміст гідролізуючого реагенту (% НСІ). Контро-
лювали ефективність процесу за показником виходу пектину (%). Було прове-
дено 20 дослідів, кожен у трьох повтореннях. Оброблення результатів дос-
ліджень, отримання коефіцієнтів поліноміальної регресії другого порядку, оцінка 
значущості коефіцієнтів і адекватності рівняння, побудована графіків моделі 
виконувались за допомогою пакету прикладних програм MathCad.  

Вихід та аналітичні характеристики отриманого пектину — вміст метоксиль-
них та вільних карбоксильних груп, уронідну складову визначали титромет-
ричним методом [1]. 

Найбільший вихід пектину спостерігався при температурі 72 °С, рН 1,6 і 
тривалості процесу 100 хв. Слід зазначити, що добуті зразки пектину за різних 
умов гідролізу відрізнялись між собою, а саме, деякі з них при осадженні етанолом 
спливали на поверхню, а інші — осідали на дно у вигляді пластівців. Це свідчить 
про різну молекулярну масу отриманих зразків. Забарвлення висушеного пекти-
нового порошку змінювалось від темно-сірого до кремового з рожевим відтінком. 

Фізико-хімічні властивості картопляного пектину 

Фізико-хімічні показники Зразок № 1 
(світлий) 

Зразок № 2 
(сірий) 

1. Масова частка баластних сполук, % 13,36 10,1 
2. Вміст вільних карбоксильних груп, % 1,08 1,18 
3. Вміст етерифікованих карбоксильних груп, % 4,56 4,16 
4. Загальний вміст карбоксильних груп, % 7,78 6,95 
5. Вміст чистого пектину, % 25,7 22,18 
6. Ступінь етерифікації, % 80 78 
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З даних таблиці видно, що одержаний нами в лабораторних умовах пектин є 
високоетерифікованим. Перевірка на драглеутворювальну здатність показала, що 
отримані зразки утворюють в’язкі розчини, проте не желюють. 

Було проведено серію експериментів з вилученням пектину з картопляної мезги 
за участю ферментних препаратів протеази та амілази. Для дослідження структури 
пектину, виділеного з картопляної мезги, було використано ІЧ-спектроскопію.  

ЛІТЕРАТУРА 
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23. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВОЇ СТРУКТУРИ 
ПОРИСТОГО КРОХМАЛЮ 
В.В. Літвяк, В.В. Москва 
РУП «Науково-практичний центр Національної 
академії наук Білорусі з продовольства» 
О.В. Данилевич 
Національний університет харчових технологій 

Актуальним на сьогодні в світі є питання створення матеріалів, що мають роз-
винену внутрішню поверхню для включення (інкапсуляції) певних біологічно 
активних речовин. При заморожуванні не концентрованих клейстерів (3 – 5 %) 
утворюються пористі крохмалі з широким діапазоном діаметрів пор. З підвищенням 
концентрації до 9 % діапазон пор звужується і серед загальної їх маси кількісно 
переважають дрібні пори. Знайдено, що середній діаметр пор і середня відстань між 
розгалуженнями є степеневими функціями концентрації крохмалю в клейстері [1, 2]. 

Приготування пористого крохмалю доцільно проводити так, щоб 5 – 10 % 
водні суспензії повільно замерзали при температурах від –5 –10 ºС. При приго-
туванні дисперсії необхідно уникати сильної механічної дії (струшування, 
помішування, гомогенізація і т.д.), щоб не зруйнувати набухлі крохмальні зерна. 
Отриману при відтаюванні заморожених зразків пористу масу зневоднювали, 
витискаючи воду за допомогою гідрофільних спиртів та висушували.  

Нами було приготовлено пористі крохмалі шляхом заморожування суспензії 
кукурудзяного крохмалю концентрацією 10 та 5 %. Отриманий крохмаль дослід-
жували за допомогою електронного мікроскопу на рентгенівському дифрак-
тометрі HZG4A (Carl Zeiss, Jena, Germany). 

Ступінь кристалічності розраховували за відношенням інтенсивностей Iк/Iо, де 
Iк — інтенсивність дифракції рентгенівських променів на кристалічних областях; 
Iо — загальна інтенсивність дифракції рентгенівських променів. 

Результати досліджень фазової структури різних зразків пористого крохмалю 
представлені на рис.1, 2 та у таблиці. 

На знімку (рис. 2.) добре видно систему каналів, утворених при поступовому 
заморожуванні та швидкому розморожуванні водних клейстерів кукурудзяного 
крохмалю. Висушування проводили за кімнатної температури, зразки подріб-
нювали та просіювали. Механічне подрібнення могло спричинити руйнування 
внутрішніх каналів крохмалю. 
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Особливості фазової структури пористого крохмалю 

№ 
п/п 

Тип 
крохмалю 

Відносний ступінь кристалічності, 
% 

Відносний ступінь аморфності, 
% 

Крохмальний клейстер, що підлягав заморожуванню 
1 5 %-вий 28,5 71,5 
2 10 %-вий 26,2 73,8 

 

Велике значення у формуванні аморфно-кристалічної структури крохмалю на-
лежить воді. У пористого крохмалю, що був отриманий шляхом заморожування 
при –10 ºС крохмального клейстеру з масовою часткою сухих речовин 5 %, від-
носний ступінь кристалічності становить 28,5 %, а у зразків, отриманих із 10 %-
го клейстеру — 26,2 % (тобто на 2,3 % менше). 

При збільшенні кількості води в клейстері її структуроутворюючі властивості 
посилюються. Структуроутворююча роль води пов’язана з можливістю утворю-
вати водневий зв’язок між атомами Гідрогену та Оксигену в крохмалі. 

Ймовірно, ступінь кристалічності крохмалю, багато в чому, залежить від гене-
тичних особливостей крохмалевмісної сировини. Так, встановлено, що ступінь 
кристалічності кукурудзяного амілопектинового крохмалю була 55,9 %, а у 
кукурудзяного високоамілозного крохмалю — 30,6 %. Таким чином, в результаті 
дослідження фазової структури різних видів крохмалю встановлено, що ступінь 
кристалічності пористого крохмалю залежить від концентрації клейстеру, підда-
ного заморожуванню, та від режиму заморожування-відтаювання. Отриманий 
пористий крохмаль, внаслідок наявності розвиненої поверхні внутрішніх пор 
може бути використаний у якості адсорбенту. 
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24. ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ 
СТРУКТУРИ РІЗНИХ ВИДІВ 
КУКУРУДЗЯНОГО КРОХМАЛЮ 
О.В. Данилевич 
Національний університет харчових технологій 
В.В. Москва, В.В. Літвяк 
РУП «Науково-практичний центр Національної 
академії наук Білорусі з продовольства» 

Будова і властивості крохмалю залежать від виду сировини, з якої його 
вилучено. Крохмаль зернової сировини та коренебульбоплодів різниться формою 
зерен, відсотковим вмістом амілози та амілопектину, вмістом супутніх домішок, 
що суттєво впливає на його фізико-хімічні властивості. Середній розмір зерен 
крохмалю різного походження коливається у широких межах. Найбільш 
крупними є зерна картопляного крохмалю (до 100 мкм), найдрібнішими — рису 
та проса (до 15 мкм). Дрібні зерна містять більше амілози та ліпідів і вони більш 
стійкі до кислотного та ферментативного гідролізу. 

Метою роботи було дослідити морфологічну структуру та фізико-хімічні 
властивості зразків крохмалю з різним вмістом амілози.  

Відомо, що високоамілозний крохмаль має менший ступінь кристалічності та 
більші значення максимальної температури клейстеризації зерен. Для 
високоамілозного крохмалю властиві такі реологічні характеристики: висока 
температура клейстеризації, підвищена розчинність у воді, обмежене набухання 
крохмальних зерен, низька в’язкість клейстерів, схильність полісахаридів до 
швидкого драгле утворення. 

Нами проведено дослідження щодо визначення фізико-хімічних властивостей 
(здатності до набухання та клейстеризації) та морфологічної структури зразків крох-
малю з різним вмістом амілози. Морфологічна структура визначалась за допомогою 
скануючого електронного микроскопу LEO 1420 (Germany). Металізацію препаратів 
крохмалю здійснювали золотом у вакуумній установці EMITECH K 550X. 

Результати досліджень морфологічної структури кукурудзяного крохмалю 
наведено в таблиці. 

Морфологічна характеристика кукурудзяного крохмалю 

Кукурудзяний крохмаль Параметри Високоамілозний Амілопектиновий 
dсеред., мкм 7,11 9,94 
dmin, мкм 3,30 4,26 
dmax, мкм 11,65 18,26 
Розподіл крохмальних зерен за 
розмірами Мономодальне Мономодальне 

Форма ґранул Неправильна 
заокруглена 

Неправильна 
багатоґранна 

В результаті досліджень встановлено, що розмір ґранул кукурудзяного 
високоамілозного крохмалю в середньому становить 7,11±0,38 мкм, а амілопек-
тинового — 9,94±0,82 мкм. Мікрофотографії зерен амілопектинового та високо-
амілозного видів крохмалю представлено на рис. 1, 2, гранулометричний аналіз 
зразків на рис. 3, 4. 
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Рис. 3. Гранулометричний аналіз амілопектинового 
кукурудзяного крохмалю 

 

Рис. 4. Гранулометричний аналіз високоамілозного 
кукурудзяного крохмалю 
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Відмінності морфологічної структури крохмальних ґранул кукурудзяного 
високоамілозного та амілопектинового видів крохмалю, зумовлені генетичними 
особливостями рослинної сировини. Оскільки, у рослин кукурудзи (Zea mays L.) 
є генотип (wx) розгалужую чого ферменту SBE, що забезпечує амілопектинові 
розгалужену структуру крохмалю, а також генотип (ae) крохмальних синтаз SSSI 
та SSSII, що зумовлюють накопичення лінійних полімерів амілози [1]. 
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25. IMPACT OF THE PULSED ELECTRIC 
FIELD ON EXTRACTION OF 
POLYSACCHARIDES FROM MUSHROOM 
O.S. Parniakov 
Institute of Biocolloidal Chemistry named after F.D. 
Ovcharenko, NAS, Ukraine 
Université de Technologie de Compiègne, France 

The mushrooms are rich with proteins, lipids, polysaccharides, polyphenols, 
microelements, and vitamins. The polysaccharides derived from mushrooms are 
biologically active ingredients potentially useful for pharmaceutical purposes, such as 
immune regulation, anti-radiation, anti-blood coagulation, anti-cancer, anti-HIV and 
hypoglycemic treatment. The solvent-assisted extraction of valuable components is 
commonly used for processing of mushrooms. Water extraction (WE) is an economic 
method, which requires no special equipment. However, WE has many disadvantages: 
usually, this process requires high temperature (T = 50 – 80 °C) and a lengthy 
treatment (t = 1.5 – 5 h). So, degradation of temperature-sensible components may 
occur during WE. Ethanol extraction (EE) is another popular method of processing 
used for production of extracts from the mushrooms. Usually, it requires a moderate 
temperature (T = 25 – 60 °C), long-time of treatment (t = 1 – 24 h) and a rather high 
concentration of ethanol (C = 30 – 98.6 %). Also, weak points of EE include high cost 
of solvent and difficulties related to recycling of remaining residues. Recently, the 
electroporation-assisted processing was proposed for enhancing the expression and 
extraction of valuable components from plant tissues [1, 2]. The application of pulsed 
electric fields (PEF) of 300 – 1,000 V/cm electric field strength, E, and 100 – 1,000 μs 
pulse duration, ti, allows rather efficient plant tissue permeabilisation. This method was 
demonstrated to be highly efficient for different vegetable and fruit tissues (apple, 
potato, cucumber, aubergine, pear, banana, carrot, red beet, sugar beet, etc.) at ambient 
or moderately high temperatures (T = 20 – 50 °C), and it allowed overcoming of 
difficulties, related to processing of temperature-sensitive products. The PEF-assisted 
processing is economically advantageous due to relatively small power consumption 
that falls within 1 – 20 kJ/kg. The PEF assisted processing provides principal 
possibility of selective extraction of the valuable components, e.g., the soluble sugars 
from carrot. Moreover, the PEF-assisted processing maybe particularly interesting for 
extraction of temperature sensible components from mushrooms.  
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This work compares the efficiency of extraction and stability of extracts from 
mushroom (Agaricus bisporus) for different methods of extraction: pressure extraction 
(PE), pressure extraction assisted by pulsed electric field (PE + PEF), hot water 
extraction (WE, temperature, T = 343 K, time, t = 2 h), ethanol extraction (EE, T =298 
K, t = 24 h), and supplementary ethanol extraction from cakes of slices (SEE, T = 298 
K, t = 24 h). The PE was done at room temperature and 5 bar pressure p. PEF-
treatment was done using bipolar near-rectangular pulse protocol.  

The traditional hot water extraction (WE, T = 343K, t = 2 h) gave the relatively high 
contents of proteins, total polyphenols and polysaccharides; however, the extracts were 
cloudy and their colloid stability was low. The extracts obtained using EE method were 
also cloudy and unstable. The sizes of particles in extracts, produced by WE and EE 
methods, were estimated as 0.25 µm and 5 µm, respectively. From the other side, the 
extracts, produced by PE and PE + PEF methods, were clear and their colloid stability was 
high. Moreover, both PE and PE + PEF methods allowed selective separation of different 
components. The PE + PEF method gave higher nucleic acid/proteins ratio as compared 
with that of PE method. Moreover, PE + PEF allowed production of mushroom extracts 
with high contents of fresh-like proteins and polysaccharides. Application of EE method 
supplementary to the PE or PE + PEF techniques allowed effective extraction of the total 
polyphenols that was comparable with efficiency of WE method.  
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26. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕКТИНУ 
БІЛОКАЧАННОЇ КАПУСТИ 
Н.Г. Харитон, Л.В. Петриченко, 
Ю.Ю. Кицилюк 
Національний університет харчових технологій 

Харчова промисловість використовує велику кількість функціональних та 
оздоровчих продуктів, а також біологічно активних речовин виготовлених на 
основі природних полісахаридів — пектину, крохмалю, інуліну. 

Значна частина рослинної сировини при виготовленні харчових продуктів іде у 
відходи, проте вона могла б бути джерелом пектинових речовин. Наприклад, 
відходи від виробництва консервів з овочевої сировини становлять у середньому 
21 % від переробленої рослинної сировини, а саме, при переробці: томатів — 20 %, 
моркви — 4 %, зеленого горошку — 83 %, картоплі — 40 %, кісточкових плодів — 
8...16 %, зерняткових плодів — 35 %, винограду — 18 %, капусти — 18 %. Таким 
чином, дослідження овочевої сировини, як можливого джерела пектину, на 
сьогодні залишається актуальним. 

На відміну від крохмалю і целюлози, у яких головною складовою є моно-
сахарид — глюкоза, в пектині головною складовою є метиловий ефір галакту-
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ронової кислоти. Пектинові речовини в рослинній клітині існують в різних фор-
мах: нерозчинній (протопектин), розчинній (гідратопектин), та у формі вільної 
галактуронової кислоти і її солей [1]. Пектинові речовини зв’язують клітинні 
полімери і, завдяки особливостям своєї будови, обумовлюють еластичність клі-
тинної стінки. Розчинний пектин, який міститься головним чином у клітинному 
соку, відіграє важливу роль у водному балансі [2]. 

Метою нашої роботи було дослідити технологічні умови вилучення пекти-
нових речовин із капусти і за допомогою методу планування експерименту знай-
ти оптимальні параметри процесу гідролізу — основної технологічної операції 
пектинового виробництва. 

В ході дослідження з використанням існуючих методів отримання спирто-
осаджуваних пектинових речовин встановлено, що процес гідролізу протопек-
тину та екстрагування розчинного пектину суттєво залежить від температури, 
тривалості та рН середовища.  

Для визначення оптимальних технологічних умов проведення гідролізу було 
сплановано і проведено трьохфакторний експеримент. 

Для проведення експерименту обрали ротатабельний план другого порядку 
при трифакторному експерименті. У якості змінних факторів експерименту було 
обрано температуру, тривалість гідролізу та вміст гідролізуючого реагенту (рН). 
Контролювали ефективність процесу за показником виходу пектину (%). Було 
проведено 20 дослідів, кожен у трьох повтореннях. Оброблення результатів 
досліджень, отримання коефіцієнтів поліноміальної регресії другого порядку, 
оцінка значущості коефіцієнтів і адекватності рівняння, побудова графіків моделі 
виконувались за допомогою пакету прикладних програм MathCad.  

Повний факторний експеримент дослідження технологічних умов 
вилучення пектину з білокачанної капусти 

№ t ºĊ рН τ, хв Mаса пектину, г Вихід пектину, % 
7 50 1,75 110 0.0665 0.46 
8 50 0.95 250 0.0791 0.57 
9 80 0.95 250 0.14210 1.02 

10 80 1.75 250 0.2671 1.91 
1 50 0.95 110 0.0856 0.61 
2 50 1.75 250 0.1794 1.28 
3 80 0.95 110 0.1287 0.90 
4 80 1.75 110 0.1957 1.39 
5 65 2.00 180 0.0450 0.32 
6 65 1.35 60 0.0509 0.36 

11 65 1.35 180 0.2695 1.91 
12 65 1.35 180 0.2594 1.85 
13 65 1.35 180 0.2346 1.67 
14 65 1.35 300 0.3141 2.24 
15 65 1.35 180 0.2543 1.80 
16 65 1.35 180 0.2921 2.09 
17 65 1.35 180 0.2414 1.72 
18 90 1.35 180 0.1318 0.91 
19 65 0.70 180 0.0592 0.42 
20 50 1.75 250 0.0641 0.45 
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З отриманих даних видно, що найкращий результат щодо виходу пектину був 
отриманий за умови температури 65 ºĊ, рН 1,35 та тривалості гідролізу 180 хв. 

Таким чином, визначення коефіцієнтів регресії для ротатабельного плану 
дозволить отримати математичну модель, за допомогою якої можна оптимізувати 
технологічні умови отримання пектину з білокачанної капусти. 
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1. ВПЛИВ СОРТУ ВИНОГРАДУ 
ТА АНТИОКСИДАНТІВ НА ЯКІСНІ 
ПОКАЗНИКИ РОЖЕВИХ 
СТОЛОВИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ 
А.І. Тенетка 
Національний університет харчових технологій 

Особливістю рожевих столових вин є їх надзвичайне кольорове розмаїття, яке 
досягається застосуванням технологічних прийомів переробки винограду різних 
сортів.  

Характерною особливістю вин даного типу є їх майже повна неокисненість 
[1]. Зважаючи на те, що в своєму складі вони містять досить незначну кількість 
антоціанів, навіть мінімальне їх окиснення стає помітним і призводить до появи 
жовтувато-коричневих відтінків у кольорі [3]. Для ліквідації подібного ефекту 
було запропоновано використовувати антиоксиданти природного походження, а 
саме глутатіон дріжджів і танін галловий, на стадії переробки винограду [2]. 

Мета роботи полягала у дослідженні впливу антиоксидантів на формування 
якісних показників рожевих столових виноматеріалів виготовлених із різних 
сортів винограду. 

Виноматеріали виготовлялися із сортів винограду Каберне-Совіньон, Мерло 
та Піно Нуар. Використовували дві схеми переробки винограду — по-білому 
способу та настоювання м’язги протягом 3 годин. При їх виготовленні 
застосовувалися танін галловий, препарат на основі глутатіону дріжджів та 
діоксид сірки, як окремо, так і в поєднанні один з одним. Бродіння проводили на 
чистій культурі дріжджів раси Каберне та на активних сухих дріжджах фірми 
Lallemand расах Cross Evolution та D47. Всі зразки були виготовлені в умовах 
мікровиноробства на підприємстві АПФ «Червоний Маяк» Херсонської області, 
мікровиноробні Бейкуш Миколаївської області та на винзаводі ім. С. Перовської 
Севастопольського регіону. 
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Отримані результати дозволили встановити позитивний вплив антиоксидантів 
на збереження від окиснення фенольних та барвних речовин. Про що свідчить їх 
вища концентрація у порівнянні з варіантами без антиоксидантів. Також було 
встановлено зменшення оптичної густини у дослідних зразках при довжині хвилі 
420 нм, що характеризує меншу кількість жовтих відтінків у кольорі даних 
виноматеріалів, натомість оптична густина при 520 нм має більші значення, що 
вказує на збереження пігментів, які обумовлюють рожевий колір.  

Також спостерігалося значне збереження ароматичних речовин у зразках 
виготовлених з використанням антиоксидантів. У цих зразках слід відмітити, 
підвищену концентрацію таких речовин як β-фенилетиловий, ізоаміловий спир-
ту, бутиролактон та етил 4-оксибутират. 

Слід відмітити, що дослідні варіанти зразків рожевих столових виноматеріа-
лів з використанням глутатіону дріжджів з діоксидом сірки, а також у поєднанні 
з таніном характеризувалися яскравими кольорами та мали відновлений стан. 
Зразки, виготовлені з додаванням лише таніну відрізнялися підвищеним вмістом 
фенольних речовин і були нехарактерно тільними, що не властиво легким 
рожевим винам.  

Проведений дегустаційний аналіз показав безумовний вплив сорту винограду 
на формування кольорових відтінків у виноматеріалах даного типу, що 
пояснюється різним фенольним комплексом використаних сортів.  

Так виноматеріали із Піно Нуар по стилю найбільше нагадували прованські 
аналоги, маючи помітні відтінки сьомги та тони пелюсток троянд. Серед усіх 
зразків, саме ці виноматеріали мали найменшу інтенсивність кольору, що пояс-
нюється досить незначною кількістю антоціанів, які містилися в шкуринці. 
Виноматеріали з Каберне-Совіньон були насиченими в кольорі і містили 
найбільшу кількість барвних речовин. 

Мерло дозволив отримати насичені яскраво-забарвлені виноматеріали, але в 
їх кольорі переважали яскраво-рожеві кольори без цегляних відтінків. 

Нами були вибрані та обґрунтовані показники якості рожевих столових винома-
теріалів, які характеризують їх колір залежно від використання сорту винограду. 
Математична обробка даних дозволила встановити залежності між оптичними 
показниками (інтенсивність, відтінок та показник жовтизни) та якісним складом та 
кількісним вмістом фенольного комплексу рожевих столових виноматеріалів. 
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2. ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ 
ПОКАЗНИКІВ РОЖЕВИХ ІГРИСТИХ ВИН 
М.В. Скорченко 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні спостерігається відхід від стереотипу «ігристе вино — святковий 
напій» і збільшенням його щоденного споживання як доповнення до їжі. Най-
більшими темпами зростає популярність рожевих ігристих вин. В основному їх 
виготовляють купажування білих та червоних виноматеріалів з наступною 
шампанізацією класичним або акратофорним способом. Але при купажуванні не 
завжди можна досягти бажаного кольору ігристого вина. Тому представляє певну 
цікавість виробництво сортових рожевих ігристих вин. 

Метою роботи було дослідження впливу технологічних прийомів на 
формування якісних показників рожевих ігристих вин. 

Формування якості ігристих вин — це комплекс біохімічних та фізико-
хімічних процесів, які умовно можна розділити на три групи: підбір сировини; 
первинна переробка винограду та отримання стабільних виноматеріалів; вторин-
не бродіння та витримка ігристих вин. Всі ці фактори пов’язані між собою. 
Наприклад, рівень засвоюваного дріжджами азоту, що накопичується у ягодах 
винограду, спочатку впливає на кінетику бродіння та ЯМБ, а потім — на 
швидкість вторинного бродіння, процес автолізу та ігристі властивості.  

Рожеві сухі виноматеріали для ігристого вина можна отримати тільки із 
винограду певних «шампанських» сортів: Каберне-Совіньон, Піно Нуар, Піно 
Фран, Трамінер рожевий, Алеатіко, Матраса, Мерло, Сапераві, Хіндогни, 
Цимлянський чорний та ін. На даному етапі дуже важливо визначити ті сорти 
винограду, виробництво рожевих ігристих вин із яких дозволить мати хороші 
ігристі властивості, відповідну органолептику та оптичні характеристики.  

Виноград для виготовлення ігристих вин збирають при невеликій цукристості 
та високій кислотності. Із настанням глобального потепління «зловити» 
необхідний момент стає все важче. Тому необхідно вивчити можливість корекції 
кондицій сировини. Наприклад, в процесі виробництва шампанських винома-
теріалів часто може виникати потреба у кислотопониженні. Виноградне сусло та 
вино містять велику кількість органічних кислот (яблучної, винної тощо). 
Сучасна технологія шампанських виноматеріалів передбачає біологічне кислото-
пониження за рахунок яблучно-молочнокислого бродіння. Окрім цього, процес 
ЯМБ є позитивним із точки зору стабілізації виноматеріалів проти кристалічних 
помутніть, однак виникає багато питань щодо зменшення поживних речовин для 
проведення вторинного бродіння. Біологічне кислотопониження ігристих вино-
матеріалів раніше ніколи не застосовувалося у вітчизняній технології, однак 
проводиться у 90 % вин, виготовлених у Шампані. Тому важливо дослідити 
доцільність проведення цієї операції у наших умовах. 

Важливим моментом із точки зору якості рожевих ігристих вин також є 
оклеювання виноматеріалів. Відомо, що оклеювання приводить до втрати певної 
частини вітамінів, мікроелементів, білкових сполук, ферментів (потенційні проб-
леми із бродінням) та пігментованих сполук (потенційні проблеми із оптичними 
показниками). Французькі вчені показали, що вміст рибофлавіну не зменшується 
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при обробці білих виноматеріалів риб’ячим клеєм та жовтою кров’яною сіллю. 
Бентоніти та рослинне вугілля знижують вміст рибофлавіну іноді більше, ніж на 
50 %. Піридоксин при обробці риб’ячим клеєм и ЖКС втрачається мало, а 
бентонітом та рослинним вугіллям — майже наполовину. Отже, необхідно 
проводити тільки такі обробки, здійснення яких обґрунтовано необхідністю 
забезпечення стабільності проти помутніть.  

Відмінною рисою рожевих виноматеріалів є вміст у них червоних пігментів — 
антоціанів. Окрім цього, вони містять значно більше полімерних флавоноїдів у 
порівнянні із білими винами. Ці сполуки зумовлюють певне зміщення ОВ-сис-
теми купажу, зміну поглинальних властивостей, зокрема підвищену асиміляцію 
кисню. Рожеві виноматеріали відрізняються від білих за своїми фізико-хімічними 
показниками, в них спостерігається підвищений вміст поверхнево-активних 
речовин, що є безумовно позитивним моментом для формування ігристих влас-
тивостей вина. Однак перераховані особливості негативно впливають на життє-
діяльність дріжджів. Умови проведення шампанізації на перехід продуктів 
автолізу ускладнюється. У зв’язку із підвищеною проникністю мембран клітин в 
умовах життєдіяльності дріжджів на субстратах із вмістом спирту більше 6 % 
об., у клітину легко проникають фенольні речовини та інгібують процес бродін-
ня. Традиційно проблема вирішується або завдяки внесенням більшої кількості 
дріжджів, або підвищенням температури вторинного бродіння. Ці міри є скоріше 
вимушеними та направлені не на підвищення якості продукції. Необхідно 
вирішити це питання шляхом визначення оптимальних параметрів (тривалість, 
температура) та використання активаторів бродіння. 

Отже, дуже важливо підходити комплексно до формування якості рожевих ігрис-
тих вин — починаючи із сировини і закінчуючи режимами вторинної витримки. 
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3. ДОСЛІДЖЕННЯ АРОМАТИЧНОГО 
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Ароматичний склад рожевих вин надзвичайно різноманітний, оскільки такі вина 
поєднують у собі свіжість і легкість білих вин та яскравість і насиченість червоних.  

Склад ароматичних речовин винограду і вин складний і різноманітний. В 
даний час відомо більше 400 з’єднань, що обумовлюють ароматичні властивості 
вин, які відносять до наступних груп речовин: терпенових, вищих, ароматичних 
та фенольних спиртів, летких кислот, кетонів, складних ефірів та інших. 

Типовими ароматами рожевих вин є фруктово-ягідні тони барбарису, порічки, 
червоної смородини, полуниці, червоних яблук, вишні, малини, ожини. Іноді 
також можна знайти рослинні аромати, зокрема аромати болгарського перцю, 
лушпиння волоського горіха і листя чорної смородини, серед квіткових зустрі-
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чаються троянда, фіалка, сушені троянди, шипшина, квітка персика, піонія, 
жасмін, фрезія, квіти апельсина та лайма.  

Ароматичний склад рожевих столових вин залежить від сорту, температури, 
ступеня стиглості, стану винограду а також тривалості контакту винограду з м’яз-
гою. Важливу роль у формуванні ароматичного комплексу таких вин відіграють 
дріжджів, які використовуються для зброджування сусла. Етап стабілізації рожевих 
виноматеріалів вносить суттєві зміни в склад ароматичних речовин цих вин. Разом з 
цим не встановлено кількісний вміст та якісний склад аромату рожевих вин. 

Метою даної роботи було дослідження формування ароматичного комплексу 
рожевих столових сухих виноматеріалів на основі регулювання основних 
параметрів, що зумовлюють їх накопичення. 

Досліджуваними зразками були виноматеріали виготовлені в умовах 
мікровиноробства із винограду сорту Каберне-Совіньон за двома схемами 
переробки: по-білому способу та з настоюванням на м’яззі протягом трьох годин, 
бродіння проводилось при температурі 10 – 12 °С, м’язгу та сусло сульфітували 
препаратом Кадифіт до загального вмісту діоксиду сірки — 75 мг/дм3. Для 
зброджування сусла були використані раси дріжджів, Каберне та Шампанська 
(Україна), Сross evolution та D47 (Франція). 

Масову концентрацію терпенових спиртів визначали методом перегонки з 
водяною парою в умовах нейтрального середовища з подальшим колориметр-
ричним визначенням їх концентрації за реакцією взаємодії з ваніліном. Масову 
концентрацію альдегідів визначали методом перегонки виноматеріалу доведе-
ного до слабко лужного середовища з подальшим визначенням у дистиляті 
шляхом титрування йодом. Масову концентрацію вищих спиртів та складних 
ефірів визначали методом газової хроматографії. [3]  

Таблиця 1. Характеристика ароматичного комплексу рожевих столових 
сухих виноматеріалів 

Масова концентрація, мг/дм3 

вищих спиртів терпенових 
спиртів складних ефірів альдегідів 

спосіб переробки 
винограду 

спосіб переробки 
винограду 

спосіб переробки 
винограду 

спосіб переробки 
винограду 

Назва 
раси 

дріжджів 
По-

білому 
способу 

З 
настоєм 

3 
години 

По-
білому 

способу 

З 
настоєм 

3 
години 

По-
білому 

способу 

З 
настоєм 

3 
години 

По-
білому 

способу 

З 
настоєм 

3 
години 

Каберне 223,68 237,8 0,85 1,31 10,89 13,61 14,84 21,94 
Шам- 
панські 247,76 301,62 1,06 1,28 12,58 14,83 9,73 13,57 

Сross 
evolution 198,6 212,93 1,26 1,49 14,32 15,58 16,8 18,29 

D47 231,51 254,41 0,93 1,15 11,54 12,97 11,65 13,74 

Результати органолептичного аналізу отриманих зразків дозволили вста-
новити, що рожеві столові виноматеріали відрізнялися ароматичними харак-
теристиками залежно від використання різних рас дріжджів. Нами було 
досліджено вплив схеми переробки винограду на формування ароматичного 
комплексу рожевих столових виноматеріалів, та встановлено, що із збільшенням 
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тривалості контакту винограду з м’язгою кількісний склад ароматичних речовин 
збільшується, проте на органолептичні показники це суттєво не впливає. 

Використання дріжджів раси Сross evolution в схемах переробки винограду 
по-білому способу та з настоюванням протягом 3 годин дозволили отримати 
рожеві виноматеріали з яскравим ароматом полуниці, який характеризувався 
високими концентраціями терпенових спиртів, складних ефірів та альдегідів у 
порівнянні з іншими зразками.  
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4. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
КИСЛОТНОСТІ ВИНОМАТЕРІАЛУ  
НА КОЛІР РОЖЕВИХ СУХИХ СТОЛОВИХ 
ВИНОМАТЕРІАЛІВ  
О.Ю. Дунаєва 
Національний університет харчових технологій 

У всіх країнах з високою культурою вживання вина зростає цікавість до 
рожевих столових сухих вин. Вони характеризуються легкістю, тонкістю, 
свіжістю та яскравим кольором з широким спектром відтінків, чим й приваб-
люють споживача. Свіжість їм забезпечує гармонійна кислотність, яка залежить 
від початкової кислотності винограду, але знижується в процесі зброджування 
сусла за рахунок часткового випадання в осад солей винної кислоти. 

Кліматичні умови культивування винограду не завжди забезпечують 
оптимальні кондиції винограду за титрованою кислотністю. Використовуючи 
дозволені прийоми кислотозниження або кислотопідвищення при виробництві 
виноматеріалів можна гармонізувати їх смак та отримувати різні відтінки 
рожевих вин: малиновий, світло-червоний, тілесний, рожево-помаранчевий та ін. 

Відомо, що барвні речовини, які обумовлюють колір рожевих вин, мають різні 
відтінки кольорів залежно від рН середовища, яка, у свою чергу, впливає на 
окисно-відновний стан виноматеріалів. [1] 

Мета досліджень полягала у встановленні впливу кислотності на гармо-
нійність рожевих столових виноматеріалів та їх кольорові характеристики, а 
також впливу кислотозниження та кислотопідвищення на зміну оптичних 
характеристик та окисно-відновного стану виноматеріалів. 

Об’єктами дослідження були столові рожеві сухі виноматеріали виготовлені в 
умовах мікровиноробста з сорту винограду Каберне-Совіньон з різними зна-
ченнями масової концентрації титрованих кислот винограду (6,75 – 9,53 г/дм3) на 
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винзаводі ім. С. Перовської. Для виробництва рожевих столових сухих 
виноматеріалів використовували переробку винограду по білому способу та 
настоювання сусла на м’яззі 3 год. Бродіння проводили на расі дріжджів К-47 
фенотипу «кіллер».  

Кислотопониження виноматеріалів здійснювали шляхом внесення бікар-
бонату калію («Енартіс», Італія) або препарату «Калінат» (Ербсле Гайзенхайм, 
Німеччина). Кислотопідвищення — внесенням винної або лимонної кислоти. 

Масову концентрацію титрованих кислот та рН сусла й виноматеріалів виз-
начали загальноприйнятими у виноробстві методами. Масову концентрацію орга-
нічних кислот визначали за допомогою іонної хроматографії. Масову концентрації 
фенольних речовин у суслі та виноматеріалах визначали колориметричним 
методом за допомогою реактиву Фоліна-Чокольтеу. Масову концентрації барвних 
речовин (антоціанів) визначали колориметричним методом шляхом стабілізації 
кольору підкисленим соляною кислотою до рН 1,2 етиловим спиртом. [2] 

Оптичні характеристики виноматеріалів визначали за допомогою 
фотоелектроколориметра. Для визначення величини окисно-відновного 
потенціалу використовували потенціометричний метод. [2]  

Дослідження впливу кислотозниження та кислотопідвищення на зміну 
окисно-відновного стану виноматеріалів проводили в умовах індукованого 
окиснення, використовуючи термостат при температурі 40 °С протягом 5 діб. 

Результати хроматографічного аналізу дозволили встановити, що до складу 
органічних кислот рожевих столових виноматеріалів входять винна, яблучна, 
лимонна, бурштинова та молочна кислоти. Частка винної кислоти від суми 
титрованих кислот складає 33 – 59 %, а її масова концентрація коливається в 
інтервалі 3,3 – 5,9 г/дм3.  

Зниження масової концентрації винної кислоти до 2,0 г/дм3 викликає під-
вищення рН рожевих столових виноматеріалів на 0,5 одиниць, що в свою чергу 
впливає на окисно-відновний стан виноматеріалів та напряму зв’язано зі зміною 
кольору виноматеріалів. 

Нами було встановлено, що зміна кислотності у бік підвищення або зниження 
впливає на масову концентрацію фенольних та барвних речовин, зміну 
початкового редокс-потенціалу та витрату йоду на потенціометричне титрування, 
питомий приріст потенціалу ω, показник окисненості та оптичні показники. 

Математична обробка даних дозволила встановити залежності між оптичними 
та окисно-відновними показниками якості рожевих столових виноматеріалів. 

Дослідження оптичних характеристик до та після індукованого окиснення 
показали вплив зміни кислотності на кольорові характеристики рожевих 
виноматеріалів. 
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5. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ІГРИСТИХ ВИН НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ЦУКРУ 
Д.В. Євтєєв 
Національний університет харчових технологій 

Шампанське — це вино з підвищеним вмістом діоксиду вуглецю, вперше 
одержане у французькому регіоні Шампань із встановлених сортів винограду 
методом вторинного бродіння вина в пляшках. 

Окрім пляшкового способу шампанізації, ігристі вина готують методом 
вторинного бродіння в акратафорах безперервним або періодичним способами. 

На сьогодні в Україні намітилася тенденція до розширення асортименту і 
збільшення кількості шампанських вин. Наряду з цим, на ряді підприємств 
спостерігається перехід від безперервного до періодичного резервуарного 
способу шампанізації виноматеріалів. Це пов’язано, перш за все, з відривом 
сировинної бази від заводів шампанських вин із-за чого порушується безпе-
рервність виробництва, що, в свою чергу, приводить до зниження якості готової 
продукції. Також суттєвою проблемою є використання цукру при приготуванні 
резервуарного лікеру та наступного проведення вторинного бродіння. Склад 
лікерів і технологія їх приготування в більшій мірі визначають загальну 
органолептичну характеристику і смакову гармонію ігристих вин. 

При приготуванні лікерів важливе значення має якість цукру. По літе-
ратурним даним, в Шампані ще з давніх часів використовували тростинний 
цукор, який на думку спеціалістів, після бродіння дає спирти, який добре 
гармонізує з виноматеріалами та винами, не порушуючи їх органолептичних 
властивостей. Буряковий цукор рахували придатним для приготування лікерів, 
але тільки у виробництві второсортних ігристих вин, так як при недостатній його 
очистці, він має залишки присутнього у буряці алкалоїда бетаїна. Бетаїн надає 
виноматеріалам та винам неприємні гострі смакові і нюхові відтінки. Ці відтінки 
при витримці вина посилюються. А для якісних ігристих вин використовується 
хімічно чиста сахароза або цукор-пісок. 

Згідно національного стандарту України ДСТУ 4800:2007 для шампанських 
вин необхідно використовувати сахарозу. Але в зв’язку з обмеженим випуском 
сахарози, постає питання заміни сахарози на цукор-пісок. 

Метою даної роботи було удосконалення технології ігристих вин на основі 
вивчення якості цукру в умовах промислового виробництва на ПАТ «Київський 
завод шампанських вин «Столичний». 

Нами досліджена можливість, в умовах промислового виробництва, заміни 
використання сахарози для приготування резервуарного лікеру на цукор-пісок з 
метою економії витрат сировини. 

В лабораторних умовах проводилися інструментальні дослідження, в ході яких 
були визначені органолептичні і фізико-хімічні показники виноматеріалу із сорту 
Аліготе, цукру-піску та сахарози, які безпосередньо використовуються на підпри-
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ємстві. Було приготовано 2 зразки резервуарного лікеру, на основі цукру-піску та 
чистої сахарози. Вторинне бродіння проводили в пляшках місткістю по 0,33л, з 
метою дослідження біохімічних перетворень і визначення всіх органолептичних і 
фізико-хімічних показників досліджуваних зразків на основі сахарози та цукру-
піску. В ході цього процесу розрахована кількість внесеного виноматеріалу, резер-
вуарного лікеру, лимонної кислоти та активованих сухих дріжджів (АСД). 

Процес бродіння тривав протягом 20-ти днів при t = 14 – 16 С. Через кожні 3 
дні бродіння проводився аналіз всіх зразків за органолептичними і фізико-
хімічними показниками. 

Результати досліджень показали, що всі зразки на основі сахарози та цукру-піску 
за органолептичними і фізико-хімічними показниками майже не відрізняються. 

На основі проведених досліджень встановлена можливість заміни сахарози на 
цукор-пісок, в умовах промислового виробництва на ПАТ «Київський завод 
шампанських вин «Столичний». 
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6. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАЛІВ 
НА ЯКІСТЬ РОЖЕВИХ СТОЛОВИХ 
ВИНОМАТЕРІАЛІВ 
В.І. Пігарєва 
Національний університет харчових технологій 

Одним з основних завдань сучасного виноробства нашої країни є підвищення 
якості, вдосконалення технології і розширення асортименту виноробної про-
дукції, в тому числі подальший розвиток групи столових вин — білих, червоних, 
а також рожевих. Незважаючи на ряд досліджень зарубіжних і вітчизняних 
авторів, виробництво рожевих столових вин не набуло належного розвитку. До 
цього часу не дано визначення оптимального складу показників якості цієї групи 
вин, не вияснено причини погіршення колірної характеристики.  

Рожеві вина є досить чутливими до окислювальних процесів, каталізатором 
яких виступає залізо. Тому фізико-хімічні дослідження у вдосконаленні техно-
логії виробництва рожевих вин є актуальними. 

Метою роботи було дослідження впливу заліза на ступінь окиснення та зміну 
органолептичних та фізико-хімічних характеристик рожевих столових 
виноматеріалів. 

Задачами досліджень були: 
– дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників рожевих 

столових вин з різною масовою концентрацією заліза; 
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– дослідження зміни фізико-хімічних показників рожевих столових вин з 
різною масовою концентрацією заліза в умовах індукованого окиснення; 

– дослідження впливу заліза на ступінь окиснення рожевих столових вино-
матеріалів. 

Об’єкти дослідження: рожеві столові виноматеріали, отримані шляхом купа-
жування білих і червоних вин у співвідношенні 9:1 відповідно (Шардоне і 
Каберне Совіньйон). 

Дослідження впливу металів на зміну окисно-відновного стану виноматеріалів 
проводили в умовах індукованого окиснення, використовуючи термостат при 
температурі 35 °С протягом 5 діб. Було визначено масової концентрації форм 
заліза (загального вмісту та Fe2+), вільної та загальної SO2, титрованих кислот, 
водневого показника (рН).  

Колір є найважливішим із візуальних атрибутів вин і є фактором загальної 
якості продукту, який може впливати на сприйняття вина в цілому. Формування 
та зміну кольору оцінювали за допомогою визначення оптичних показників 
якості (І — інтенсивність, Т — відтінок, G — жовтизна), оптичних густин D420, 
D520, D620, які відповідають за наявність жовтих, червоних та синіх відтінків 
відповідно. Також, визначали масові концентрації фенольних (ФР) та барвних 
речовин (БР) колориметричними методами загальноприйнятими у виноробстві. 
Було встановлено величину окисно-відновного потенціалу методом 
потенціометричного титрування, який заснований на здатності фенольних 
речовин вступати в реакції з сильними окисниками. [3] 

Таким чином, було досліджено, що масова концентрація заліза впливає на 
ступінь окиснення рожевих столових виноматеріалів. Визначено взаємозв’язок 
концентрації фенольних та барвних речовин від вмісту іонів заліза та дози 
діоксиду сірки, їх вплив на кольорові характеристики рожевих столових вино-
матеріалів. Встановлено, що в умовах прискореного окиснення погіршуються 
якісні характеристики рожевих столових виноматеріалів при збільшенні кон-
центрації іонів заліза. Встановлені характеристики дають можливість розробляти 
технологічні прийоми щодо стабілізації рожевих вин. 
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7. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ДОДАТКОВОГО ДЖЕРЕЛА АЗОТУ 
НА ЗБРОДЖУВАННЯ 
ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНОГО СУСЛА 
У ВИРОБНИЦТВІ БІОПАЛИВА 
Я.А. Боярчук 
Національний університет харчових технологій 

Одним із способів підвищення рентабельності виробництва біопалива є 
використання висококонцентрованого сусла та подальше його зброджування 
осмофільними расами дріжджів[1]. 

Відомо, що з підвищенням концентрації сухих речовин сусла зростає вплив 
азотного живлення та кількість засівних дріжджів на процеси дріжджеге-
нурування та зброджування. Обмін речовин в дріжджовій клітині знаходиться в 
прямій залежності від кількості внесеного в сусло азотного живлення [2]. 

Мета даної роботи визначити вплив концентрації азотного живлення та 
дріжджових клітин на зброджування сусла високої концентрації. 

Відомо, що швидкість зброджування сусла в певній мірі пропорційна 
кількості засівних дріжджів. Тому збільшення їх концентрації є одним із шляхів 
скорочення терміну збродження сусла.  

Зброджували сусло із кукурудзи концентрацією сухих речовин 20, 24, 26 та 
30 % СР. Дріжджі задавали в кількості 20, 40, 60, 80 млн/см3. Як джерело 
азотного живлення вносили карбамід із розрахунку 0,01; 0,02; 0,04 та 0,08 % . 

В дослідах для розріджування замісу використовували ферментний препарат 
Термаміл SC із розрахунку 0,35 од. АЗ/г крохмалю протягом 3 год, для оцук-
рення Сан-Супер 240L — 7,0 од. ГлЗ/г крохмалю протягом 30 хв. Зброджували 
сусло осмофільним штамом дріжджів S.cerevisiae ДО-11, селекціонованим на 
кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства. Температура 
зброджування сусла 32-35 °С.  

На основі отриманих даних встановлено, що кількість синтезованого спирту 
підвищується із збільшенням кількості засівних дріжджів. При концентрації 
дріжджів 40 – 60 млн/см3 вихід спирту з 1т умовного крохмалю досяг максималь-
ного значення, а тривалість зброджування сусла знижувалася на 20 – 40 % залеж-
но від його концентрації. 

Додавання азотного живлення при зброджуванні сусла сприяє не тільки 
підвищенню бродильної активності дріжджів, але і створює оптимальні умови 
для дооцукрювання декстринів сусла. 

Експериментальні дані свідчать, що внесення азотного живлення (0,01 – 0,08 %) 
при концентрації сусла 20 – 24 % СР дозволяє скоротити тривалість зброд-
жування на 12 – 24 години. З підвищенням концентрації сусла до 26 % СР при 
додаванні карбаміду 0,04 – 0,08 % вміст зброджуваних вуглеводів в бражці 
складає 0,39 – 0,42 г/100 см3 бражки. Із зниженням концентрації азотного жив-
лення до 0,01 – 0,02 цей показник зростає на 13 – 27 %. 

З підвищенням осмосу (30 % СР) в зразках з азотним живленням вміст спирту 
в зразках зростав на 2,1 – 3,5 %, а зброджуваних вуглеводів знижувався на 46 – 
47 %. Тривалість зброджування сусла скорочувалася на одну добу в порівнянні з 
контрольним зразком і складала 72 год.  
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Наступним етапом було дослідження накопичення летких домішок в бражних 
дистилятах залежно від умов зброджування. Аналізи проводилися на газо-
хроматографі «Кристал 2000 М». 

При додаванні азотного живлення в сусло у кількості від 0,04 до 0,08 % 
накопичення ацетальдегіду в бражних дистилятах зменшувалася у 3,7 – 4,4 рази. 

При концентрації сухих речовин від 20 до 30 % вміст складних ефірів в 
бражках знижувався у 1,4 – 5,2 раз відповідно. У зразках, де використовували 
азотне живлення, при накопиченні складних ефірів спостерігалось незначне 
збільшення їх концентрації. 

При аналізі вищих спиртів встановлено, що кількість н-пропанолу з підвищен-
ням концентрації сусла від 20 до 26 % СР суттєво не змінювалась, а при — 30 % 
СР його концентрація збільшується на 33 %.. 

Загальний вміст сивушних спиртів із збільшенням концентрації від 20 до30 % 
СР сусла знижувався в середньому в 1,1 – 1,4 раза. В зразках із азотним живлен-
ням концентрація вищих спиртів знаходиться практично на рівні контролю. 

На основі експериментальних даних встановлено, що біосинтез сивушних 
спиртів у зрілих бражках залежить не тільки від біосинтезу дріжджових клітин 
внаслідок дезамінування, а й від концентрації СР сусла та джерела азотного 
живлення.  

Отже, для зброджування сусла високих концентрацій осмофільним штамом 
дріжджів S.cerevisiae ДО-11 необхідно вносити додаткове азотне живлення в 
кількості 0,04 – 0,08 %, засівних дріжджів 40 – 60 млн/см3 залежно від кон-
центрації сусла. Це забезпечує високу якість зброджування сусла, підвищення 
вмісту спирту в бражках та зниження концентрації летких домішок. 
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8. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
З ВИКОРИСТАННЯМ ДРІЖДЖІВ, 
ОПРОМІНЕНИХ НАДВИСОКО- 
ЧАСТОТНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ 
ВИПРОМІНЮВАННЯМ 
Т.М. Андрієнко, О.П. Буйвал 
Національний університет харчових технологій 

Велике значення у виробництві спирту має біохімічна активність дріжджів. 
Поряд із складом сусла, дріжджам належить суттєва роль у здійсненні процесів 
зброджування і якості спирту. Їх фізіологічний стан впливає на швидкість 
протікання процесів і склад побічних продуктів бродіння. Для покращення 
фізіологічного стану дріжджів і їх ферментативної активності використовують 
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різні електрофізичні способи обробки: магнітними полями, електромагнітним 
випромінюванням, ІЧ спектрами тощо.  

Застосування електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (ЕМВ 
НВЧ) для обробки засівних дріжджів є особливо актуальним та ефективним, 
оскільки не потребує значних капітальних вкладень, суттєвої зміни технології і 
дає змогу збільшити вихід спирту і покращити його якість. 

Складність спостереження і дослідження біологічних та фізичних ефектів 
НВЧ полягає у тому, що вони лежать на межі теплових і нетеплових явищ і 
залежать від початкового стану системи [1 – 2].  

Електромагнітну обробку покладено в основу способів активування 
мікроорганізмів, використання яких в біотехнології забезпечує підвищення 
ферментативної активності та збільшення виходу цільового продукту. 

Одним з об’єктів дослідження є дріжджі. Вони мають достатньо високі 
швидкості росту і різноманітні процеси метаболізму. На ефект дії ЕМВ НВЧ 
впливають такі фактори, як раса дріжджів, ступінь синхронізації культури, фаза 
клітинного циклу, температура, спосіб культивування та склад живильного 
середовища, тривалість опромінення, геомагнітний фон тощо. 

У даній роботі об’єктом досліджень вибрані дріжджі Saccharomyces cerevisiae 
ДО-11. Дослідження проводили в лабораторних умовах. Джерелом лінійно 
поляризованого ЕМВ НВЧ слугував генератор Г4-141 з робочим діапазоном 
частот 37 – 53 ГГц.  

Для кожного зразка встановлювалась тривалість опромінювання. Частоту 
обрано 41,76 ГГц, оскільки було встановлено, що за опромінення дріжджів ЕМВ 
НВЧ з такою частотою одержані найкращі показники зрілої бражки [3]. 
Інтенсивність зброджування сусла, що характеризується динамікою виділення 
діоксиду вуглецю, при даній частоті є найбільшою.  

Таблиця 1. Техніко-хімічні показники зрілої бражки при опроміненні дріжджів 
НВЧ частотою 41, 76 Ггц 

Показник  
Тривалість 

опромінення, 
хв 

 
Номер 
досліду 

Вміст 
спирту, 
% об. 

pH 

Нерозчин-
ний 

крохмаль, 
г/100 см3 

Незброд-
жені 

вуглеводи, 
г/100 см3 

Сума 
СО2, г 

Кількість 
дріжджових 

клітин, 
млн/100 см3 

1 10,76±0,1 3,9 0,036 0,32 14,82 195 10 Контроль 10,69±0,1 0,028 0,35 14,77 167 
15,94 275 15 2 

Контроль 
11,66±0,1 
11,54±0,1 

3,78 
4,52 
4,24 

0,044 
0,055 

0,16 
0,19 15,82 225 

20 3 
Контроль 

10,96±0,1 
10,84±0,1 

4,2 
4,01 

0,070 
0,060 

0,22 
0,27 

15,63 
15,51 

252 
213 

В результаті проведених досліджень було визначено, що оптимальними пара-
метрами для обробки дріжджів ЕМВ НВЧ є частота 41,76 ГГц і тривалість опро-
мінення 15 хв. При опроміненні за таких умов кількість дріжджових клітин збіль-
шилася на 18,2 %, вихід спирту — на 1,04 %. Потрібно додатково дослідити нако-
пичення летких домішок спирту у бражці з використанням опромінених дріжджів. 

Таким чином для удосконалення технології виробничих дріжджів спиртового 
виробництва їх доцільно опромінювати ЕМВ НВЧ частотою 41,76 Ггц, три-
валістю 15 хв. 
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9. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЗБРОДЖУВАННЯ 
МЕЛЯСНОГО СУСЛА 
З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ 
ШТАМІВ ДРІЖДЖІВ 
В.В. Воробей, О.В. Галасюк 
Національний університет харчових технологій 

Спиртова галузь є досить матеріалоємною із усіх галузей, які представлені у 
харчовій промисловості. Витрати на сировину складають до 70 % від загальних 
витрат на виробництво кінцевого продукту. Оскільки заводи переробляють 
переважно зернову сировину, яка є багатофункціональною і досить дорогою, 
тому часто можуть виникати проблеми із стабільним її постачанням.  

Серед інших видів сировини бурякова меляса є найбільш вигідною для 
виробництва ректифікованого етилового спирту та біоетанолу. З мелясою від-
ходить від 10 до 15 % цукру, що міститься у цукровому буряку. Також окрім 
високого вмісту зброджуваних речовин в ній присутні речовини, які 
забезпечують нормальну життєдіяльність дріжджів. При переробці меляси знач-
но спрощується технологічна схема, оскільки виключаються дільниці термофер-
ментативної обробки замісів і оцукрювання їх крохмалю ферментними препа-
ратами. А в мелясному суслі завжди відсутній неоцукрений крохмаль та декст-
рини, тому процес бродіння проходить значно швидше. До того ж цукри 
зброджуються більш повно. За рахунок цього зменшуються втрати зброджуваних 
вуглеводів, а вихід спирту збільшується. 

Проте органолептичні показники мелясного спирту значно гірші, ніж 
показники спирту із зерна. Тому виникла потреба в оптимізації технологічних 
параметрів зброджування мелясного сусла від яких головним чином залежить 
кількісний і якісний склад вторинних і побічних продуктів спиртового бродіння, 
що обумовлюють якість та органолептичні властивості ректифікованого спирту. 

Для досягнення поставленої мети дослідження проводилися із зміною двох 
найважливіших параметрів бродіння: концентрації сухих речовин в суслі та раси 
дріжджів, яка б максимально швидко і повно зброджувала цукри сусла і 
утворювала етиловий спирт  

Для зброджування мелясного сусла були використані вже відомі раси (V-30, 
раса В), що здатні накопичувати до 8 – 10 % об. та зброджувати сусло концент-
рацією 20 – 24 %. Для отримання порівняльних характеристик використали 
також осмофільні термотолерантні раси (У-563, К-7, МД-10), що спроможні 
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зброджувати мелясне сусло з концентрацією сухих речовин до 26 % та є 
стійкими до високих концентрацій спирту у бражці (до 13 % об.). 

Раса V-30 має високу генеративну здатність, може зброджувати рафінозу на 
70 – 80 %, а виділені із зрілої бражки дріжджі мають кращі хлібопекарські влас-
тивості, ніж дріжджі раси В. Крім того, вони більш осмофільні та накопичують у 
зрілій бражці більше спирту за рахунок більш повного зброджування цукрів 
сусла і меншого утворення гліцерину. Мальтозна активність дріжджів раси V-30 
більш ніж у 2,5 рази вища порівняно із дріжджами раси В. 

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства був селекціонований 
штам дріжджів М-10. Цей штам дріжджів здатний зброджувати мелясне сусло 
концентрацією 24 – 29 % та накопичувати до 13 % об. спирту. Раса М-10 зброджує 
повністю глюкозу, галактозу, мальтозу, цукрозу, а рафінозу на 50 – 88 %. Селек-
ціонована раса здатна зброджувати сусло і за підвищених температур. 

За результатами дослідження фізіологічних і морфологічних характеристик 
штам був ідентифікований, як Sacchoramyces serevisiae М-10. 

Перед використанням дріжджі з чистої культури, накопичували у колбах із сте-
рильним мелясним суслом із концентрацією сухих речовин 8 %. Об’єм дріжджів, 
який задавали для бродіння, визначали підрахунком кількості дріжджових клітин в 
100 см3 сусла, який проводили за допомогою мікроскопа та камери Горяєва. 

Сировиною для приготування мелясного сусла була бурякова меляса із вмістом 
зброджуваних вуглеводів 43 % та концентрацією сухих речовин 78,3 %. Мелясу 
підкислювали сірчаною кислотою до рН 5,0 і розбавляли водою до необхідної 
концентрації сухих речовин. Зброджування сусла проводилося в анаеробних умовах 
при температурі 29 – 31 °С в колбах закритих сірчанокислотними затворами. Об’єм 
сусла — 200 см3, а кількість засівних дріжджів 120 млн. клітин в 1см3 сусла. 

Бродіння вважали завершеним при зупинці виділення СО2 із бражки і 
стабілізації її маси. Зрілу бражку аналізували за показниками дійсної концент-
рації сухих речовин, кислотності, біомаси дріжджів, концентрації спирту, не-
зброджених вуглеводів за прийнятими в спиртовому виробництві методиками. 
Вміст утворених вищих спиртів, летких кислот, складних естерів і альдегідів в 
зрілій бражці визначали хімічними та газохроматографічними методами.  

Отже, внаслідок проведених досліджень було встановлено, що дріжджі раси М-
10 більш ефективні щодо зброджування мелясного сусла, оскільки більш повно 
зброджують його цукри і тому вміст спирту в дослідних зразках був вищим на 0,1 – 
0,2 % об. порівняно із контрольними. За якісним і кількісним складом вторинних і 
побічних продуктів бродіння дослідні і контрольні бражки суттєво не відрізнялись. 

Наукові керівники: А.М. Куц, Т.О. Мудрак 

10. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗБРОДЖУВАННЯ СУСЛА ВИСОКИХ 
КОНЦЕНТРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ОСМОФІЛЬНОЇ РАСИ ДРІЖДЖІВ SACCH. 
CEREVISIAE ДО-11 
Ю.В. Зеленчук, А.М. Лазарчук 
Національний університет харчових технологій 

Розробка нових біокаталітичних технологій приготування та зброджування 
концентрованого зернового сусла з використанням фізіологічно активних рас 
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дріжджів дозволяє підвищити ефективність переробки сільськогосподарської 
сировини на паливний біоетанол, технологічним шляхом знизити утворення 
відходів виробництва, в тому числі післяспиртової барди [2]. 

Метою даної роботи є розробка умов біокаталітичної конверсії полісахаридів і 
білкових речовин зернового сусла з концентрацією сухих речовин понад 30 % 
для ефективного зброджування його осмофільним та термотолерантним штамом 
дріжджів Sacch. cerevisiae ДО-11. Глибокий гідроліз складових зернової сиро-
вини, особливо висококонцентрованих замісів, забезпечує повноту зброджування 
та знижує тривалість процесу. 

Відомо, що синегрічний ефект при взаємодії різних активностей ферментів 
максимально проявляється при їх правильному збалансованому підборі [2]. 

В дослідах використовували заміси та сусло із пшениці та кукурудзи 
концентрацією сухих речовин (СР) 30 %. Для розріджування крохмалю зерно-
вого сусла на стадії декстринізації використовували ФП — джерела α-амілази 
Термаміл SC при дозуванні від 0,075 до 0,4 од. АЗ/г крохмалю, для оцукрювання 
замісу — ФП глюкоамілази Сан-Супер Екстра 5,0 – 8,0 ГлЗ/г крохмалю, 
протеолітичний ФП Нейтраза 0,02; 0,03 та 0,05 ПрЗ/г сировини, цитолітичний 
ФП Шеарзим — 0,2 і 0,35 од ЦЗ/г сировини та ФП Брюзайм ВGХ — джерела β-
глюканази і ксиланази — 0,05 та 0,1 од. ГкЗ/г крохмалю. 

На основі отриманих даних встановлено, що максимальний ступінь гідролізу 
крохмалю із кукурудзи та пшениці при розрідженні замісів α-амілазою становив 
25,8 % при дозуванні ФП 0,3 – 0,4 од. АЗ/г крохмалю відповідно. Із зниженням 
дозування до 0,25 – 0,35 од. АЗ/г крохмалю цей показник знижувався на 0,2 % і 
складав 25,6 %. 

Відомо, що якість розрідження крохмалю залежить не тільки від концентрації 
ФП, а і від виду сировини [1]. 

На основі експериментальних даних найвищий ступінь розріджування 
крохмалю для пшениці досягався за 2,5 години, а кукурудзи 3,0 – 3,5 години і 
становило 25,8 %. 

На наступному етапі роботи вивчали вплив концентрації оцукрюючого ФП на 
процес зброджування сусла. Аналіз експериментальних даних показав, що 
найбільш ефективно відбувається процес зброджування сусла в зразках, де 
дозування ФП складає 6 – 7 од. ГлЗ/г крохмалю залежно від виду сировини. 

Для підвищення реологічних показників концентрованого зернового сусла і 
отримання нормативних якісних показників бражки підібрані мультиензимні 
комплекси цільового призначення та їх концентрації. 

Дані свідчать, що при додаванні протеолітичного ФП в бражках із пшениці 
фізіологічна активність дріжджів зростала і підвищувалась концентрація спирту 
в бражках на 1,2 – 1,45 % залежно від кількості внесеного ферменту. В зразках із 
кукурудзи — спостерігалася лише тенденція на її зростання. Незначне зростання 
кількості дріжджових клітин, ймовірно, пов’язано з тим, що зброджування сусла 
вели при температурі 32 – 37 °С. В зразках, де використовували β-глюканазу 
спостерігалося не тільки підвищення синтезу спирту на 1,2 – 1,3 %, але і зрос-
тання вмісту зброджуваних вуглеводів. Це пов,язано з тим, що при використанні 
даного ФП відбувається гідроліз некрохмальних полісахаридів, частина яких 
дріжджами не зброджується але дає реакцію на антроновий реактив. 

Використання комплексу з β-глюканазою і протеазою при підібраному 
дозуванні забезпечує необхідне розріджування та оцукрювання крохмалю, а 



 315 

також ефективне зброджування з одночасним підвищенням концентрації спирту 
в бражках на 0,7 – 1,3 % залежно від виду сировини. Рекомендоване дозування 
цих препаратів складає 0,05 од. ПЗ/г сировини та 0,06 – 0,07 од. β Гл.З/г 
сировини для пшениці та кукурудзи відповідно. 

Використання цитолітичного ФП на стадії оцукрювання та зброджування 
сусла при переробці кукурудзи сприяло підвищенню вмісту спирту в бражках на 
0,3 – 1,4 % в порівнянні з контролем та зниженню концентрації зброджуваних 
вуглеводів та нерозчинного крохмалю на 14 – 23 %. 

Таким чином, в результаті роботи підібрані ферментні комплекси, які за без-
печують ефективне зброджування сусла концентрацією 30 % СР селекційно-
ваною расою дріжджів Sacch. cerevisiae ДО-11 і вмістом спирту в бражках 15,7 – 
16,0 % об.  
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11. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ СОКУ ТА СУСЛА 
ЦУКРОВОГО СОРГО В ТЕХНОЛОГІЇ 
СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
І.В. Незнайко, Д.Д. Карпутіна 
Національний університет харчових технології  

Останнім часом вчені та виробники все частіше звертають увагу на 
розширення сировинної бази в технології напоїв. На сьогоднішній день ринок 
слабоалкогольних напоїв представлений в основному напоями, які отримують з 
використанням водно-спиртових сумішей. Проте такі напої мають низьку харч-
ову цінність, саме тому важливим є отримання ферментованих слабоалкогольних 
напоїв на основі натуральної сировини.  

Така сировина повинна бути недорогою, легко відновлюваною та забезпечити 
високі споживчі характеристики готового продукту. В якості сировини, що 
відповідає цим вимогам, може бути запропоновано цукрове сорго.  

Цукрове сорго має ряд переваг у порівнянні з іншою цукровмісною 
сировиною: висока й стабільна врожайність, адаптивність до несприятливих 
умов вирощування, стійкість проти шкідливих мікроорганізмів, можливість 
використання зеленої маси у сільському господарстві на ранню підгодівлю 
худоби, сінаж та силос. Цукрове сорго в харчовій промисловості вико рис-
товується переважно для отримання сахарозо-фруктозо-мальтозного сиропу як 
рентабельна альтернатива цукровому буряку [3]. 

Виробництво напоїв бродіння на основі цукрового сорго розширить асор-
тимент існуючого ринку напоїв. Сік цукрового сорго, який запропоновано до 



 316 

використання у технології слабоалкогольних ферментованих напоїв, характери-
зується оздоровчою направленістю, оскільки містить у своєму складі ессен-
ціальні макро- та мікроелементи, такі як залізо,кальцій, калій та інші [1,2]. 

Нами було досліджено можливість використання соку цукрового сорго сорту 
Медовий у технології ферментованих слабоалкогольних напоїв. Так, з цією 
метою було визначено якісні показники соку цукрового сорго та отриманого 
сусла, які наведені у таблиці.  

В роботі досліджено та визначено основні технологічні параметри приго-
тування сусла для його подальшого зброджування дріжджами.  

Підготовку сусла здійснювали за допомогою двостадійного гідролізу 
крохмалю соку з використанням на першій стадії термостабільної альфа-амілази 
(Tegamyl HS 70L), яку вносили в сік і витримували його при температури 75 °С 
протягом 60 хвилин. А на другій стадії гідролізу вносили глюкоамілазу (Tegamyl 
GA 400L) після охолодження сусла до температури 55 °С і витримували його 
протягом 15 хвилин. 

В роботі досліджували та оптимізували кількість ферментних препаратів, 
необхідних для здійснення гідролізу крохмалю похідної сировини. Так, нами 
було встановлено, що для досягнення повного гідролізу крохмалю сировини за 
визначених умов необхідно вносити в середовище 300 см3/т крохмалю сировини 
ферментного препарату Tegamyl HS 70L та 800 см3/т крохмалю сировини 
ферментного препарату Tegamyl GA 400L. 

Фізико-хімічні показники соку та сусла цукрового сорго 

Нами було встановлено кількості ферментних препаратів, необхідних для 
здійснення повного гідролізу крохмалю соку.  

В роботі також визначено кількість лимонної кислоти, яку необхідно задати в 
сусло для досягнення оптимальної кислотності. Додавання лимонної кислоти за-
безпечило високі органолептичні показники сусла, що у подальшому впливатиме 
на якість готового продукту. Отримані зразки сусла охолоджували, фільтрували 
та визначались в них фізико-хімічні показники. Отримані дані наведені у таблиці.  
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Показники Сік Сусло 
рН  5,72 5,72 
Вміст сухих речовин, % 17,3 17, 8 
Редукуючі цукри, мг/100 см3 5,98 7,87 
Амінний азот, мг/100 см3 49,0 54,6 
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12. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РАСИ 
ДРІЖДЖІВ НА ВМІСТ В ПИВІ 
ДІОКСИДУ СІРКИ 
Б.В. Роздобудько 
Національний університет харчових технологій 

На смак і аромат пива впливає великий спектр як органічних, так і неор-
ганічних сполук, в значній мірі речовини, що містять сірку. Одні з них є не-
від’ємною частиною аромату пива, а інші, концентрації яких вище порогового 
сприйняття, надають небажаний смак і аромат напою. 

Діоксид сірки (S02) за класифікацією ЕВС (Європейська пивоварна конвенція) 
має індекс речовини 0710 та надає пиву сульфітний аромат, що характерний 
запаху сірникової голівки. Зазвичай концентрації його в пиві становлять менше 
10 мг/дм3. Поріг відчуття в пиві у вільному стані становить біля 7 мг/дм3, а в 
зв’язаному — 25 мг/дм3. 

Необхідність регулювання вмісту S02 в пиві пов’язана, з одного боку з тим, 
що у невеликих концентраціях він позитивно впливає на органолептичні показ-
ники напою, оскільки приховує сторонні аромати та присмаки, які надають 
альдегіди, кетони (діацетил) та інші речовини. Також він знижує активність 
багатьох ферментів, пригнічуючи небажані ферментативні процеси. Внаслідок 
антиоксидантних властивостей діоксид сірки стабілізує напій в процесі зберіган-
ня, оберігаючи його від негативного впливу розчинного кисню і деяких карбо-
нільних сполук. Крім того, діоксид сірки надає відчуття свіжості напою, що по-
зитивно впливає на формування загального смаку і смакової стійкості пива [2,3]. 

З іншого боку, S02 за концентрації більше ніж 25 мг/дм3 негативно впливає на 
органолептичні показники напою. Крім того, він відноситься до групи алергенів і 
може викликати головний біль, нудоту та ін. Виходячи з цього з 2004 року в краї-
нах Європи введена норма, згідно з якою продукти харчування, що містять біль-
ше ніж 10 мг/дм3 S02 маркуються додатковою інформацією: «Містить S02» [1]. 

Біосинтез S02 в пиві здійснюється в результаті метаболізму дріжджів двома 
способами. Перший спосіб заснований на розщепленні органічних сірковмісних 
речовин пивного сусла, в першу чергу метіоніну. Другий спосіб біосинтезу 
здійснюється під час послідовного перетворення неорганічних сірковмісних 
речовин, які надходять в основному з водою під час затирання зернопродуктів. 
Частина діоксиду сірки може утворюватися під час розмноження сторонніх 
(шкідливих) мікроорганізмів. Неметаболічні шляхи утворення S02 полягають в 
дегідруванні амінокислот під час затирання зернопродуктів, проте його 
концентрація значно знижується під час кип’ятіння сусла з хмелем. Крім того, 
певна кількість діоксиду сірки надходить в пиво з мальтозним сиропом, який в 
даний час широко використовується в технології пивоваріння. 

За даними теоретичних досліджень встановлено, що найбільший вплив на 
накопичення S02 в пиві мають раси пивних дріжджів, їх фізіологічний стан, 
амінокислотний склад пивного сусла, а також режими його зброджування [1 – 3].  

Метою роботи було дослідження впливу раси дріжджів на вміст в пиві 
діоксиду сірки.  

Досліди проводили в виробничих умовах. Пивне сусло з вмістом сухих 
речовин 16 – 17 % зброджували різними расами дріжджів. При цьому, відбирали 
зразки і визначали в них вміст S02 дистиляційним методом [1]. 
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Дані досліджень показали, що дріжджі синтезують S02 в перші 4 – 5 діб 
зброджування сусла, тобто в період від стадії забілу до стадії високих завитків. 
На першій стадії бродіння (забіл) синтез сульфітів пригнічується внаслідок 
високої кількості метіоніну і треоніну в суслі. На другій стадії (низькі завитки), 
де відбувається активне накопичення біомаси дріжджів і зменшення в суслі 
метіоніну і треоніну, відбувається активний синтез сульфітів і діоксиду сірки. На 
третій стадії (високі завитки), де ріст дріжджів припиняється, продовжується 
накопичення сульфітів в наслідок зменшення активності сульфідредуктази 
дріжджової клітини. На стадії доброджування концентрація S02 зменшується на 
10 – 15 % внаслідок видалення його з діоксидом вуглецю і утворення органічних 
сполук з леткими карбонілами.  

Дані дослідів також показали, що на інтенсивність синтезу S02 дріжджами 
впливають не лише генетичні характеристики дріжджів, а й номер генерації. 
Порівняно із чистою культурою дріжджів, 3-тя генерація забезпечує накопичення 
в пиві S02 в 2 – 2,5 рази більше.  

Таким чином, проведені дослідження показують, що раса дріжджів, їх 
фізіологічний стан, а також амінокислотний склад початкового пивного сусла є 
основними факторами, які забезпечують одержання в пиві необхідної кількості 
S02 і бажаної смакової стійкості. 
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13. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИСОКОГУСТИННОГО ПИВОВАРІННЯ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАЛЬТОЗНОЇ 
ПАТОКИ 
О.І. Дерій 
Національний університет харчових технологій 

Технологія високогустинного пивоваріння (ВГП) набула достатньо широкого 
поширення для задоволення підвищеного сезонного попиту без додаткових витрат 
на установку додаткового обладнання підприємств. Суть її полягає у приготуванні 
сусла вищої концентрації, ніж передбачено для виробництва певного сорту пива, 
подальшого зброджування і прикінцевого кондиціювання спеціально підготов-
леною водою до необхідних показників згідно технічних умов на дане пиво 1. 

Отримання сусла підвищеної концентрації із зернопродуктів за усталеною 
класичною технологією пов’язано з певними технічними труднощами щодо 
перебігу процесів екстрагування і досягнення бажаного виходу екстракту. Тому 
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підвищення концентрації сусла до 15 % і вище здійснюють додаванням вже у 
сусло під час кип’ятіння замінників екстракту основної сировини, серед яких 
найпридатнішою є мальтозна патока. Слід зазначити, що за такою технологією 
суттєво змінюються умови життєдіяльності дріжджів: накопичення їх біомаси, 
перебіг процесів головного бродіння, доброджування і дозрівання пива 2. 
Вплив технологічних умов ВГП на особливості хімічного складу пива, в першу 
чергу на вміст аромато- і смакоутворюючих речовин як основи сталості 
органолептичних властивостей, що найвище цінується споживачем, ще 
недостатньо досліджений.  

Автори дослідили вплив підвищеної концентрації сусла на процеси 
зброджування і фізико-хімічні показники кондиційованого пива, та порівняли їх з 
показниками пива, виготовленого за традиційною технологією (табл. 1). 
Досліджувані зразки мали наступний склад: зразок А (13 %, контроль) — 80 % 
солоду, 20 % ячменю, Б (15 %) — 66 % солоду, 25 % ячменю, 9 % патоки 
мальтозної, В (18 %) — 55 % солоду, 20 % ячменю, 25 % патоки мальтозної. 
Бродіння проводили сумісним способом. 

Таблиця 1. Фізико-хімічні показники кондиційованого пива 

Показник, одиниця виміру А Б1 Б2 В 
Екстракт початкового сусла, 
% мас. 12,95 13,10 13,10 13,30 

Вміст спирту, % мас. 4,43 4,57 4,58 4,81 
Вміст спирту, % об. 5,55 5,84 5,86 6,13 
Дійсний екстракт, % мас. 4,4 4,96 5,08 5,58 
Колір, одиниці ЕВС 7,5 7,01 7,7 7,05 
рН 4,08 4,05 3,94 3,97 
Гіркота, одиниці ЕВС 11,78 14,38 14,2 14,6 
Кислотність, од. кислотності 2,3 2,35 2,37 2,15 

З отриманих даних можна зробити висновок що пиво, яке було виготовлене за 
технологією ВГП за всіма показниками відповідає ДСТУ 3888 - 99. Негативних 
змін у якості кондиційованого пива за фізико-хімічними показниками не спос-
терігалося. Але за вмістом деяких побічних продуктів бродіння, які впливають на 
органолептичні показники готового напою відмічено деякі відхилення (табл. 2.)  

Таблиця 2. Вміст побічних продуктів бродіння у кондиційованому пиві 

Показник, мг/дм3 А Б1 Б2 В 
Загальний діацетіл 0,073 0,185 0,180 0,190 
Загальний пентандіон — 2,3 0,111 0,146 0,149 0,151 
Вільний діацетил 0,048 0,085 0,055 0,071 
Вільний пентандіон 0,009 0,063 0,045 0,058 
Диметилсульфід 0,0408 0,0556 0,0482 0,0438 
Ацетальдегід 5,38 6,6 7,16 7,86 
N — пропанол 24,5 27,99 28,6 30,1 
Ізоаміловий спирт 104,58 118,52 124,2 128,8 
Ізобутанол 25,1 28,0 26,2 30,22 

Так занадто високе підвищення густини початкового сусла може негативно 
впливати на вміст дикетонів (діацетилу і пентандіону — 2,3), ацетальдегіду та 
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вищих спиртів, що в свою чергу спричиняє зниження дегустаційної оцінки пива. 
Дане явище можна пояснити підвищенням температури і більш активним бро-
дінням, зниженням вмісту амінокислот, і підвищенням цукрів у суслі за рахунок 
внесення патоки. При цьому в процесі утворення вищих спиртів буде переважати 
анаболічний шлях (пов’язаний з біосинтезом амінокислот дріжджовою кліти-
ною), а не катаболічний (пов’язаний з розпадом амінокислот, що потрапляють в 
клітину з сусла). Отже, при використанні даної технології слід обмежувати вміст 
сухих речовин в початковому суслі на рівні 15 – 16 %. 
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14. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРИГОТУВАННЯ ПШЕНИЧНОГО 
СОЛОДУ 
О.В. Коршунов 
Національний Університет Харчових технологій 

В даній роботі запропоновано спосіб отримання темного пшеничного солоду 
за допомогою проведення ферментації. Це дозволяє отримати темний солод з 
особливими органолептичними властивостями, який можна використовувати при 
розробці та виробництві нових сортів пива. 

Ферментація проводиться тільки при виробництві ферментованого солоду. 
При ферментації температура в шарі солоду поступово збільшується з 40 – 45 ºС 
(на початку) до 65 – 68 ºС (в кінці). При цих параметрах створюються сприятливі 
умови для активної дії амілолітичних і протеолітичних ферментів, накопичених в 
процесі пророщування. Ферментація характеризується інтенсивним фермента-
тивним гідролізом вуглеводів і білків солоду. 

Кількість цукрів збільшується при ферментації в 4 – 5 разів; кількість амін-
ного азоту в 2 – 4 рази в порівнянні зі свіжепророслим солодом. Змінюється 
якісний склад цукрів: зростає кількість глюкози і фруктози і зменшується кіль-
кість мальтози. За рахунок утворення амінокислот і молочної кислоти, внаслідок 
розвитку молочнокислих бактерій, підвищується кислотність солоду. 

Ферментативний гідроліз вуглеводів і білків інтенсивно протікає лише в 
перші дві-три доби ферментації і потім сповільнюється, під час ферментації 
відбувається синтез барвних речовин (меланоїдинів), які надають солоду 
червоно-бурий колір, хлібний смак та аромат. Одночасно з утворенням барвних 
речовин в кінці ферментації істотно знижується ферментативна активність, α-
амілаза практично інактивується, активність β-амілази складає всього 3 % від 
активності свіжепророслого солоду. 
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Тривалість ферментації 3 доби. Втрати при ферментації становлять 13,5 %. 
Перед ферментацією солод зволожують теплою водою (температура 40 – 45 ºС) 
до вологості 52 – 55 %, так як процеси гідролізу найбільш інтенсивно протікають 
у вологому середовищі. 

В процесі проведення роботи розглянуто наступні сорти пшениці: Озима 
пшениця Трипільська; Озима пшениця Золотоколоса; Пшениця яра № 1; Озима 
пшениця Фаворитка; Пшениця яра № 2. 

Таблиця 1. Фізичні та фізіологічні показники якості досліджуваних 
сортів пшениці 

Фізико-хімічні, 
фізичні та фізіологічні 

показники якості 
досліджуваних сортів 
наведені у таблиці 1. 

Назва показника 

Озима 
пшениця 
Трипіль- 

ська 

Озима 
пшениця 
Золото- 
колоса 

Пшениця 
Яра № 1 

Озима 
пшениця 

Фаво- 
ритка 

Пшениця 
Яра №2 

Згідно 
ДСТУ 

3768:2009 

Натура, г/дм3 770,5 720,0 751,0 739,5 778,0 н.м. 
760 –710 

Маса 1000 зерен, г 48,0 42,5 38,0 46,0 49,0 – 
Крупність, % 96,0 95,0 88,4 92,0 88,0 – 
Засміченість, % 1,6 1,6 1,2 1,6 1,6 н.б. 2 
Водочутливість не водочутливі – 
Енергія проростання, 
% 96,4 88,8 86,9 77,8 75,4 – 

Здатність до 
простання, % 98,6 97,6 98,3 97,8 94,4 – 

Вологість, % 13 11 11 13 10 н.б. 14 
Крохмалистість, % 61,1 54,0 58,9 63,5 58,2 – 
Масова частина білка 
(в перерахунку на суху 
речовину), % 

12,7 12,7 11,8 12,3 12,0 н.б. 12 

Екстрактивністьна СР, 
% 74,02 83,37 67,42 78,97 80,78 – 

Судячи з проведених досліджень, Натура у всіх сортів пшениці майже однако-
ва, найменша маса 1000 зерен у «Пшениці Ярої № 1». Крупність склала відповід-
но: «Озима пшениця Трипільська» — 96 %, «Озима пшениця Золотоколоса» — 
95 %,«Пшениця Яра» — 88,4, «Озима пшениця Фаворитка» — 92 %, «Пшениця 
невідома» — 88 %. Найнижчий вміст білкових речовин у ярих сортів пшениці, 
11,8 та 12,0 відповідно. 
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15. ЗМІНИ ОСНОВНИХ ФІЗИКО-
ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ТА ВИТРАТ СУХИХ РЕЧОВИН 
ПРИ СОЛОДОРОЩЕННІ РИСУ 
І.В. Худолій 
Національний університет харчових технологій 

В теперішній час людство все частіше зустрічається з вродженим зах-
ворюванням — целіакією, яка пов’язана з непереносимістю особливої фракції 
рослинного білка — глютену. Найбільш висока концентрація глютену в про-
дуктах з пшениці, ячменю, жита, вівса. 

Основу харчового раціону хворого на целіакію мають становити рис, куку-
рудза, гречка, овочі, м’ясо, фрукти, картопля. Серед інших злаків особлива увага 
як аглютеновому продукту, належить рису. 

Рис — одна з найбільш врожайніших і цінних за хімічним складом зернових 
культур [1]. В склад рисового зерна входять 8 незамінних амінових кислот, які 
необхідні організму людини для створення нових клітин. Рис має багатий 
мінеральний склад (K, P, Zn, Fe, Ca, I) і високий вміст вітамінів групи В, які 
сприяють оздоровленню нервової системи людини. 

Відомо, що при пророщуванні злаків зерно збагачується біологічно актив-
ними речовинами: низькомолекулярними білками, цукрами, амін окислотами, 
вітамінами, ферментами і фітогормонами. 

Вивченням впливу продуктів з пророщених злаків на організм людини багато 
років займалися вчені медики Київського-науково-дослідного інституту педіатрії, 
акушерства і гінекології в співробітництві з науковцями НУХТ. 

Використання пророщеного зерна рису при виготовлення харчових продуктів 
для хворих на целіакію надасть можливість значно підвищити ефективність їх 
вживання, яка досягається як за рахунок цінних речовин не обрушеного рису, з 
якого готується солод, так і за рахунок біологічно активних речовин, що 
утворилися при його пророщуванні. 

Задачею даного дослідження було визначення можливості виробництва соло-
ду з вітчизняних сортів рису, як сировини для аглютенових харчових продуктів. 

Так як на сьогоднішній день технологія солоду із рису не була розроблена, то 
метою даної роботи було підібрати оптимальну температуру замочування та про-
рощування зерна рису. Зразки рису отримали з Інституту рису НААН і визначили 
в них основні фізичні та хімічні показники [2]. Одержані результати 2-х віт-
чизняних сортів представлені в табл. 1. 

Зразки названих сортів рису замочували до вологості 40 – 41 % та проро-
щували при температурі 22 – 25 °С. Тривалість пророщування зерна рису при 
температурі 22 °С і вологістю 41 % становила 5 діб, пророщування при темпе-
ратурі 25 °С та вологості 41 % — 3 доби. Свіжопророщений солод висушували в 
лабораторних умовах та визначали фізико-хімічні показники, для цього готували 
затори класичним способом і визначали: вологість, екстрактивність, кислотність, 
вміст редукуючих речовин та амінного азоту [2]. 

Як видно з табл. 2 всі визначені показники солоду пророщеному при 22 ºС, 
були вищими за показники при 25 ºС. 
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Таблиця 1. Фізико-хімічні показники різних сортів рису 

Сорт 
рису 

Об’ємна 
маса,г/дм3 

Маса 
1000 

зерен, г 

Вміст 
крохмалю, 

% СР 

Екстрак-
тивність, 

% СР 

Плівчастість, 
% 

Здатність до 
проростання 
по 4-у добу, 

% 
Віконт 616,74 29,94 67,98 74,5 18,91 86,0 
Онтаріо 601,06 30,24 67,24 75,2 17,34 88,0 

Таблиця 2. Фізико-хімічні показники солодів при різних 
температурах пророщення 

№ Показники t = 22 ºС t = 25 ºС 
1 Вологість, % 7,8 6,3 
2 Екстрактивність, % на СР 72,9 55,7 
3 Оцукрюваність, хв У фільтраті 38 
4 Редукуючі речовини, г на СР 72,8 20,7 
5 Амінний азот, мг СР 77,4 93,9 
6 Кислотність, Кислотність, см³ розчину NаОН конц.  

1 моль/дм³: 
  на 100 см3 сусла 
  на 100 г сухого солоду 

 
 

1,3 
11,8 

 
 

1,5 
13,4 

Також одним з завдань було визначити втрати сухих речовин при солодо-
рощенні. Для цього бралися зразки по 0,5 кг і в подальшому були визначені 
втрати, які становили 8,35 % при 22 ºС і 19,16 % при 25 ºС. 

Отже, можна зробити висновок, що пророщувати солод з рису при темпе-
ратурі вище 22°С не доцільно. 
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16. НЕТРАДИЦІЙНА СИРОВИНА В 
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
М.О. Ліннік 
Національний університет харчових технологій 

Безалкогольні напої є широкою базою для експериментів націлених на 
створення нової продукції профілактичного призначення. У якості функціональ-
них інгредієнтів можливо та необхідно використовувати рослинну сировину, яка 
має у своєму складі біологічно активні речовини та володіє тонізуючою і сти-
мулюючою дією. Крім того, такі напої не спричинюють побічних ефектів та не 
викликають звикання навіть при тривалому їх застосуванні. [1] 

Метою роботи було дослідити нетрадиційну сировину, а саме насіння пажит-
ника, для виробництва безалкогольних напоїв та виявлення його особливостей 
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при складанні рецептури нового напою. Особливу увагу приділено оцінці органо-
лептичних показників якості напою, отриманого під час експериментальної 
частини роботи. 

Пажитник, фенугрек, хельба — популярна у всьому світі спеція і лікарський 
засіб. Вся рослина (включаючи насіння) володіє інтенсивним запахом з легким 
горіховим ароматом. Хельба — улюблений на Сході замінник байхового чаю. 
Насіння пажитника містить: 

– 45 – 60 % вуглеводів (в основному, галактоманнани); 
– 6 – 10 % ліпідів; 
– 20 – 30 % білків (багатих на метіонін, аргінін, аланін, гліцин, але бідних 

на лізин); 
– 5 – 6 % стероїдних сапонінів (діосгенін, ямогенін, тігогенін, неотігоге 

смілагенін); 
– 2 – 3 % алкалоїдів (тригонеллін); 
а також: 
– ефірні олії; 
– вітаміни А, С, В, Р; 
– каротини; 
– мінеральні речовини та ін. 
Особливої уваги заслуговують три біологічно активні сполуки пажитника: 

стероїдні сапоніни (зокрема, діосгенін), галактоманнани і 4-гідроксіізолейцин, 
які, мають широкий спектр біологічної дії, серед якого: протипухлинна, фунті-
цидна, антимікробна дії, наявність вуглеводних харчових волокон, інсулі-
нотропні та антидіабетичні властивості. [6] 

Отже, пажитник у безалкогольному напої може бути не тільки особливим 
компонентом, який позитивно впливає на здоров’я споживачів, але і таким, 
котрий забезпечує оригінальний смак, неповторність та гармонічність букету.  

Із насіння хельби отримували водні екстракти загальноприйнятим у медичній 
практиці способом. Для цього насіння змішували з водою при температурі 
80...100 °С і витримували в даних умовах 10 – 30 хв, а потім екстракт охолоджу-
вали та фільтрували. [2] 

Далі удосконалили екстракцію шляхом кип’ятіння насіння пажитника, в 
результаті якого перехід екстрактивних речовин із сировини збільшився мінімум 
у 2,5 рази при меншій втраті часу на приготування екстракту. 

Пропонуємо отриманий водний екстракт хельби як складову розробленого 
нами безалкогольного напою «Липова фантазія», до якого крім хельби, входи 
білий цукровий сироп (67 % мас.), натуральний екстракт липи (99,86 % мас.), 
лимон кислота (50%-ий водний розчин) та натуральний ароматизатор лимон. [4] 

Рецептура на 500 см3 напою наступна: 

Таблиця 1 

Компонент Кількість 
Цукровий сироп (67 % мас.), см3 37,5 
Екстракт чаю, см3 15,0 
Екстракт липи (4%-ий водний розчин), см3 7,0 
Лимонна кислота (50%-ий водний розчин), см3 1,0 
Ароматизатор «Лимон», см3 0,5 
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17. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ХЛІБНОГО КВАСУ З ПІДБОРОМ НОВИХ 
КУЛЬТУР МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ 
І.В. Карсим 
Національний університет харчових технологій 

Хлібний квас є традиційним слов’янським напоєм, який отримують протягом 
багатьох сторіч шляхом комбінованого спиртового і молочнокислого бродіння сусла 
на основі житньої сировини. Останнім часом як основну сировину використовують 
концентрат квасного сусла, який одержують шляхом екстрагування складових 
житнього та ячмінного солоду з наступним упарюванням утвореного сусла.  

В основу одержання нових видів квасу доцільно використовувати традиційну для 
даної технології сировини: концентрат квасного сусла, цукор у вигляді білого цукро-
вого сиропу, питну воду, комбіновану закваску дріжджів і молочнокислих бактерій. 

Одним з найбільш ефективних способів інтенсифікації технологічного про-
цесу виробництва хлібного квасу і підвищення його якості є підбір та виділення 
нових культур дріжджів і молочнокислих бактерій. Такий підхід дозволяє не 
тільки покращити якісні показники готової продукції, але й практично без додат-
кових капітальних затрат наростити потужності підприємств.  

Метою даної роботи є удосконалення технології хлібного квасу з підбором 
нових культур молочнокислих бактерій та оцінка їх впливу на процес зброд-
жування сусла та якісні показники готового продукту.  

В дослідженнях використовували штами дріжджів Saccharomyces cerevisiae P-
87 і пивні дріжджі. Дріжджі S. сerevisiae P-87 є факультативними анаеробами і 
належать до дріжджів верхового бродіння. Порівняно з іншими штамами швидше 
ростуть, мають більшу енергію бродіння і здатність накопичувати на 25…30 % 
більше дріжджових клітин. Квас одержаний з використанням дріжджів S. 
сerevisiae P-87, більш насичений СО2, має приємний хлібний аромат з кисло-
солодким присмаком. Пивні дріжджі використовували як контроль. 
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Для зброджування в сусло вносили комбіновану закваску з чистою культурою 
дріжджів і молочнокислих бактерій в кількості 2 – 4 % його об’єму. Бродіння 
здійснювали при оптимальній температурі +30 °С до зниження вмісту сухих ре-
човин на 0,8…1,0 г у 100 см3 сусла і досягнення загальної кислотності 2,0…2,5 см3 
розчину NaOH концентрацією 1моль/дм3 на 100 см3 квасу. 

Досліджували можливість використання різних заквасок молочнокислих бак-
терій під товарними назвами: CHN-19, БА, ЛК, ЛР, ПФ, BF, БЛБ, ВВ-12, АВТ-3, 
БФС. Як контроль використовували молочнокислі бактерії рас К-77Д і АН 11/16, 
які використовуються на підприємствах України. Їх використання дозволяє не 
тільки інтенсифікувати технологію хлібного квасу і досягти його відмінних якіс-
них показників, але й надати напою вираженої оздоровчої спрямованості. 

В процесі зброджування сусла досліджували динаміку зниження вмісту сухих 
речовин та наростання титрованої кислотності. Зброджене сусло охолоджували, 
видаляли осад мікроорганізмів та купажували цукровим сиропом до вмісту сухих 
речовин 5,6 %. В готовому квасі визначали фізико-хімічні та органолептичні 
показники.  

За результатами проведених досліджень, встановлено доцільність вико рис-
тання в технології квасу дріжджів S. сerevisiae P-87 та закваски молочнокислих 
бактерій БФС, BF, ЛР, БЛБ. 
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18. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕТАНОЛУ 
НА ВМІСТ ТІАМІНУ В АЛКОГОЛЬНИХ 
НАПОЯХ 
Ю.С. Сало 
Національний університет харчових технологій 

Дослідження і вивчення вітамінів зумовлено значенням, яке вони відіграють у жит-
тєдіяльності людини. З’ясування механізмів їхньої взаємодії зі складовими харчування 
є важливим з погляду моделювання технологічних процесів. Тому вивчення активнос-
ті вітамінів в присутності інших інгредієнтів становить науковий і практичний інтерес.  

Одним з найвідоміших вітамінів є тіамін (вітамін В1), який відноситься до 
водорозчинних вітамінів. У природі синтезується рослинами і деякими мікропор-
ганізмами (найбільше його міститься в дріжджах, хлібних злаках, картоплі). В 
організм людини і більшості тварин тіамін надходить з їжею. Його недостача в 
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раціоні харчування викликає гіповітаміноз, а відсутність призводить до розвитку 
хвороби бері-бері, що характеризується ураженням периферичних нервів, сер-
цево-судинної, травної та м’язової систем. Фізіологічне значення тіаміну зумов-
лене його участю у процесах обміну речовин. У формі етеру — тіамінпірофос-
фату (ТПФ, кокарбоксилази) виконує функцію коферменту в процесах 
декарбоксилювання α-кетокислот, пентозофосфатному циклі. При нестачі тіаміну 
гальмуються деякі реакції трикарбонових кислот циклу Кребса. Він необхідний 
для утворення ацетилхоліну — агента, який передає нервові імпульси.  

Однією з «хвороб сторіччя» є алкоголізм. Дефіцит тіаміну при хронічному 
споживанні алкоголю є одним з основних факторів пошкодження головного 
мозку. Тіамін є необхідним для трьох ферментів, що беруть участь у вугле-
водному обміні. При генерації важливих молекул у клітинах (наприклад, 
будівельні блоки білків і ДНК), зниження вмісту тіаміну може порушити 
клітинні функції, що призводить до серйозних порушень діяльності мозку, в тому 
числі синдрому Верніке-Корсакова, що і зустрічається переважно у алкоголіків. 
Хронічне споживання алкоголю призводить до порушень діяльності шлунково-
кишкового тракту і зниження засвоєння тіаміну. Клітини нервової системи і 
серця чутливі до дефіциту тіаміну, що в першу чергу впливає на діяльність 
серцево-судинної і нервової систем. Класичним проявом дефіциту тіаміну при 
хворобах серця є збільшення потоку крові через судини, серцева недостатність, 
затримка натрію і води в крові. У мозку, тіамін є необхідним як для нервових 
клітин так і допоміжних (гліальних клітин). Крім синдрому Верніке-Корсакова 
(АРМ), дефіцит тіаміну є встановленою причиною а також інших порушень 
діяльності нервової системи, зокрема спричинених алкоголем мозкові травми та 
інші порушення (когнітивні, «алкогольна деменція» та ін.) 

Потреба тіаміну для дорослої людини становить 2…3 мг на добу і збіль-
шується взимку, при вживанні великої кількості вуглеводів, а також при хроні-
них інфекційних хворобах, хірургічних втручаннях, опіках, цукровому діабеті, 
при тривалому лікуванні антибіотиками та сульфаніламідними препаратами. У 
медицині синтетично одержані препарати тіаміну застосовують для запобігання 
гіповітамінозу та лікування невритів, радикулітів, невралгій, периферичних пара-
лічів, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, атонії кишечника. 

Перспективним напрямком виробництва харчових продуктів та напоїв є їх вітаміні-
зація. Однак деякі їх складові можуть негативно впливати на активність вітамінів. 

Метою досліджень є визначення впливу етилового спирту на активність 
вітаміну В1 та можливості його застосування в технології алкогольних напоїв для 
зниження ризику розвитку хвороб, спричиненим негативним впливом алкоголю 
на організм людини.  

Дослідження проводили при вмісті спирту у водно-спиртових розчинах 10, 20, 
30, 40 % об. Вміст тіаміну визначали колориметричним методом протягом 60 діб.  

В результаті проведених досліджень розроблено рецептуру алкогольного 
напою з підвищеним вмістом тіаміну. 
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19. ВПЛИВ ІОНІВ КАЛЬЦІЮ 
НА ОЦУКРЮЮЧУ ЗДАТНІСТЬ 
КУКУРУДЗЯНОГО СУСЛА 
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Під час виробництва етилового спирту з крохмалевмісної сировини для 
гідролізу крохмалю використовуються концентровані ферментні препарати амі-
лолітичної дії [1]. Одним з основних показників сусла, що характеризує здатність 
усіх амілолітичних ферментів каталізувати гідроліз крохмалю до редукуючих 
речовин та визначає сумарну дію ферментного комплексу є оцукрююча здатність 
(ОЗ). Активність оцукрюючих матеріалів характеризують числом одиниць оцук-
рюючих ферментів, що містяться в одиниці ферментних препаратів [3]. Під час 
термоферментативного оброблення зернових замісів з кукурудзи середовища 
нагрівають до температури 95 °С на стадії розрідження та до 55 – 58 °С на стадії 
оцукрювання. За умов температурного оброблення кукурудзяного замісу відбува-
ється значне зниження ОЗ сусла, що є основною причиною недостатнього рівня 
оцукрювання зернових замісів [1]. Попередніми дослідженнями [2] було виз-
начено, що внесення у середовище іонів кальцію (у кількості 300 мг/дм3) під час 
термоферментативного оброблення зернових замісів дає змогу стабілізувати 
амілолітичну активність концентрованих ферментних препаратів.  

Метою досліджень було встановлення стабілізуючої дії іонів кальцію на ОЗ 
кукурудзяного сусла під час виробництва спирту з крохмалевмісної сировини. 

Для досліджень використовували кукурудзу з крохмалистістю 62,43 %, во-
логістю 13,5 %. Помел кукурудзи, який одержували за допомогою лабораторного 
млина, характеризувався 92 % -м проходом через сито з діаметром отворів 1 мм. 
Готували заміс на стерильній водопровідній воді з гідромодулем 1:3. Як розрід-
жуючий фермент використовували Амілекс ЗТ (1 од/г крохмалю), як оцукрю-
ючий фермент використовували Діазим Х4 (6 од/г крохмалю). Концентрацію 
іонів кальцію у замісі регулювали шляхом внесення розрахункової кількості 
розчину хлористого кальцію таким чином, щоб вміст іонів Са2+ в замісі ста-
новила 300 мг/ дм3. Заміс розварювали за температури 92 – 95 °С впродовж 2,5 
годин, потім охолоджували до температури (57 ± 2) 0С та витримували за цієї 
температури 3 години. Далі приготовлене сусло охолоджували до температури 
бродіння (32 ± 2) 0С і витримували у термостаті впродовж 48 годин. Визначення 
ОЗ кукурудзяного сусла проводили поляриметричним методом [3]. Одержані 
результати динаміки ОЗ кукурудзяного сусла наведено у таблиці.  

Таблиця. Динаміка показника ОЗ кукурудзяного сусла 

ОЗ кукурудзяного сусла, од/100см3 
Тривалість витримки 
при (57 ± 2) °С, год 

Тривалість витримки 
при (32 ± 2) °С, год Варіанти приготування сусла 

0 1 2 3 12 24 48 
Контроль* 1,24 1,12 0,86 0,58 0,42 0,24 0,1 
Дослід** 1,25 1,16 0,95 0,81 0,62 0,43 0,21 
* без іонів кальцію; ** внесення іонів кальцію з розрахунку 300 мг/ дм 3. 
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Як показують дані таблиці, внесення іонів кальцію під час гідрофермен-
тативного оброблення, позитивно впливає на показник ОЗ кукурудзяного сусла. 
Одержані результати підтверджують стабілізуючу дію іонів кальцію на ОЗ куку-
рудзяного сусла як під час витримки його за температури оцукрювання (57±2) 
впродовж 1,2,3-х год., так і під час подальшого термостатування за температури 
(32±2) 0С. Якщо на першу годину показники ОЗ не набагато відрізняються, то на 
другу годину витримки ОЗ у дослідному варіанті на 13,7 % вища, ніж у контролі. 
Також на третю годину витримки ОЗ у досліді на 13,9 % вище ніж у контролі. 
Під час витримки за температури (32±2) 0С ця тенденція зберігається, а на 48 
годин витримки показник ОЗ у контролі у 2 рази нижче, ніж у досліді. Одержані 
дані свідчать про те, що іони кальцію у визначеній кількості мають стабілізуючу 
дію на ОЗ амілолітичних ферментів кукурудзяного сусла під час оцукрювання та 
подальшої витримки за температури спиртового зброджування.  

Таким чином, результати досліджень показали, що внесення у кукурудзяні 
заміси іонів кальцію у кількості 300 мг/дм3 дасть змогу вдосконалити процес 
гідроферментативного оброблення при виробництві етилового спирту з крохма-
левмісної сировини за рахунок стабілізації ОЗ ферментів сусла.  
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20. ВПЛИВ ВВОДУ СПИРТОВИХ 
РОЗЧИНІВ ПРИ БРОДІННІ  
В СУСЛО ІЗ НЕДОЗРІЛОГО ВИНОГРАДУ 
В.П. Войченко, Ю.О. Синьова 
Одеська національна академія харчових технологій 

Коньячне виробництво є однією з провідних галузей харчової промисловості 
України. Випуск коньяку щодо випуску виноградного вина безперервно зростає, а 
рентабельність коньячного виробництва значно вище виробництва виноградних вин. 

Разом з тим у коньячному виробництві України є ряд проблем, найбільш 
актуальна з яких — невисока якість сировини. Виноградарські райони України 
належать до зони ризикованого виноградарства світу, де можливе періодичне 
вимерзання насаджень виноградників і часткове не визрівання винограду, що 
призводить до отримання низькоспиртуозних (з об’ємною часткою спирту менше 
ніж 8 %) виноматеріалів, використання яких у коньячному виробництві України 
заборонено. Невисока якість коньячних виноматеріалів пояснюється ще й тим, 
що в ґрунтах основних коньячних регіонів України багато азоту. У вирощеному 
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на таких ґрунтах винограді накопичується велика кількість амінокислот, а в 
одержуваних виноматеріалах утворюється (в процесі бродіння), підвищена 
кількість вищих (сивушних) спиртів. Так, згідно ТУ на коньячний молодий 
спирт, вміст вищих спиртів в коньячних спиртах може бути в 2 – 3 рази вище 
вмісту ефірів, тоді як у французьких коньячних спиртах, отриманих з винограду, 
вирощеного на вапняних ґрунтах, співвідношення вмісту цих домішок не 
перевищує одиниці. При переробці низькосахаристого винограду і перегонці 
отриманих з нього виноматеріалів, якість коньячних спиртів знижується ще 
більше у зв’язку з тим, що при зниженні об’ємної частки спирту в переганяємих 
виноматеріалах вміст летких домішок (особливо вищих спиртів) на одиницю 
безводного спирту в одержуваних дистилятах підвищується [1, 2]. 

Однак, незважаючи на вказану проблему, в Україні продовжується вироб-
ництво коньяку із дотриманням принципів французької технології, котра в наших 
умовах не забезпечує отримання високоякісної продукції, а його досягнення 
вимагає великих матеріальних затрат при багаторічній витримці. 

З метою вивчення можливості отримання з недозрілого винограду виноматеріалів з 
об’ємною часткою спирту 10 % і збільшення їх виходу в 1,5 – 2,0 рази, однорідну 
партію сусла з масовою концентрацією цукру 12 мг/100см3 поділяли на три частини. 
Першу частину (контроль) зброджували за звичайною технологією, а в другу і третю 
частини вводили перед бродінням спирт етиловий ректифікований. При цьому 
виходячи з того, що при повному зброджуванні вихідного сусла об’ємна частка спирту 
у виноматеріалах дорівнює близько 7 %, в другу частину сусла спирт вводили перед 
бродінням до об’ємної частки спирту 5,5 % (дослід 1), а в третю частину сусла — до 
об’ємної частки спирту 7 % (дослід 2). 

При цьому, у зв’язку з тим, що при зброджуванні третьої частини сусла об’єм-
на частка спирту у виноматеріалах з урахуванням введеного спирту теоретично 
може дорівнювати близько 14 % або на 40 % вище середньої кондиційної (10 %), 
що може інгібувати бродіння, виробляли збільшення обсягу сусла шляхом вве-
дення 40 % води, що забезпечувало отримання виноматеріалу з об’ємною 
часткою спирту 10 %. Результати дослідів наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1. Вплив етилового спирту (введеного в сусло перед бродінням) 
на склад і якість одержуваних спиртів 

Вміст домішок мг/100см3 б.с. 
Найменування 

зразків 

Об’ємна 
доля 

етилового 
спирту, % 

Леткі 
кислоти Альдегіди Ефіри Вищі 

спирти 

Дегустаційна 
оцінка, бал. 

Коньячний 
спирт (контроль) 63,2 10,8 10,8 91,8 222 8,0 

Коньячний 
спирт (дослід 1) 68,9 19,3 7,6 68,0 205 8,0 

Коньячний 
спирт (дослід 2) 65,2 22,7 9,8 72,8 192 8,0 

Отриманий після зброджування контрольний і досліджувані виноматеріали 
переганяли на стендовій перегінній установці шарантського типу з отриманням 
спиртових дистилятів. 
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Із приведених даних видно, що при введенні в сусло перед бродінням 
етилового спирту, якість отриманих виноматеріалів і коньячних спиртів не зни-
жується навіть при збільшенні їх виходу по безводному спирту в 2 рази, чи 
наявності в них тільки половині спирту природного бродіння. 

Це пояснюється тим, що внесений в сусло етиловий спирт піддається на 
початку бродіння окисненню із утворенням оцтового альдегіду, який згодом бере 
участь в утворенні інших летких домішок, вміст котрих на одиницю безводного 
спирту, відносно контролю, знижується незначно, незважаючи на достатнє 
введення чистого безводного спирту. 
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21. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ВИКОРИСТАННЯ ТРИТІКАЛЕ 
У ВИРОБНИЦТВІ ПИВА 
А.І. Литвинчук 
Одеська національна академія харчових технологій 

Ефективне використання сировини — один з найважливіших напрямків 
розвитку пиво-безалкогольної промисловості. Необхідно зазначити, що, наряду з 
економією сировини, необхідно підвищувати якість випускаючої продукції, в 
тому числі розширювати її асортимент. 

Використання несолодженої сировини в пивоварінні сприяє зниженню собі-
вартості пива, збільшенню екстрактивності сусла, підвищенню його колоїдної і 
смакової стійкості. Саме тому необхідно поширювати список зернових культур, 
які можливо використовувати на пивоварних підприємствах. На кафедрі техно-
логії вина та енології Одеської національної академії харчових технологій вивча-
лась можливість використання тритікале в якості несолодженої сировини. Дос-
лідження розпочали з аналізу зернових культур, який проводили на основі вимог 
НТД. В досліджуваних зернових культурах були визначені основні показники: 
масова доля білків, жирів, крохмалю та ін. Результати порівняльного аналізу 
хімічного складу ячменю і тритікале наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика ячменю і тритікале 

Показник Тритікале Ячмінь 
Абсолютна маса 1000 зерен, г 50 – 60 35 – 40 
Вміст білка, % 12 – 16 11 – 11,5 
Вміст крохмалю, % 56 – 64 58 – 68 
Амілолітична здатність, од/г СР 4 – 6 – 
Екстрактивність, %  76 – 81 78,5 – 80 
Не крохмальні полісахариди, % 2,0 – 5,0 3,5 – 7,2 
Геміцелюлоза (пектинові), % 7,0 – 11,0 10,0 – 13,0 
Ліпіди, % 3,0 – 5,0 1,9 – 2,6 
Зольні речовини, % 2,0-3,0 2,1-3,0 
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Як видно з цих даних, вивчаємі культури не значно різняться між собою по 
вмісту сухих речовин. Це значить, що заміна частини солоду на тритікале не 
повинна вносити помітних змін в процес приготування пива. Особливістю білка 
тритікале є низький вміст в ньому глобулінів (табл. 2), а значить пиво, отримане з 
використанням тритікале, містить менше β-глобулінів, що позитивно впливає на 
його фізико-хімічну стійкість. 

Таблиця 2. Фракційний склад білків в зерні культур 

Білкова фракція (% від білкового азоту) Культура Альбуміни Глобуліни Проламіни Глютеліни 
Ячмінь 2,8 – 6,4 7,5 – 18,1 37,2 – 41,6 26,6 – 41,9 
Тритікале 5 – 10 6 – 7 30 – 37 15 – 20 

Температура набухання і клейстеризації крохмалю тритікале дещо більша, 
ніж ячменю, і складає звичайно 60 – 75 °С, тому необхідно заздалегідь розріджу-
вати крохмаль тритікале, використовуючи спосіб затирання з однією відваркою, 
замінюючи солод на тритікале як несолоджену сировину у кількості 15 %. Так як 
тритікале до рецептури пива буде додано в кількості 15,0 % від маси солоду, то 
приготування затору здійснюватимемо без внесення ферментних препаратів. 

Враховуючи досліджений хімічний склад нетрадиційної сировини, для 
досягнення ефективного результату процес затирання необхідно здійснювати 
наступним чином. Солод необхідно подрібнити на двохвальцевому верстаті і 
затирати в суміші з подрібненим тритікале та чотирма — п’ятьма частинами води 
температурою 45 – 47 °С. При температурі 45 °С необхідно витримати затор 15 
хв, потім підвищити температуру затору до 52 °С, зробити паузу на 30 хв, або 
витримати при 45 °С 30 хв, а при 52 °С — 15 хв для здійснення процесів цитолізу 
та протеолізу сировини. Потім температуру слід підвищити до 65 °С, витримати 
20 хв при перемішуванні затору і 20 хв — без перемішування для розшарування 
затору на рідку і густу частини, після чого рідку частину слід декантувати в 
інший заторний котел для збереження частини ферментів тритікале та солоду, 
необхідних для дооцукрювання затору після кип’ятіння. Густу частину затору 
треба нагріти до 73 °С, витримати 30 хв для оцукрювання, потім підвищити 
температуру до кипіння. Після кип’ятіння густу частину необхідно охолодити до 
85 – 90 °С і повільно з’єднати з раніше відокремленою рідкою частиною так, щоб 
температура після з’єднання була 72 °С. Після 30-хвилинної витримки при цій 
температурі (для досягнення повного оцукрювання затору) затор передати на 
фільтрацію і кип’ятіння з хмелем по відомому режиму. 

Підйом температури слід здійснювати повільно — 1 °С / 1 хв і всі операції з 
отримання сусла проводити при безперервному перемішуванні затору.  

Таким чином, на основі технологічного аналізу отриманих даних, рекомен-
дуємо в цілях підвищення рентабельності пивоварного виробництва заміну час-
тини солоду на тритікале в якості несолодженої сировини до 15 %, що дозволить 
отримати пиво з приємним пом’якшуючим смаковим тоном. 

Науковий керівник: І.В. Мельник 

22. ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ 
ВИНОМАТЕРІАЛІВ 
В.І. Побережець 
Уманський національний університет садівництва 

Важливим показником якості виноматеріалів та вин є поверхневий натяг. В 
процесі бродіння поверхневий натяг зменшується, що обумовлено збільшенням 
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вмісту поверхнево-активних речовин. Основною поверхнево-активною сполукою 
виноматеріалів є етиловий спирт. При однакових концентраціях етиловий спирт 
зменшує поверхневий натяг в більшій мірі, ніж інші поверхнево-активні 
речовини. Етиловий спирт зменшує коефіцієнт поверхневого натягу в сім рази 
сильніше, ніж молочна кислота і в півтора рази більше, ніж оцтова кислота, яка є 
основною сполукою летких кислот. 

Крім поверхнево-активних речовин у виноматеріалах є речовини, які 
збільшують поверхневий натяг. До цих речовин відносяться цукри. При збіль-
шенні вмісту загального екстракту, в якому є цукри та інші нелеткі сполуки, у 
вині на 1 % поверхневий натяг в середньому зростає на 0,05 мН/м. Таким чином, 
вплив цукрів та інших нелетких речовин на поверхневий натяг виноматеріалів 
неістотній порівняно з етиловим спиртом (при вмістові спирту 10 % об. один 
об’ємний відсоток спирту зменшує поверхневий натяг на 1,3 мН/м). 

Для проведення досліджень використовувались три соки: яблучний сік із 
яблук сорту Кальвіль Сніговий, грушевий сік із груш сорту Глек і вишневий сік 
із вишень сорту Подбєльська. Після пресування соки пастеризувалися при 
температурі 85 ºС на протязі 3 – 5 хвилин, а потім охолоджувалися до кімнатної 
температури. Після охолодження до соку додавали цукор. Сусло зброджували 
періодичним способом при температурі 20 ºС. Використовувалась чиста культура 
дріжджів L 29406 Best before 06/2005 oeroferm. До соку додавалась розводка в 
кількості 3 – 5 % від маси сусла. Для вимірювання коефіцієнта поверхневого на-
тягу використовувався метод відриву краплі. 

Залежність коефіцієнта поверхневого натягу плодово-ягідних сусел від 
об’ємної частки спирту представлена в таблиці. В таблиці вказана концентрація 
сухих розчинних речовин перед початком бродіння сусла. 

Зміна поверхневого натягу в процесі бродіння плодово-ягідних 
сусел залежно від вмісту етилового спирту 

Вишневе сусло,  
Со = 28,8 г/100 см3 

Грушеве сусло,  
Со = 30,2 г/100 см3 

Яблучне сусло,  
Со = 28,8 г/100 см3 

Вміст 
спирту, % 

об. 

Поверхневий 
натяг α, мН/м 

Вміст 
спирту, % 

об. 

Поверхневий 
натяг α, мН/м 

Вміст 
спирту, % 

об. 

Поверхневий 
натяг α, мН/м 

0 
0,7 
3,4 
7,0 
7,8 
9,0 
9,9 

10,9 
11,4 
11,9 
12,8 
13,4 
13,8 

68,4 
65,6 
60,6 
51,9 
50,3 
48,5 
47,9 
46,5 
45,9 
45,1 
44,6 
44,5 
43,1 

0 
2,5 
4,1 
6,8 
7,3 
7,9 
8,3 
8,9 
9,8 

10,6 
11,8 
13,2 
14,7 
15,2 

71,5 
61,1 
58,8 
53,2 
51,9 
49,7 
50,2 
48,8 
47,4 
46,9 
45,6 
44,3 
42,6 
42,5 

0 
1,4 
3,4 
5,7 
6,8 
8,2 
9,4 

10,1 
10,7 
12,0 
12,7 
13,2 
13,8 
14,6 
15,2 
15,4 

71,3 
66,5 
59,3 
54,5 
51,8 
50,5 
49,1 
47,9 
47,0 
45,2 
45,2 
44,2 
43,7 
43,1 
42,9 
42,2 
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При однаковій об’ємній частці спирту, значення коефіцієнта поверхневого 
натягу плодово-ягідних сусел приблизно рівні між собою. Побудувавши за 
даними таблиці графік залежності вмісту етилового спирту від коефіцієнта 
поверхневого натягу, можна за графіком наближено визначати вміст спирту. 
Середня похибка у визначені об’ємної частки спирту становить 0,3 – 0,5 % об. 

23. ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ПИВОВАРНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ 
МЕТАНОВОГО БРОДІННЯ 
О.В. Малюжко 
Інститут післядипломної освіти НУХТ 
А.І. Салюк 
Національний університет харчових технологій 

Пивоварна промисловість України об’єднує підприємства по виробництву 
солоду та пива. Ці процеси можуть здійснюватись як окремо, так і разом на 
одному підприємстві 1,3. 

На вітчизняному пивоварному заводі потужністю 1,5 млн.дал пива в рік (60 % 
пляшкового та 40 % бочкового), добова витрата води складає 0,114 м3 на 1 дал 
пива, у тому числі виробничих — 0,7 м3, господарсько-побутових — 0,01 м3 і 
умовно-чистих 0,05 м3. На закордонних пивоварних заводах втрати води скла-
дають 0,13 – 0,19 м3 на 1 дал пива 5. Найбільші витрати води спостерігаються у 
варильному цеху та в цеху охолодження сусла. 

Забрудненість стічних вод пивоварного виробництва є дуже високою. Най-
більш забрудненими є стоки що утворюються при мийці і замочуванні зерна, від 
відпрацьованого хмелю і мийки відпрацьованих дріжджів. Ці води складають 
приблизно 27 % від загальних стоків і характеризуються високим вмістом зва-
жених речовин — 10 000 – 15 000 мг/л 2,4. 

Проаналізувавши сучасний стан екологічності пивоварної промисловості, ми 
дійшли висновку доцільності розробки технології очистки стічних вод, так як 
саме вони мають високий ступінь забрудненості та скидання їх у міську 
каналізацію є неможливим. 

Нами було поставлено за мету дослідити процес очистки стічних вод 
пивоварного виробництва шляхом застосування процесу метанового бродіння. 

За даними вчених 1, 5 в процесі метанового бродіння (анаеробної фермен-
тації) використовується активний мул — конгломерат мікроорганізмів, що 
утворюється при відстоюванні стічних вод. В ході анаеробної ферментації 
метаноутворюючі мікроорганізми отримують живлення за рахунок органічних 
речовин стічних вод. Внаслідок цього явища можна спостерігати суттєве 
зниження значення ХСК стічної води. Крім того, утворюється мікробна біомаса, 
збагачена незамінними амінокислотами та вітаміном В12. В процесі метанового 
бродіння утворюється значна кількість біогазу з високим вмістом метану, який 
можна використовувати для різних технологічних потреб. 

При застосуванні процесу метаногенезу для очистки висококонцентрованих 
стічних вод відбувається зниження концентрації забруднень по біохімічному спо-
живанню кисню (БСК) на 80 – 90 % 1. Це дає можливість розглядати процес 
метанового бродіння не тільки як попередню стадію очистки, але і як основну, 
тому що по завершенню процесу метанової ферментації залишається лише неве-
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лика частина забруднень, остаточне очищення яких доцільно здійснювати аероб-
ним окисленням.  

Під час досліджень, окрім значення рН середовища, проводили контроль за 
наступними показниками: хімічне споживання кисню (ХСК), леткі жирні кислоти — 
(ЛЖК) та вміст молочної кислоти При термофільному режимі процес зброд-
жування стічних вод відбувався протягом 20 діб при незмінному рН середовища 
у межах 9,0 – 9,2. 

Кінцеве значення ХСК зброджених вод пивоварного виробництва становить 
640 мг О2/л. Однак, скидання стічних вод навіть з таким значенням ХСК є 
недопустимим. 

Як спосіб доочистки стічних вод нами запропоновано аеробну ферментацію. 
Після 24 годин аерації ХСК стічних вод становило 300 мг О2/л, а після 48 годин — 
20 мг О2/л. 

В процесі метанового бродіння утворюється значна кількість біогазу з вмістом 
чистого метану біля 80 %, частина якого може використовуватися для підігріву 
метантенку, а частина — для інших виробничих енерговитрат. 

Найпростішим способом використання біогазу є перетворення його в джерело 
теплової, механічної та електричної енергії, а великі біоенергетичні установки 
можна використовувати для створення виробництв по отриманню енергії та 
цінних продуктів для народного господарства. Більш переважним є використання 
біогазу для отримання електричної енергії, що може привести до утворення 
власної енергетичної бази, яка частково може забезпечити експлуатаційні 
потреби підприємства. 

В процесі метанового бродіння можливе отримання кормової мікробної 
біомаси з високим вмістом сирого протеїну, незамінних амінокислот та вітамінів 
групи В, що дозволить її використовувати як харчову добавку до раціону тварин. 
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24. КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА ПЛОДІВ 
ШИПШИНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ФІТОПРЕПАРАТІВ 
О.П. Головей, І.Є. Тарасенко, А.В. Бойко, 
А.О. Сенипостол, М.В. Галенко 
Дніпродзержинський державний технічний 
університет 

Як повідомляють спеціалісти, у раціоні харчування мешканців багатьох ре-
гіонів з екологічно несприятливим становищем спостерігається біоконцентру-
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вання токсичних хімічних сполук і радіонуклідів на фоні дефіциту життєво 
необхідних мінеральних речовин і вітамінів. Це призводить до порушення обміну 
речовин, ослаблення ряду важливих захисних життєвих функцій організму і 
виникненню різних захворювань. Відомо, що живий організм, який має великі 
регенераційні можливості, значно легше знаходить шлях встановити порушений 
баланс. За даними фахівців, небезпечні фактори оточуючого середовища, що 
безпосередньо впливають на працездатність і здоров’я населення, у певній мірі 
можна зменшити шляхом організації прийому спеціальних продуктів харчування 
і медикаментів [1]. 

З давніх часів людство використовувало плоди і ягоди для харчування і 
лікування. Відомому лікарю і філософу Гіппократу приписують вислів «Ліки 
повинні бути їжею, а їжа — ліками» [1]. Шипшина є свого роду рекордсменом 
серед плодових і ягідних культур за вмістом корисних для людини біологічно 
активних речовин, чемпіоном за вмістом вітаміну С. Фітопрепарати з шипшини 
мають загальнозміцнюючу, тонізуючу дію, підвищують регенеративні 
властивості організму, їх висока антисклеротична ефективність допомагає при 
порушенні мозкового кровообігу.  

Спочатку, з огляду на високу антицинготну активність плодів шипшини, їх 
оцінювали виключно тільки за вмістом аскорбінової кислоти. Але кожна рослина — 
це біофабрика з виробництва біологічно активних сполук, кількість їх у кожному 
об’єкті обчислюється десятками, причому належать вони до різних класів: у 
кожній рослині є вуглеводи, білки, флавоноїди, вітаміни, тритерпенові та інші 
групи природних речовин. Тому фітозасоби виявляють широкий спектр 
фармакологічної активності [2].  

Подальші дослідження показали, що в плодах шипшини міститься цілий 
комплекс різних біологічно активних речовин. За даними USDA Nutrient Database 
в 100 г їстівної частини шипшини міститься: вода — 60 г, білки — 1.6 г, жири — 
0.7 г, вуглеводи — 22.4 г (в т.ч. моно- і дисахариди — 19.4 г), харчові волокна 
(клітковина) — 10.8 г, органічні кислоти — 2.3 г, зола — 2.2 г, вітамін А (бета-
каротин) — 2.6 мг, вітамін В1 (тіамін) — 0.05 мг, вітамін В2 (рибофлавін) — 0.13 мг, 
ніацин (вітамін В3 або РР) — 0.6 мг, вітамін С (аскорбінова кислота) — 650 мг, 
вітамін Е (токоферол) — 1.7 мг, калій — 23 мг, кальцій — 28 мг, магній — 8 мг, 
натрій — 5 мг, фосфор — 8 мг, залізо — 1.3 мг, цинк — 1.1 мг. 

У сухій м’якоті плодів шипшини знайдено комплекс флавонових речовин, що 
володіють Р-вітамінною активністю (катехіни, кверцетин, кемпферол, антоціани 
та ін.), кількість яких у троянди коричної досягає 14 %; у маслі насіння плодів — 
каротиноїди, основну кількість яких складають лікопін — 53 % (в сумі 
каротиноїдів) і кисеньвмісні каротиноїди — 43 %, вітамін Е у вигляді токо-
феролів. З м’якоті отримують масляний каротиноїдний препарат каротолін 
(Carotolinum), з насіння — масло шипшини [3]. 

На базі вивчених даних обрані оптимальні параметри ведення процесів і 
розроблені процесуально-технологічна та апаратурно-технологічна схеми комп-
лексної переробки плодів шипшини з метою виробництва фітопрепаратів: 
вітаміну С, Р-вітамінного препарату, каротоліну і масла шипшини.  

Для підвищення ефективності технологічного процесу запропоновано розді-
ляти плоди на оболонки і насіння і переробляти їх окремо, а також вилучати з 
плодових оболонок всю суму екстрактивних речовин, включаючи пектинові. Це 
дозволить знизити кількість відходів, що утворюються, уникнути додаткових 



 337 

операцій і використання токсичних або небезпечних речовин. З цим пов’язана 
висока екологічність розробленої технології — чим більше сировини перетво-
риться в готовий продукт, тим менше залишиться не утилізованих відходів. 

Таким чином, з цілих плодів шипшини завдяки комплексній переробці можна 
отримати суму фітопрепаратів, які завдяки високому вмісту біологічно активних 
речовин виявляють лікувально-профілактичну дію на організм людини. 
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25. ВПЛИВ ПЛАЗМОХІМІЧНО 
АКТИВОВАНОЇ ВОДИ НА ПРОЦЕС 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯБЛУЧНОГО СОКУ 
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ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет» м. Дніпропетровськ 

Яблучний сік — рідкий харчовий продукт, отриманий з доброякісних, свіжих 
фруктів, в якому збережені характерні для напою вітаміни, макро- та мікро-
елементи, що відіграють важливу роль в обміні речовин в організмі. Однією з 
проблем при виробництві яблучного соку є його порча, тому пошук нових 
методів тривалого зберігання такого соку є актуальним. Зміни, які відбуваються в 
соку при його псуванні, мають біохімічну і мікробіологічну природу. Біохімічні 
процеси в соці активізуються завдяки присутності кисню повітря, дії світла, 
тепла та інших факторів. Причиною мікробіологічного псування соку є вплив 
мікроорганізмів, що розмножуються. Відомі на сьогоднішній день методи 
збереження яблучного соку, направленні на уповільнення процесів біохімічної та 
мікробіологічної його порчі. У дослідницькій роботі вивчено вплив плазмохі-
мічно активованої води на процес подовження у часі якісних показників 
соковмісної продукції. Знезаражуюча дія такої води обумовлена наявністю 
пероксиду водню, УФ опромінення та інших факторів [1]. Пероксид водню є 
антисептиком, який потрапляючи в клітини під дією ферментів розщеплюється 
на воду і кисень, що має протимікробну дію, але при цьому в клітинах не 
залишається шкідливих хімічних сполук. При дослідженні процесів збереження 
соків використано плазмохімічно активовану воду з часом активації в 
плазмохімічному реакторі періодичної дії 10, 20, 30 хвилин [2]. По завершенню 
експериментів встановлено, що контрольний зразок має активні процеси 
утворення цвілі, в той же час зразки з додаванням плазмохімічно активованої 
води виявили більшу мікробіологічну стабільність. В результаті дослідів 
встановлено, що активована вода з часом активації 30 хвилин не показала най-
кращий результат, тому в наступних експериментах зразки з такою водою не 
використовувались з огляду на енерговитратність її обробки. Для експе-



 338 

риментальних досліджень обрано яблучний сік з яблук сорту «Голден Делішес» 
та «Айдаред». Зразки напоїв зберігалися при температурі 15 °С в стаканах у 
відкритому стані. Рис. 1 ілюструє, що найбільш виражені консервуючі влас-
тивості проявляються в зразках яблучного напою з плазмохімічно активованою 
водою (час активації 10 хвилин) в концентрацією 10 % від загального об’єму 
соку. Менш виражені консервуючі властивості притаманні зразкам з додаванням 
5 %-ї концентрації плазмохімічно активованої води до соку, утворення плісняви 
в яких досягло 70 %. Надалі зроблено висновок, що аналогічні результати 
спостерігались незалежно від сорту яблук, з яких було виготовлено сік. Таким 
чином, експериментально встановлено, що плазмохімічно активована вода може 
служити консервантом для соків. У зв’язку із цим запропонована апаратурно-
технологічна схема виробництва соків з плодово-ягідної сировини з додаванням 
плазмохімічно активованої води та домішок в купажний апарат перед розливом. 

 
а)                                                          б) 

Рис.1 Вплив плазмохімічно активованої води різної концентрації  
на зберігання яблучного соку з яблук сорту «Голден Делішес» 

а) з яблук сорту «Айдаред» б) Контроль; 2. 2,5 % активованої води (10 хв.); 
3. 5,0 % активованої води (10 хв.); 4. 10,0 % активованої води (10 хв.) 
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7.1. ПІДСЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСА 
ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ 

 
Голова підсекції — проф. Л.В. ПЕШУК 
Секретар підсекції — доц. В.М. ПАСІЧНИЙ 

Ауд. Ж-320 

1. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ 
НАПІВФАБРИКАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 
А.П. Денисюк, О.А. Топчій 
Національний університет харчових технологій 

З давніх часів, коли ще не було такої великої кількість продуктів, людина 
харчувалася тільки тим, що дає сама природа: овочами, зернами, насінням, 
фруктами та ягодами. Але пізніше з’явилася потреба полювати, так з’явилося в 
харчуванні м’ясо. На сьогодні м’ясні продукти просто незамінні у щоденному 
раціоні кожної людини. 

В наш час досить важливим є те в якій кількості, які продукти та якої якості 
вживає людина. Адже ХХІ століття — це доба тотального розвитку з величезною 
кількістю інновацій та нових технологій, які покращують життя кожного з нас. 
Але супроводжують все це й інші, не дуже сприятливі фактори: забруднення 
довкілля, постійні стреси, невисока якість харчових продуктів та ін. Тому досить 
важливим є повноцінний раціон харчування, який би вміщував продукти, що 
забезпечують людину всіма необхідними речовинами та мікроелементами які не 
синтезує її власний організм. Безперечно одним з таких складових є м’ясо та 
м’ясопродукти. 

В результаті стрімкого розвитку суспільства та у зв’язку зі значною 
зайнятістю, у людства все менше часу залишається на приготування їжі. Тому, 
все більшої популярності набувають напівфабрикати, що спрощують та 
пришвидшують сучасне харчування.  

Асортимент напівфабрикатів включає: натуральні: велико шматкові, дрібно 
шматкові, порційні, м’ясокісткові, паніровані; січені; пельмені. 
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Найбільш широковживаними є січені та паніровані напівфабрикати, серед 
яких, окрім традиційних, все частіше виготовляють такі продукти як кнелі, 
кюфта, м’ясні крокети. Тому, удосконалення технології та розширення 
асортименту цих виробів представляє велику зацікавленість.  

Основною традиційною сировиною для виготовлення даних продуктів є 
свинина яловичина та баранина. За смаковими і технологічними властивостями 
яловичина та свинина вважаються найкращою сировиною для виготовлення 
м’ясних продуктів. При додаванні в рецептуру свинини продукт стає більш 
ніжним та соковитим. Структурні ж елементи яловичини в свою чергу дуже 
добре зв’язують вологу та жир, надаючи продукту міцної на пружної структури. 

Проте, не всі групи населення можуть включати в свій раціон саме ці види 
м’яса. Продукт, виготовлений тільки з яловичини має занадто жорстку та щільну 
структуру, що робить його досить складним та важким для перетравлення. А виріб, 
основною складовою якого є свинина, протипоказаний при атеросклерозі, так як 
свинячий жир, в організмі людини трансформується в холестерин. Жирна свинина, 
також, не рекомендована для тих хто страждає на захворювання печінки. 

Головною метою нашої розробки є розширення асортименту напівфабрикатів 
підвищеної харчової цінності, за рахунок зміни рецептури, а саме часткової заміни 
м’ясної сировини з яловичини або свинини, на курятину та індюшатину. Такий 
вибір зумовлено тим, що вони мають ряд переваг, а саме: менш калорійні порів-
няно з яловичиною та свининою, доступніші за ціною і за своєю структурою є 
більш ніжними та кращими для засвоєння. Також у м’ясі птиці містяться прак-
тично всі водо- і жиророзчинні вітаміни та вітаміноподібні речовини. 

М’ясо індички особливо багате вітаміном В12. Він необхідний для ерит-
роцитів та запобігає анемії. Середня порція індички забезпечує 60 % добової 
норми вітамінів. В індичці багато тирозину — амінокислоти, що стимулює ро-
боту мозку. До того ж — це єдиний вид м’яса, який не викликає алергії, тому є 
ідеальним для дитячого харчування. [4] 

Зважаючи на це курятина та індюшатина є альтернативною сировиною для 
розширення асортиментної групи та удосконалення технології виготовлення 
напівфабрикатів, а особливо найбільш поширених із них — січених. 

За рахунок обраних видів м’ясної сировини можна зменшити вартість, під-
вищити харчову та біологічну цінність січених напівфабрикатів. Беручи до уваги 
те, що сировинна база м’яса птиці в Україні весь час зростає, вирішується і проб-
лема дефіциту м’ясної сировини, яка також є актуальною на сьогоднішній день. 
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2. ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ 
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПРИ 
ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ 
М.В. Коровіна, О.В. Котюк, 
Я.С. Костогриз 
Національний університет харчових технологій 

Актуальними проблемами м’ясної промисловості є раціональне використання 
сировини і виробництво продукції високої якості, а також пошук шляхів для 
збагачення м’ясних продуктів корисними речовинами. Беручи до уваги обмежені 
перспективи відтворення м’ясної сировини, фахівці харчової промисловості здій-
снюють пошук шляхів раціонального використання наявних ресурсів, які 
спрямовані на збільшення обсягів виробництва м’ясної продукції та покращення 
її якості, у формуванні якої велике значення мають біохімічні та фізико-хімічні 
характеристики сировини. Мета нашої роботи полягала у поліпшенні смакових і 
поживних властивостей готових м’ясних продуктів (на прикладі напівфабри-
катів), збагаченні їх макро- та мікроелементами, вітамінами; отримання виробу із 
покращеними функціональними властивостями. Для досягнення поставленої 
мети вирішувалась задача можливості використання в рецептурі дикорослої 
сировини. На наш погляд перспективними дикорослими рослинами є розмарин 
та майоран, які знайшли своє застосування в харчовій промисловості. 

Розмарин одна з найсильніших пряних приправ. Він володіє сильним аромат-
ним, солодкуватим, камфорним запахом, що нагадує запах сосни, і приємним, 
злегка гострим смаком. Листя розмарину містять до 2 % ефірних олій (з вмістом 
цинеолу, камфори, барнеолу, пінена, камфена, борнілацетату), дубильні речови-
ни, смоли, гіркоти. Також до складу розмарину входить сильний антиоксидант — 
розмаринова кислота, яка здатна підсилювати дію інших антиоксидантів. Щодо 
властивостей розмарину: він володіє протизапальною, антиспазмолітичною, 
тонізуючою дією, покращує роботу шлунка, посилює виділення шлункового соку 
та нормалізує травлення. Розмарин надає незвичайний смак страв, виступаючи не 
тільки приправою, а й ліками. Він визнаний ідеальним додаванням до важких 
м’ясних страв, оскільки ефірні масла підвищують роботу жовчного міхура і 
печінки, що покращує процес травлення. Також розмарин підвищує апетит, і 
найголовніше, при його вживанні можна набагато менше солити їжу, що теж 
дуже корисно для організму. Серед позитивних якостей розмарину також треба 
назвати те, що екстракти розмарину можуть запобігати утворенню мутагенних 
зв’язків, які утворюються в процесі приготування м’яса в умовах високих 
температур. Дана пряність здатна надавати м’ясу домашньої птиці аромат 
дичини. Варто додати, що розмарин вже не перший рік розглядається харчовою 
промисловістю в якості натуральної альтернативи хімічним консервантам в 
виробництві найрізноманітніших харчових продуктів. 

Майоран — пряність, котру додають до паштетів, супів, м’ясних фаршів, соу-
сів, страв з картоплі та риби. У кулінарії використовують листя та квіткові брунь-
ки рослини в свіжому, сушеному і смаженому вигляді. Він володіє солодкувато-
пряним та злегка камфорним ароматом, гіркувато-гострим присмаком. Смак його 
нагадує суміш м’яти та перцю. У наземних частинах майорану міститься ефірна 
олія, у молодих пагонах — рутин, каротин, вітамін С, дубильні речовини, 
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пектини і пентозами. Склад олії майорану має сабінен, терпінен, борнеол, пінен і 
феноли. Ефірна олія майорану має яскраво-виражений аромат кардамону. Майо-
ран полегшує травлення, завдяки чому його поєднують з жирними та важкими 
для травлення продуктами. Крім того, в кулінарії майоран вважається хорошою 
рецептурною заміною чорного перцю та орегано, також він прекрасно поєдну-
ється з чебрецем, базиліком, шавлією, мускатним горіхом, гвоздикою, лавровим 
листом та кмином. Майоран використовується замість солі для діабетиків. 

Нами проведені дослідження використання розмарину та майорану у ви-
робництві рублених напівфабрикатів. Дані дикорослі рослини в виробництві 
напівфабрикатів раніше не використовувались В ході досліджень була експери-
ментально підтверджена доцільність використання даних прянощів в рецептурі 
вищевказаних виробів, оскільки вони покращують органолептичні властивості 
готового продукту та містять в своєму складі велику кількість білків, жирів, вуг-
леводів та вітамінів, а також використання рослин, які містять антиоксиданти 
дозволяє вдвічі збільшити термін придатності м’ясних рублених напівфабрикатів. 
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3. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
М’ЯСНИХ СНЕКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЕНЗИМІВ 
І.В. Бомко 
Національний університет харчових технологій 

В світі широко розповсюджені технології виробів з м’яса, що використовують при 
виготовлені процес сушіння або в’ялення для подальшого споживання. У світі чітко 
простежується тенденція розширення асортименту продуктів, тривалого зберігання.  

Актуальність теми. В сучасній технології м’ясопереробної галузі для за без-
печення конкурентоспроможності підприємств постійно ведуться роботи по 
покращенню асортименту продукції. В останній час, на ринку м’ясних продуктів, 
інтенсивно розвивається виробництво м’ясних снеків. Це продукти з невеликою 
кількістю вуглеводів та високим вмістом протеїну при низькому рівні калорій. 
Тому удосконалення та розширення асортименту даних продуктів по основним 
видам м’ясної сировини є актуальною здачею для галузі. 

В удосконаленій технології м’ясних снеків уточнено вплив ензимів та хар-
чових добавок на якість м’ясних в’ялених продуктів з використанням інтен-
сивних технологій сушіння. Визначено раціональні концентрації ензимів — 
папаїну, бромелайну та трансглутамінази в технологіях в’ялених продуктів.  

Трансглутаміназа — це порошкоподібний фермент, який отримують шляхом 
контрольованої ферментації природно відібраних мікроорганізмів. Трансглута-
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міназа визнана безпечною для використання в продуктах, що регулюються FDA 
(Управління по контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів 
США). Це фермент полімеризує білки шляхом зв’язування між амінокислотами 
глютаміном і лізином. Використання трансглутамінази приводить до збільшення 
в’язкості та підвищення водозв’язуючої здатності фаршевих мас. 

Бромелайн — впливає на структуру м’язової та сполучної тканини, 
прискорює процеси дозрівання м’яса. Крім того, він діє на внутрішньоклітинні 
білки м’язових волокон, у тому числі на актоміозиновий комплекс. Протеїназа з 
плодів ананасу має оптимум дії за рН від 6,0 до 7,0 од., термостабільна, володіє 
високою колагеназною та еластазною активністю.  

Папаїн — це цистеїнові протеаза рослинного походження, зокрема міститься 
в папаї від якої і отримав свою назву. По характеру ферментативної дії його нази-
вають «рослинним пепсином». Папаїн каталізує гідроліз амідів, пептидів, білків 
та складних ефірів основних амінокислот, є активним як у кислотних, так і в 
нейтральних та лужних середовищах. Оптимальний діапазон дії знаходиться за 
рН від 5,0 до 8,0.  

В якості основної сировини використовували охолоджену яловичину вищого, 
першого сорту грубоподрібнену, другого сорту, мікс яловичини 1 та друго сорту. 
Були вивчені хіміко — технологічні характеристики основної сировини. 
Результати дослідів представлені у вигляді таблиці. 

Хіміко-технологічні показники основної сировини 

Сировина рН Масова частка 
вологи, % 

ВЗЗа, 
% 

Пластичність, 
см2·г/кг 

Ялолвичина першого сорту 
грубоподрібнена 6,25 78,1 52,5±1,1 10,87 

Яловичина 2 сорту 6,35 52,5 49,3±1,1 11,02 
Мікс яловичини 1 та 2 сорту 6,4 77,5 51,7±1,1 10,31 
Яловичина вищого сорту 6,2 75,2 56,3±1,1 9,34 

В процесі досліджень вивчались можливі концентрації додавання ферменту 
до дослідних зразків та вплив на хіміко-технологічні показники готових в’ялених 
продуктів. Результати показали, що снеки із яловичини з ензимами сушилися 
довше, ніж без них. В усіх випадках введення ферментів подовжувало час 
сушіння м’ясних снеків до 7 год, однак позитивно впливало на смакові харак-
теристики продукту і його консистенцію. 

Ензим бромелайн в дослідах давав подібні смакові і органолептичні показники, 
що варіанти з використанням ензиму папаїну. Використання трансглутамінази 
дозволяло отримати фарш з більш щільною і однорідною структурою.  

За комплексом за органолептичних, фізико-хімічних показників і часом 
сушіння для всіх видів ензимів кращими були варіанти з використанням 0,2 % 
ензимів на м’ясну сировину. 

В результаті проведеної роботи на виході отримували продукт з високими 
сенсорними та хіміко-технологічними показниками. 
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Характерні для сучасного суспільства малорухомий спосіб життя, нераціо-
нальне харчування зі збільшенням кількості рафінованих продуктів та надмір-
ного споживання тваринних жирів, постійні психологічні стреси призводять до 
росту частоти ожиріння. 

У світі за останні 10 років захворюваність на ожиріння збільшилася в серед-
ньому вдвічі. Розрахунки експертів ВООЗ засвідчують, що до 2025 р. число 
хворих на ожиріння в світі становитиме 300 млн осіб. Відзначається збільшення 
кількості осіб із ожирінням серед дитячого населення. Серед працездатного насе-
лення України ожиріння виявляють майже в 30 % випадків, а надмірну масу тіла 
має кожний четвертий мешканець. Значимість проблеми ожиріння визначається 
загрозою інвалідизації пацієнтів молодого віку і зменшенням загальної трива-
лості життя в зв’язку з розвитком тяжких супутніх захворювань. 

Ожиріння — надлишкове відкладення жиру, збільшення маси тіла, що відбу-
вається в результаті дисбалансу між поглинанням та витратами енергії в організмі. 

До хвороб, що супроводжують ожиріння, відносять цукровий діабет 2 типу, 
дисліпідемію, атеросклероз і пов’язані з ним захворювання, гіперурикемію, 
подагру, репродуктивну дисфункцію, жовчокам’яну хворобу, остеоартрити, 
онкологічні захворювання, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, геморой.  

Основою лікування є раціональне збалансоване харчування. Значна роль в 
якому відведена м’ясу, що забезпечує організм повноцінним білком. Загальні 
тенденції, розробка технології м’ясних продуктів з пониженою калорійністю є 
актуальною. Основною сировиною для виробництва таких продуктів є сорти 
м’яса, які мають дієтичні властивості. До них відносять м’ясо індика, кроля, 
курки, телятину, яловичину. 

М’ясо індички — один з найбільш цінних білкових продуктів, що є 
найважливішим джерелом повноцінного білку тваринного походження, ліпідів з 
високим рівнем незамінних жирних кислот. Воно володіє високими дієтичними і 
смаковими властивостями. Біле м’ясо індички (грудні м’язи) відрізняється від 
червоного (м’язи стегенець) меншим вмістом ліпідів, сполучної тканини. 
Індичатина багатша на вітамін групи В і має самий низький вміст холестерину, а 
співвідношення білку і жиру близько до оптимального. Однак м’ясо індиків  
2-ї категорії містить більше білку і води, але менше жиру, ніж м’ясо птиці  
1-ї категорії. Найбільший вміст білку і найменше жиру в грудному м’язі. 

З метою надання м’ясним продуктам дієтичних, оздоровчих та лікувально-
профілактичних властивостей їх збагачують біологічно активними речовинами. 
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Хімічний склад та вміст вітамінів м’яса індиків 1-ї та 2-ї категорії. 

Показник 1-ї категорії 2-ї категорії 
Білок 19,5 21,6 
Жир 22,0 12,0 
Вуглеводи — 0,8 
Зола 0,9 1,1 
А, мг 0,01 1,01 
Е, мг 0,34 — 
В6, мг 0,33 0,33 
Ніацин, мг 7,8 8,0 
Пантотенова к-та, мг 0,65 — 
Рибофлавін, мг 0,22 0,19 
Енергетичнацінніст,ккал 276 197 

Хітин — другий за поширеністю природний біополімер, що видобувається з 
природної сировини. Він входить до складу зовнішнього скелету ракоподібних і 
павукоподібних, комах, оболонок клітин мікроорганізмів і грибів, де хітин 
знаходиться в комплексі з білками та мінеральними солями. Хітозан — є 
похідним хітину. Унікальні результати показує хітозан як ентеросорбент. Харчо-
вий хітозан поглинає жир і холестерин в травному тракті. Позитивно заряджений 
хітозан притягується до негативно зарядженого жиру, виводячи з організму жиру 
в 10 – 12 разів більше своєї молекулярної маси. Крім того, хітозан надає загально 
очищуючу дію на організм: адсорбує з вмісту кишечнику та крові токсичні речо-
вини, продукти незавершеного травлення, припиняє прояв алергічних реакцій, 
покращує функцію кишечнику, печінки і нирок. Таким чином їжа, збагачена 
хітозаном, може використовуватися в дієтичному харчуванні. 

Хітозан зв’язує солі важких металів, здатний виводити з організму токсини. 
Пригнічує секрецію соляної кислоти. Знижує рівень холестерину в крові. Підви-
щує імунітет і виявляє протиалергічну дію. Розроблена технологія м’ясних про-
дуктів з хітозаном, яка підвищує якість, харчову цінність та біологічну цінність 
готових виробів. 
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На даний момент основним завданням м’ясопереробної промисловості є 
максимальне розширення асортименту продукції, зменшення витрат основної 
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сировини під час виробництва та максимальне підвищення харчової і біологічної 
цінності м’ясних виробів. М’ясна галузь потребує нових технологій та рецептур 
для отримання продуктів з більшим терміном зберігання і періодом реалізації. 

Досить поширеними і зручними в використанні є м’ясні напівфабрикати. 
Вони користуються великим попитом серед населення України. М’ясопереробні 
підприємства випускають досить широкий вибір напівфабрикатів для людей з 
різноманітними смаковими вподобаннями. 

Існує багато способів для розширення асортименту м’ясних напівфабрикатів, 
одним із них є застосування різних маринадів та соусів. Мариновані напів-
фабрикати відрізняються від звичайних натуральних не тільки своїм зовнішнім 
виглядом, а й смаковими властивостями. Вони мають триваліший термін 
зберігання (до 3 тижнів) і більший вихід при термообробці. В основному мари-
нади являють собою багатокомпонентні суміші, які містять смакові, ароматичні 
речовини, харчові барвники, регулятори кислотності, стабілізатори структури, в 
тому числі емульгатори, прянощі, зелень, сіль, ферменти, рослинну олію, засоби 
для зберігання свіжості.  

Маринади випускають у рідкому і сухому вигляді. У сухому вигляді їх змі-
шують із питною водою в різних співвідношеннях. Маринади підходять для 
маринування м’яса всіх видів, у тому числі птиці. Загальна маса напівфабрикатів 
збільшується, за рахунок чого знижується їх собівартість, що є досить важливим 
фактором при випуску будь-якої продукції. Великі шматки м’яса шприцюють 
маринадами, а потім масують 10 – 30 хв. залежно від типу машини. Дрібні шма-
точки м’яса для рагу, шашликів, бефстроганов перемішують із маринадами і вит-
римують у ємкостях з некородуючого матеріалу за температури 2 – 4 ºС 
протягом 8 – 12 год.  

Нами була розроблена нова рецептура виготовлення порційних та дрібно-
шматкових напівфабрикатів з додаванням соусів та маринадів. Основною 
сировиною для виробництва було обрано м’ясо птиці, свинина та яловичина, які 
містять достатню кількість білків та поживних речовин і купівельна спро-
можність нашого населення дозволить часто вживати продукти з них. 

Порційні напівфабрикати — це один або два приблизно однакових за масою 
шматки м’яса, призначені для смаження цільними шматками. Для їх виготов-
лення використовують найніжніші частини туші — вирізку, м’якоть спинної, 
поперекової і тазостегнової частин. М’ясо інших частин туші, хоча і повноцінне 
за білковим складом, проте відзначається підвищеною жорсткістю, тому вико-
ристовується для тушкування або приготування м’ясного фаршу. Його можна 
використовувати для порційних напівфабрикатів лише після розм’якшення, що 
можливо при тривалому дозріванні м’яса під дією на нього ферментних 
препаратів. 

Дрібношматкові напівфабрикати одержують нарізанням знежилованого м’яса 
на дрібні шматки. Для кожного виду напівфабрикату використовують м’ясо 
певної частини туші, в залежності від виду тваринної сировини. 

Соуси допомагають отримати готовий продукт з високими смаковими влас-
тивостями і приємним зовнішнім виглядом, також вони впливають не лише на 
органолептичні показники, а і на фізико-хімічні та технологічні властивості 
даних виробів. 

Основне завдання нашої роботи полягає в тому, щоб за допомогою корисних 
продуктів рослинного походження, які ми додаємо до маринадів і соусів, 
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отримати смачні напівфабрикати з високими функціональними властивостями. 
Адже, на сьогоднішній день українці страждають на дефіцит вітамінів, мікро-, 
макроелементів і інших речовин, необхідних для здорового життя. 

Функціональні продукти харчування — це один зі шляхів подолання 
різноманітних хвороб таких як: гастрит, виразка шлунка, хвороби печінки, 
ожиріння і багато інших. Тому виробництво таких продуктів є надзвичайно 
важливим завданням всіх працівників будь-якої харчової промисловості. 
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Одним із основних завдань м’ясної промисловості в умовах скорочення 
поголів’я великої рогатої худоби, свиней, постійного дефіциту сировини є 
виробництво повноцінної за харчовою та біологічною цінністю продукції 
шляхом заміни м’ясних компонентів сировиною рослинного походження, об’єми 
споживання яких невпинно зростають.  

Для того, щоб уникнути негативного впливу незбалансованого харчування на 
організм людини, створюються і впроваджуються так звані «функціональні 
продукти».  

Одним із способів створення м’ясопродуктів профілактичного призначення є 
використання в їх рецептурах харчових волокон. 

Ми передбачаємо підбір рецептурних компонентів і виробництво січених 
напівфабрикатів, рецептури яких включають: м’ясо різних видів тварин і птиці, 
харчові волокна, екструзійне борошно та інші інгредієнти. 

Харчові волокна — складні вуглеводи, які не перетравлюються в шлунково-
кишковому тракті людини. Вони містяться в овочах, фруктах, зернових 
оболонках злаків — пшениці, жита, рису та в інших рослинах. За спосте-
реженнями лікарів, нестача харчових волокон в їжі призводить до збільшення 
числа різноманітних захворювань. Харчові волокна не є харчовими добавками і 
не входять до переліку інгредієнтів, що підлягають обов’язковому декларуванню 
у складі продукту з індексом «Е».  

При застосуванні харчових волокон для виробництва м’ясних продуктів вони 
виконують ряд важливих функцій: регулювання апетиту, зниження рівня холес-
терину в крові, дія на реологічні характеристики продукту, покращення кольору і 
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запаху, оздоровлення травного тракту. Їжа, що містить рослинну клітковину, 
корисна для серця, приводить до схуднення, тому що дає відчуття ситості. 

Лікувально-профілактичне харчування входить в систему попереджувальних і 
оздоровчих дій при багатьох захворюваннях людського організму. Воно повинне 
не тільки підвищувати захисні сили, реактивність організму, але і володіти 
специфічною направленістю дій. 

Лікувально-профілактичні раціони містять у собі компоненти, що покривають 
дефіцит біологічно-активних речовин, нейтралізують шкідливі речовини, 
сприяють їх швидкому виведенню з організму. 

Екструзійне борошно є новим багатофункціональним інгредієнтом, який во-
лодіє високими показниками по структуроутворенню, стабілізації емульсій, 
зкріпленню і утримуванню жиру і вологи. 

Перевагою екструзійної обробки є те, що вона проводиться без застосування 
будь яких хімічних реагентів. Більше того, висока температура, що викорис-
товується в процесі екструзії, сприяє стерилізації сировини, а готовий продукт 
швидше перетравлюється ферментами шлунково-кишкового тракту. 

Борошно зернобобових культур багате вмістом цінних природних компо-
нентів, в тому числі: амінокислот, вітамінів, кальцію, фосфору, заліза, а також 
іншими мікроелементами, що впливають на процеси обміну речовин в людсь-
кому організмі.  

У своїй роботі ми розширювали асортимент м’ясних січених напівфабрикатів. 
Однією з основних задач при розробці нових видів м’ясних продуктів є 
отримання виробів, що володіють комплексом заданих корисних властивостей і 
вони повинні мати високі споживчі якості. 

Також, завдяки додаванню харчових волокон та екструзійного борошна 
розроблені січені напівфабрикати володіють профілактичними властивостями 
для запобігання таких захворювань як пухлини кишечника, поліпи, діафрагм-
мальна грижа, недостатність жовчовивідних шляхів. Більше того, незбалансована 
по харчовим волокнам їжа виявляється одним з факторів ризику розвитку 
цукрового діабету та атеросклерозу.  

Харчові волокна здатні понижувати артеріальний тиск, притягують до себе 
токсичні речовини, важкі метали, радіонукліди та виводять їх з організму, 
стимулюють роботу кишечника, сприяють виведенню холестерину з організму 
людини. При споживанні з повноцінними білками клітковина значно знижує 
ризик виникнення раку товстої кишки. Харчові продукти, збагачені волокнами, 
рекомендовано для щоденного споживання з метою очищення організму від 
продуктів метаболізму. 
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Для забезпечення нормальної життєдіяльності організму до складу їжі 
обов’язково мають входити есенціальні речовини. До них відносяться незамінні 
амінокислоти, вітаміни, деякі жирні кислоти, мінеральні речовини і мікроелементи. 

На сьогоднішній день інтенсивно розробляються нові комбіновані харчові 
продукти, які містять в своєму складі, поряд з м’ясною сировиною, інші види 
сировини тваринного і рослинного походження. Нажаль на виробництві такі 
продукти не завжди мають високу якість та підвищену харчову цінність. Широке 
застосування сировини нових видів вимагає створення та удосконалення науково 
обґрунтованих технологій їх виробництва. 

В дослідженнях вивчалась можливість поєднання м’ясної, рибної сировини, 
білоквмісної рослинної сировини та стабілізаційного комплексу на основі 
мальтодекстринів для виробництва м’ясомістких продуктів — м’ясо-рибних 
хлібів в рецептурах яких, теплове оброблення яких проводять шляхом запікання. 

М’ясо відноситься до повноцінного джерела білка. 
Рибна сировина, також багата на білки, вітаміни А, Е, С, РР и групи В, а також 

макро- та мікроелементам, як фосфор, магній, кальцій, натрій, залізо, сіра, цинк та 
інші. Ці корисні елементи регулюють обмін речовин та цукру в крові, допомагають 
виводити з організму токсини, а також запобігають виникненню ракових захорювань і 
поєднання таких продуктів з сировиною теплокровних тварин є доцільним бо при 
правильному комбінуванні їх можливо створити повноцінних продуктів харчування. 

Фізіологічна норма вживання риби і рибних продуктів не може розглядатися та 
оцінюватися без врахування норм і розмірів фактичного вживання м’яса тепло-
кровних тварин, продуктів його переробки, а також інших продуктів, які є дже-
релом повноцінного білку тваринного походження. В складі тіла риб знайдено біля 
60 хімічних елементів. Вміст білку в м’ясі промислових риб коливається в межах 
14.5 – 21 %, мінеральних речовин 0.9 – 2 %, води 56 – 85 % і жиру 0.1 – 33 %. 

В якості білоквмісної рослинної сировини використовували варену картопль, 
вибір останньої до складу рецептур був обгрунтований економісними і технолог-
гічними характеристиками даної сировини. 

Традиційні температурні режими теплової обробки запечених м’ясних хлібів 
варюються в межах 120 – 140 °С. Для запікання розроблених комбінованих м’яс-
них хлібів, використовували нагрів при 120 °С, як найбільш ефективний для 
комбінованої системи. 

Хімічний склад основної сировини, використаної в рецептурах м’ясо-рибних 
хлібів редставлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Хімічний склад сировини 

Сировина Вміст білку Вміст жиру Вміст вологи, Вміст золи 
Філе мерлузи 16,6 2,2 79,9 1,3 
Яловичина в/с 18,9 12,4 67,7 1,0 
Філе куряче 23,6 1,9 73 1,1 
Картопля 2,0 0,4 63 1,1 
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Діограма прогріву центральної зони модельних хлібів представлена на 
рисунку 1. 

 
Проведення запівкання при 120 °С дозволяло отримати високі функціонально-

технологічні і органолептичні показники комбінованого м’ясо-рибного хліба. 
Дослідження стабільності мікробіологічних показників м’ясо-рибного хліба 

підтвердило перспективність подальших досліджень щодо розробки нових видів 
комбінованих м’ясо-рибних продуктів.  
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Одним з основних джерел забезпечення людини повноцінними продуктами 
харчування та вирішення проблеми недостатнього споживання повноцінних 
білкових речовин — є удосконалення технологій продуктів на основі сировини 
тваринного походження. Це є реальною науковою задачею, яка вирішується як 
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. 
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З введенням в Україні мінімальних специфікацій якості основних продуктів 
тваринного походження, які встановлюють вимоги до показників якості даних 
продуктів, постає ряд пошукових завдань щодо наукового обґрунтування технологій 
нового класу продуктів, які виробляються на основі м’ясної сировини. Введення 
поняття м’ясомісткий продукт, а також більш широкої класифікації кулінарних 
виробів та напівфабрикатів з використанням м’ясної сировини, потребує обґрун-
тування комплексу технологічних задач, а також вирішення питань щодо підви-
щення функціональних даних продуктів з використанням не м’ясної сировини. 

З точки зору фізіології харчування м’ясо птиці є дуже важливим джерелом 
білка в раціоні як здорових, так і хворих людей. За кількістю ненасичених 
жирних кислот і низькому рівню насиченого жиру м’ясо птиці переважає 
свинину та яловичину, що дозволяє віднести дану сировину до дієтичної. Саме 
тому темпи зростання споживання м’яса птиці в розвинених країнах вищий, ніж 
для інших типів м’яса.  

Сьогодні м’ясо птиці за споживанням на душу населення в більшості країн 
світу стоїть на другій місці після свинини і, можливо, в найближчому май бут-
ньому займе найвищу сходинку в раціоні білків тваринного походження. 

М’ясо птиці поживне і легко засвоюється (на 93 %). Воно містить білки (15 – 
22 %), жири (5 – 39 %), мінеральні солі, екстрактивні речовини, а також вітаміни 
А,D, РР, групи В. Жир птиці плавиться при низькій температурі (23 – 39 °С), в 
ньому багато ненасичених кислот. При тепловій обробці він розтоплюється і про-
сочує м’язову тканину, завдяки чому м’ясо стає соковитим, поліпшується його 
смак. У м’ясі птиці переважають повноцінні білки. З мінеральних речовин м’ясо 
містить солі калію, натрію, фосфору, кальцію, заліза, міді. В м’ясі птиці багато 
екстрактивних речовин, тому бульйони, особливо з курей, ароматні, викликають 
посилене виділення травних соків, а це сприяє кращому засвоєнню їжі. 

Порівняно із забійною худобою, м’язова тканина птиці більш щільна і дрібно-
волокниста. Сполучної тканини менше, вона ніжніша і пухкіша. У м’яса курей 
м’язи білі. У курячому м’ясі багато м’язової тканини, цим воно відрізняється від 
м’яса тварин, у яких більше сполучної цупкої тканини. У курячому м’ясі 
сполучна тканина пухка і ніжна. 

Жирові відкладення розміщені під шкірою, на кишечнику і шлунку. Завдяки 
рівномірному розподілу жиру між м’язовими пучками м’ясо птиці має ніжну 
консистенцію, приємний смак і аромат. Шкіра тонка, від рожевого до жовтого 
кольору, залежно від породи. 

Метою науково-дослідної роботи було удосконалення технології виробництва 
м’ясних виробів, а саме курячого «попкорну» шляхом внесення до вже існуючої 
рецептури каротиновмісної сировини — моркви і гарбуза. 

Добова норма для організму вітаміну А складає 1,5 мг, а бета-каротину — 4,5 мг. 
В 1 кг моркви міститься від 50 до 200 мг бета-каротину. Концентрація 

каротину у гарбузі в 5 разів вища ніж у моркві, що зрештою дає нам можливість 
віднести даний вид продукту до функціонального і володіючого антиокси-
дантними властивостями. 

Вітамін А забезпечує нормальний фізіологічний стан шкіри, також він 
стимулює утворення слизу епітеліальними клітинами слизових оболонок (органи 
дихання, кишечник, сечовивідні канали). Крім того він грає важливу роль у 
функціонуванні органів зору (є компонентом світлочутливого білка сітківки ока). 
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Якщо людиною споживається велика кількість бета-каротину, частина його 
утворює необхідну кількість вітаміну А, частина що залишилась, діє у клітинах 
як антиоксидант, на рівні клітинних мембран.  

Бета-каротин нейтралізує дію вільних радикалів, що утворюються у організмі, 
й можуть призвести до виникнення злоякісних пухлин. Ще однією метою 
виконання даної роботи є продовження терміну зберігання готових виробів з 
використанням васабі та спеціальних пакувальних матеріалів, які збільшують 
термін придатності до споживання м’ясних виробів.  
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9. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
НАПІВФАБРИКАТІВ М’ЯСОМІСТКИХ 
КУЛІНАРНИХ З ВИКОРИСАТАННЯМ 
КАРОТИНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ 
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Харчування є головним фактором, що визначає здоров’я людини. Неспри-
ятлива екологічна ситуація в промислових центрах України, послаблення внас-
лідок неповноцінного харчування імунної системи людини, а також статистично 
достовірне збільшення захворювань, спричинених порушенням обміну речовин, 
потребує вирішення задач, пов’язаних зі створенням продуктів профілактичного 
спрямування та розширення асортименту продукції масового споживання, 
розробленої на основі сучасних знань і теорій харчування. 

Накопичення в організмі людини токсичних речовин за одночасної наявності 
дефіциту життєво необхідних есенціальних компонентів (вітамінів, амінокислот, 
харчових волокон, мікроелементів та ін.) призводить до зменшення власних 
функціональних резервів організму для опору негативному впливу довкілля та 
підвищення ризику виникнення захворювань, які отримали назву «хвороби 
цивілізації» — ожиріння, цукровий діабет, імунодефіцитний стан, гіпертонічні, 
серцево-судинні та онкологічні захворювання.  

Якість та безпечність м’ясомістких продуктів, збереження їх функціональних 
характеристик в термінах зберігання, пошук шляхів технологічного впливу для 
підвищення якості з використанням принципів комбінаторики, є актуальною 
задачею для галузі. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), продукти XXI 
століття повинні не тільки мати збалансований хімічний склад, але й відрізнятися 
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високим вмістом біологічно активних речовин, таких як вітаміни, природні 
антиоксиданти, незамінні амінокислоти, що виконують функції геропротекторів, 
імуномодуляторів тощо.  

Саме тому, в останні роки значного поширення набуло використання в тех.-
нологіях оздоровчих харчових продуктів каротиноїдів, які проявляють антиок-
сидантну, радіозахисну, антисклеротичну, антиканцерогенну активність. До того 
ж, за умов постійного зростання зорового навантаження сучасної людини через 
використання комп’ютерної, телевізійної техніки і засобів мобільного зв’язку, 
виробництво продуктів з необхідним вмістом провітаміну А стає важливим 
завданням для харчової промисловості. 

Каротиноїди — це природні пігменти, які синтезуються рослинами і мікро-
організмами. Останніми дослідженнями показано, що каротиноїди мають й інші 
специфічні властивості, не пов’язані з А-вітамінною активністю. Основна їх 
функція в організмі людини полягає у захисті біологічних структур від ушкод-
жуючої дії вільних радикалів. В живих організмах вони діють як фотопротектори 
та антиоксиданти; на молекулярному і клітинному рівнях запобігають шкідливим 
біотрансформаціям, що індукуються окислювачами, генотоксичними сполуками, 
радіоактивним випромінюванням. Вони запобігають накопиченню холестерину, 
онкологічним і віковим ушкодженням клітин організму, виявляють антист-
ресорні властивості. Звідси слідує, що розробка каротиновмісних продуктів є на 
сьогодні актуальною і нагальною задачею. 

Проблемою збагачення харчових продуктів каротиноїдами займалися багато 
зарубіжних і вітчизняних науковців. Аналіз даних наукових досліджень та 
патентної інформації, підтверджує перспективність пошукових робіт щодо 
розширення використання каратиноїдів в харчових продуктах. Однак для 
м’ясних і м’ясомістких продуктів дослідження щодо використання каратиноїдів 
достатньо не висвітлені. 

До напівфабрикатів м’ясомістких кулінарних належить велика група продук-
тів, яка за видами м’яса та технологією обробки на: великокускові (м’ясо-кісткові 
або безкісткові), дрібнокускові (м’ясо-кісткові або безкісткові), порційні (м’ясо-
кісткові або безкісткові), тушка птиці та її частини, фаршировані, посічені 
(фарші, посічені формовані), ковбаски (купати, тощо). 

У мінімальних специфікаціях якості основних продуктів тваринного 
походження, якість напівфабрикатів кулінарних контролюють за органолептич-
ними та фізико-хімічними показниками. Однак дані які визначають нормативні 
обмеження фізико-хімічних характеристик даної групи продуктів вказують на те, 
що питання підвищення функціональності м’ясомістких продуктів лишаються до 
кінця не визначеним і нормативно не регламентованими.  

Відсутні інформаційні дані про розроблені м’ясомісткіпродукти з функціо-
нальними властивостями, не обґрунтовані терміни зберігання даних продуктів з 
різним термічним станом та не з’ясований вплив в процесі зберігання 
каротиноїдів різного походження на якість даної групи продуктів.  

Відомо, що ступінь засвоюваності бета-каротину залежить від наявності в 
харчовому раціоні жиру та білку. Тому можна припустити, що введення каро-
тиновмісної сировини у напівфабрикати м’ясомісткі кулінарні дозволить 
підвищити біодоступність каротиноїдів та створити принципово нові збалан-
совані харчові продукти, які володіють функціональними та біокорегуючими 
властивостями. 
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10. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
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І.Р. Лозинський, І.М. Страшинський 
Національний університет харчових технологій 

Забезпечення населення повноцінними і екологічно чистими м’ясними ви-
робами — одне з головних завдань соціального розвитку України на сучасному 
етапі. У вирішенні цієї проблеми увагу приділяють пошуку нових джерел 
харчових продуктів, які б могли розширити асортимент м’ясної продукції.  

Ринок України представляє широкий асортимент м’ясних виробів виго-
товлених з традиційної м’ясної сировини. Проте є сегмент споживачів, які все 
більше і більше шукають нові делікатесні вироби. Пропонується виготовлення 
м’ясних делікатесів з м’яса диких тварин. Ці м’ясні вироби мають неповторні 
смакові властивості, а також велику кількість поживних речовин, а виготовлення 
таких виробів є досить перспективним. 

На відміну від м’яса домашніх тварин м’ясо дичини містить більше міне-
ральних солей і вітамінів і менше жиру: він відкладається на нутрощах і 
підшкірних тканинах, в м’язових тканинах, як правило, відсутня. Зате м’ясо 
дичини більш багате азотистими речовинами, переважно білками. За засвою-
ваності м’ясо диких тварин вважається більш цінним продуктом, насамперед 
через низький вміст жиру і високий вміст повноцінних білків, вітамінів і деяких 
мінеральних речовин, особливо кальцію, заліза і фосфору. Добра засвоюваність 
м’яса дичини обумовлена сприятливим складом пуринових сполук, а порівняно 
високий вміст креатину та інших складових частин позитивно відображається на 
вегетативній нервовій системі людини. Завдяки незначній жирності м’ясо дичини 
має знижені енергетичні показники, тому воно рекомендується як для розши-
рення меню, так і для приготування щоденних страв. 

Властивості жиру, що міститься в м’ясі дичини, неоднакові і змінюються в 
залежності від виду тварин. Заячий і кролячий жир неприємно пахне, тому при 
обробці тушки його видаляють. Відділяється і жир великої копитної дичини. 
Виняток становить дикий кабан, жир якого можна використовувати при при-
готуванні інших страв. Він дещо м’якший, ніж жир домашнього поросяти, що 
взагалі характерно для жиру усіх видів диких тварин. Жир куріпок, фазанів, 
диких голубів і качок не видаляється, його використовують для приготування 
страв із цих видів дичини. 

Дичина є досить нежирним продуктом, так як містить 1 – 3 % ліпідів. Але це 
м’ясо багате протеїнами — 15 – 20 %. 

Дичина дійсно може бути важкою для вашого шлунку, але це пов’язано 
скоріше із способом її приготування, ніж з її натуральними якостями. Якщо 
випав шанс покуштувати дичину, не відмовляйте собі в цьому і забудьте про 
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енергетичну цінність: завдяки своїм властивостям дичину просто не здатна 
піддати небезпеці ваш харчовий баланс 

М’ясо дичини порівняно з м’ясом сільськогосподарської птиці має темніше 
забарвлення, не таке ніжне, містить більше білків (23 – 25 %) і екстрактивних 
речовин, які надають йому своєрідного смаку й аромату (злегка гіркуватого з 
смолистим присмаком), але менше жиру (1 – 2 %). 

Білки м’яса плямистого оленя и дикого кабана мають високу біологічну 
цінність, не містять лімітуючих амінокислот. М’ясо відрізняється високим 
вмістом лізину, лейцину, ізолейцину.  

Вивчення амінокислотного складу свідчить про високий вміст триптофану в 
м’ясі — 1,37 и 1,11 г/100 г білка в м’ясі дикого кабана і оленя відповідно, що 
співвідноситься з високим вмістом альбумін-глобулінової фракції цього виду 
м’яса. Амінокислотний склад м’яса диких тварин не поступається такому ж 
традиційних тварин, а за вмістом ряду амінокислот (треонін, триптофан, 
фенілаланін) перевершує його. 

Сумарна кількість незамінних і замінних амінокислот в м’ясі диких тварин 
вищий, ніж в контролі, в середньому на 1,63 і 0,24 г/100 г білка в м’ясі дикого 
кабана і оленя плямистого відповідно. Співвідношення амінокислот крипто-
фан/оксипролін (білковий якісний показник) м’яса диких тварин вище ніж у 
контролі на 0,35 і 0,33 ум. од. в м’ясі дикого кабана і оленя плямистого 
відповідно. 
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ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ПРОДУКТІВ З М’ЯСА КРОЛЯ 
Е.Г. Аветян, О.М. Сокол 
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М’ясо кроля — це перш за все екологічно чистий, дієтичний продукт, 
рекомендований в лікувально-профілактичному та дієтичному харчуванні. Саме 
м’ясо кролів рекомендується для харчування вагітних, людей, схильних до 
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алергії, із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, з порушенням обміну 
речовин та гіпертонією. Також м’ясо кроля допомогає швидше відновлювати 
сили після важких інфекційних захворювань, опіків, травм, для людей екстре-
мальних професій і для працівників на шкідливих професій. 

Протягом останніх десятиліть з об’єктивних та суб’єктивних причин світове 
госпо-дарство м’яса кролів за даними ФАО, знизилися на 40 % і склало 2,6 млн. 
тонн, з яких близько 50 % виробляє Китай, Франція — 3,6 %, Іспанія — 1,5 %, 
Португалія — 1,6 %, Україна — 0,6 %, Росія — 0,3 %. Унаслідок кризових явищ у 
вітчизняному агропромисловому комплексі та навали непередбачених епідемій 
вірусних захворювань (міксоматоз, геморагічна хвороба) маточне поголів’я кролів 
знизилося в 5 – 6 разів. Хімічний склад м’яса кролів характеризується дещо 
підвищеним вмістом вологи (74 – 77 %) порівняно з м’ясом інших сільськогоспо-
дарських тварин, помірний вміст білків (15 – 19 %), жиру (5 – 6 %) та мінеральних 
речовин (1 – 1,1 %), що дає можливість вважатице м’ясо дієтичним. На хімічний 
склад м’яса кролів суттєво впливає їх вік. Найбільшу цінність дієтичного продукту 
становить м’ясо кролів у віці 3 – 5 місяців. З віком значно змінюється хімічний склад 
кролятини: підвищується його енергетична цінність і знижується вологість. 

Хімічний, амінокислотний склад та вміст вітамінів 

Найменування показників Кролі Кури Свині ВРХ 
Вода, % 
Білок,: % 
Жир, % 
Зола, % 

75 
16 
6 

1,15 

62,6 
18,5 
18 
0,8 

61 
16 
22 
1,1 

72 
19 
7,5 
1 

Вітаміни в 100г продукту: 
Вітамін А, мг 
Вітамін Е, мг 
Вітамін В6 , мг 
Вітамін В9, мкг 
Вітамін В12, мкг 

 
0,01 
0,5 
7,7 
4,3 
4,0 

 
0,2 
0,2 

0,52 
 

0,55 

 
- 
- 

0,3 
4,1 
- 

 
- 

0,6 
0,4 
8,4 
2,6 

Амінокислоти, г/100г 
Валін 
Ізолейцин 
Лейцин 
Лізин 
Метіонін 
Треонін 
Триптофан 
Фенілаланін 

 
1064 
864 

1734 
2199 
499 
913 
327 
512 

 
877 
693 

1412 
1588 
471 
885 
293 
744 

 
870 
810 

1450 
1610 
410 

1250 
220 
730 

 
750 
650 

1030 
1340 
280 
610 
210 
640 

Енергетична цінність, кКал 176 241 354 187 

На сьогоднішній день зростає попит на м’ясо кролів, незважаючи на вищу 
ціну порівняно з м’ясом птиці (у торговій мережі 1 кг. кролятини коштує 90 грн.) 
Проте споживачі починають усвідомлювати, що за якісну продукцію треба й 
платити більше.  

У великих супермакетах вже представлений широкий асортимент кроля в 
тушках (Novus: ТОВ «Український племінний кролівницький комплекс», Сільпо: 
ТОВ «Кролікофф», Ашан: ТОВ «Паннон Карпатський», ТОВ «Кролікофф»), що 
полегшує покупцеві вибір і дозволяє придбати саме те, що хочеться. Підвищеною 
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увагою ці тварини користуються тому, що не примхливіані до кормів, ані до 
технології утримання. 

Розвиток кролівництва має неабияке соціальне значення. Це підвищення 
зайнятості населення, трудове виховання дітей, прищеплення любові до живої 
природи. Населення регіонів, які прилягають до великих промислових та 
шахтарських центрів, зможе забезпечити себе продуктами харчування, а підсобні 
господарства — дієтичною сировиною. 

Розвиток кролівництва має неабияке соціальне значення. Це підвищення 
зайнятості населення, трудове виховання дітей, прищеплення любові до живої 
природи.Населення регіонів, які прилягають до великих промислових та 
шахтарських центрів, зможе забезпечити себе продуктами харчування, а підсобні 
господарства — дієтичною сировиною. 

На м’ясо кролів майже не існує національних (релігійних) обмежень, як 
наприклад на свинину чи яловичину (іслам, індуїзм та інші релігії). М’ясо кролів 
відрізняється соковитістю, ніжною консистенцією, легко засвоюється організ-
мом, воно являється дієтичним. М’ясо кролів відноситься до білого м’яса і 
містить багато азотистих та мінеральних речовин. 
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12. М’ЯСО ІНДИКІВ: МОНІТОРИНГ РИНКУ 
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ 
І. Гагач, М. Клишко 
Національний університет харчових технологій 

Сучасний спосіб життя людини завдяки механізації та автоматизації вироб-
ничих процесів привів до зменшення фізичних навантажень, а відповідно, і до 
потреби у висококалорійних продуктах.  

Щороку виробництво функціональних продуктів зростає на 15 –20 % і складає 
в США-38 % об’єму продажу, в Європі — 31 %, в Японії — 23 %. Можна 
констатувати, що в Україні функціональні продукти мають значний потенціал 
розвитку і тому вони стали одним із популярних напрямів інноваційних розробок 
харчової промисловості. 

За даними ФАО світове виробництво м’яса в 2012р зросло приблизно на 2 % і 
склало 302 млн. тонн за рахунок виробництва свинини та м’яса птиці. При цьому 
частка птиці в загальному виробництві м’яса становить 34,3 %. Нині птахів-
ництво є одним з головних виробників відносно дешевих та біологічно 
повноцінних продуктів харчування.  

Із загальної кількості м’яса птиці, що виробляється, до 86 % — м’ясо курей 
(м’ясо бройлерів — 72,9 %) і ця цифра залишається стабільною протягом остан-
ніх років. За 2002 – 2012рр щорічний приріст м’яса бройлерів становить понад 1 
млн. тонн, тоді як частка виробництва м’яса індиків складає лише 7 – 9 %. 
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Найбільшими виробниками м’яса індиків є: США — 3260 тис. т, Франція — 
501 тис. т, Бразилія — 215 тис. т, Англія — 206 тис. т, Канада — 163 тис. т, Угор-
щина — 108 тис.т, Ізраїль — 105 тис. т. У США та Канаді частка індичатини у 
загальному балансі м’яса птиці становить 22 — 26 %, а в ЄС — 12 – 15 %. А 
відповідно щорічне споживання м’яса індиків на душу населення складає в 
Ізраїлі — 12,0 кг, в США — 8,0 кг, в Європі — 4,0 кг, зокрема в Польщі — 4,5 кг, 
в Росії — 1 кг, а в Україні — 0,2 кг. 

Нині виробництво м’яса індиків в багатьох країнах світу організовано у формі 
повної вертикальної інтеграції. При цьому фірма-інтегратор переробної про-
мисловості об’єднує, з одного боку фермерські господарства, а з іншого 
роздрібну торгівлю.  

За даними спеціалістів організації British United Turkeys, існує ймовірність 
розширення виробництва продукції індиківництва в Росії та Україні. Природа, 
клімат України, а також добре розвинене зернове господарство створюють усі 
умови для розвитку індиківництва, яке повинне зайняти одне з ведучих місць в 
балансі м’яса птиці. 

Основними операторами ринку з виробництва м’яса індиків в Україні є такі 
компанії, як ТОВ «Українська продовольча група «Інвест» (м. Чернівці); ТОВ 
«Племптахорадгосп «Броварський»; ПП «Шарк»; ТОВ «Володар»(Київська обл.); 
ТОВ АП «Сумський бекон»; ВАТ «Агрофірма Добробут Прикаипаття»; Агро-
фірма «Шахтер»; ВАТ «Агрофірма Грельє-Брошукова» (спільне українсько-
французьке підприємство); ВАТ «Золотоношам’ясо». Діяльність даних підпри-
ємств спрямована на випуск продукції, яку можна зустріти на полицях супер-
маркетів міст-мільйонників. А саме це охолоджена продукція: тушка, філе 
грудки, крило, окіст, стегно, гомілка, голови та інше. Наразі ціна за 1 кг тушок 
індиків становить 32 – 36 грн, філе — 63 – 66 грн. 

М’ясо індиків — унікальний дієтичний продукт, який поєднує в собі 
властивості курятини, телятини і баранини. Частка м’язової тканини у тушках 
індиків коливається в межах 44 – 47 %. З однієї тони тушок індиків отримують 
700 – 800 кг чистого м’яса. М’ясо індиків на відміну від м’яса інших сільсь-
когосподарських тварин має різний ступінь забарвленості м’язів: від світло-
рожевого до темно-червоного. 

Фізико-хімічні показники м’яса індиків 

Вид сировини 
Вміст 
білку, 

% 

Вміст 
воло-
ги, % 

Вміст 
жиру, 

% 

Вміст 
золи, 

% 
pH Аw ВЗЗ, 

% 
ВУЗ, 

% 

Енергетич-
на 

цінність, 
ккал/кДж 

ПП «Шарк» 20,66 73,27 4,69 1,44 6,6 0,995 70,5 92,2 94/394 
ВАТ Племгосп 
Броварський 18,37 74,17 5,93 1,53 6,3 0,993 72,8 94,5 112/469 

ТОВ Агрофірма 
Добробут 
Прикарпаття 

22,57 70,39 5,1 1,94 6,4 0,994 70,1 98,7 118/494 

ВАТ Золотоно-
шам’ясо 21,4 73,79 3,56 1,25 6,0 0,993 72,5 94,7 108/453 

Точна і досконала оцінка харчової цінності м’яса індиків досить складна і 
може змінюватися в досить широких діапазонах залежно від статі, пори року, 
способу відгодівлі, методів та термінів зберігання м’яса. 
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На кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів НУХТ було проведено 
дослідження охолодженого м’яса індиків різних виробників України. Отримані 
показники якості продукту: харчову і біологічну цінність, порівняли з анало-
гічними характеристиками м’яса молочної телятини та молодої баранини, яку 
традиційно використовують, як дієтичну та екологічно безпечну сировину, при 
виробництві функціональних і дієтичних продуктів харчування. 

Отже на даний час потрібно впроваджувати виробництво продукції з м’яса 
індиків. 
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Важливим напрямком розвитку харчових технологій є раціональне вико-
ристання сировинних ресурсів та розширення асортименту харчових продуктів. 
Актуальність цього напрямку визначається необхідністю пошуку нових джерел 
повноцінного білку і впровадження нових видів продукції з високою харчовою 
цінністю. Однією з головних проблем харчування є незбалансоване та нера-
ціональне харчування.  

Дослідження вченими Національного медичного університету імені О.О. Бо-
гомольця показали, що фактичне харчування українців характеризується: 
незначною кількістю білків (11 – 13 %); надмірним споживанням жирів (45,8 %); 
незбалансованістю жирних кислот, недостатньою кількістю вуглеводів (39,6 % 
від загальної калорійності); значним вмістом в раціоні холестерину (в серед-
ньому 519,8 мг на добу); недостатньою кількістю вітаміну С та мінералів кальцію 
і магнію (нижче норми на 20 %, 16 % і 10 % відповідно) [1].  

Одним з способів подолання цих проблем є вживання натуральних продуктів 
харчування. При розробці ліверних ковбас перспективним є комбінування 
м’ясних субпродуктів другої категорії (легені, рубець, губи, шлунок) і колагено-
містної сировини, яка недостатньо залучається в технологічному процесі. 
Переважна більшість субпродуктів другої категорії мають специфічні, лікувальні 
та профілактичні властивості, а, отже, можуть бути використанні для вироб-
ництва різних груп м’ясних продуктів. 

Легені володіють низькою харчовою цінністю і невисокими смаковими 
характеристиками. Вони містять багато води, кровоносних судин і сполучної 
тканини, особливо колагену і еластину, що додають їм жорстку консистенцію. 
Кількість повноцінних білків у легенях невелика, і засвоюються вони гірше 
білків м’яса. Легені мають блідо-рожеве забарвлення. Вони повинні бути добре 
знекровлені і добре промиті від крові і слизу. Характеризуються досить високим 
вмістом колагену (4,6 %), еластину (близько 1 %) і середнім — повноцінних 
білків (9,5 %), тому вони переварюються гірше, ніж білки м’яса. Хімічний склад 
легенів наступний (%): вода — 72,5 – 79,3; зола — 1; сирий протеїн — 14,0 – 15; 
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сирий жир — 3,6 – 11; безазотисті екстрактивні речовини — 1,5 – 2, містять 
вітаміни групи В, РР, Н і пантотенову кислоту. Відношення повноцінного білка 
до неповноцінного дорівнює 1,66, що значно поступається м’ясу, печінці, 
ниркам, язику та іншим продуктам. В м’ясопереробній промисловості легені, що 
мають паренхіматозну будову, з метою підвищення соковитості і поліпшення 
консистенції після термообробки, піддають шприцюванню білково-жировими 
емульсіями, масуванню у розсолах, ферментації, вакуумуванню [2].  

Метою досліджень є обґрунтування доцільності використання легенів в 
технології ліверних ковбас, для розширення сировинної бази їх виробництва та 
покращення технологічних властивостей. 

Відповідно до мети в дослідженні були поставлені наступні завдання: 
розробити рецептури ліверних ковбас з додаванням колагеномісткої сировини та 
дослідити органолептичні показники нової продукції. 

Було досліджено новий вид ліверних ковбас. В перший дослідний зразок у 
фарш, замість печінки, було внесено легені, м’ясо діафрагми, рубців, свинячих 
шлунків та інших субпродуктів. Ковбаса ліверна рослинна, крім того, містила 20 % 
розварених бобів, які надають їй характерний присмак і колір. У другий 
дослідний зразок було введено легені та незначну кількість печінки, а також 
варений головний мозок і свинячу щоковину. У фарш додавали яйце куряче, 
цибулю ріпчасту, борошно пшеничне, перець, мускатний горіх або кардамон. 
Сировину жилували, ретельно очищали від забруднень, сполучної тканини, 
шкірки, хрящів, промивали, завантажували в котли і варили до розм’якшення за 
температури 100 °С протягом 2 – 6 год. Кожен вид субпродуктів варили окремо 
або групували залежно від структури сировини і вмісту грубої сполучної 
тканини. Після варіння сировину розкладали тонким шаром на столи або стелажі, 
потім розбирали, видаляючи з м’ясо-кісткової сировини кістки, грубі хрящі та 
інші не харчові відходи, охолоджували до температури не вище 12 °С. далі 
готували фарш. Змішування рецептурних компонентів проводили за традиційною 
технологічною схемою. Вищу органолептичну оцінку мав другий зразок з 
введенням легенів та незначної кількості печінки. 

Таким чином проведені дослідження дозволили обґрунтувати доцільність 
використання легенів у технології ліверних ковбас для розширення сировинної 
бази їх виробництва та покращення технологічних властивостей. 
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Білок — основний будівельний матеріал для організму людини. Нестача білка 
в організмі дітей призводить до сповільнення росту та розвитку, у дорослих — до 
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порушення роботи залоз внутрішньої секреції, зміни гормонального фону, 
погіршення засвоєння мікроелементів, вітамінів, жирів. 

У вітчизняній м’ясопереробній галузі близько 14 % ресурсів, що містять 
білок, залишаються невикористаними. Серед них особливий інтерес являє 
вторинна м’ясна сировина, багата білком — колагеном, на частку якого 
приходиться від 25 до 33 % загальної кількості білків забійних тварин [1]. 

Тваринні білки — повноцінні тому, що містять всі незамінні амінокислоти, а, 
отже, вони краще засвоюються ніж рослинні. За рекомендаціями ФАО ВООЗ, 
мінімальний рівень споживання білків повинен становити 0,75 г на 1 кг маси 
тіла, а максимальний — 1 г на 1 кг маси. 

Значні ресурси тваринного білка знаходяться в субпродуктах ІІ категорії: 
селезінці, рубці, легенях та ін. За виключенням селезінки та м’яса яловичих 
голів, субпродукти ІІ категорії містять повний набір незамінних амінокислот, 
хоча і в меншій кількості. В них менше ізолейцину, триптофану, лізину, але 
більше оксіпроліну, проліну, гліцину, гістидину, глютамінової кислоти. 
Субпродукти цієї групи, особливо рубець, губи, вуха, багаті на колаген.  

За біологічною цінністю субпродукти другої категорії наближаються до 
жилованого м’яса першого сорту. Більшість субпродуктів мають достатньо 
низький вміст жиру, що дозволяє використовувати їх при виробництві 
м’ясопродуктів в якості білкової сировини. Крім того, вони містять велику 
кількість вітамінів, макро- і мікроелементів. 

Загальний вихід субпродуктів до живої маси тварин для ВРХ становить 12 – 
16 %. Вихід оброблених субпродуктів другої категорії до маси м’яса на кістках 
для ВРХ становить у середньому по Україні 13,76 % [2]. 

Шлунки великої рогатої худоби — чотирикамерні. Їх розділяють на рубець із 
сіткою і книжку із сичугом. Вихід рубців після їх обробки становить 1,32 % до 
живої маси тварин. Вміст колагену в яловичому рубці досягає 50 % від загальної 
кількості білків. 

Метою нашої роботи було аналітичне дослідження перспективи отримання 
білкового препарату з колагенвмісної сировини, дослідження можливості вико-
ристання рубця в якості матриці для зв’язування іонів кальцію, з’ясування сучас-
них поглядів на місце тваринних білків в вирішенні проблеми білкового дефіциту. 

Перспективним напрямом використання вторинної колагенвмісної сировини є 
використання рубця для зв’язування іонів кальцію. Для ферментації рубця 
використовували колагеназу, пепсин, трепсин.  

Отримано кальцієвмісний білковий продукт з рубця (БПР), який має 
підвищені функціонально-технологічні властивості. За органолептичними 
показниками висушений білковий продукт з рубця є порошком без грудок і сто-
ронніх включень, із запахом, властивим продукту з м’ясної сировини, від білого 
до кремового кольору.  

Отримані кальційвмісні білкові продукти з рубця використовували у складі 
січених напівфабрикатів. Їх застосування дозволяє збагатити м’ясні продукти 
повноцінними білками, харчовими волокнами, збалансувати готовий продукт за 
мікронутрієнтним і амінокислотним складом. 

Встановлено, що заміна основної сировини у рецептурі січених напівфаб-
рикатів на БПР у кількості від 5 до 20 % підвищує ВЗЗ яловичих фаршів, що 
пов’язано з модифікацією колагенових білків БПР у процесі ферментативного 
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протеолізу, в результаті якого відбувається звільнення гідрофільних груп, 
здатних зв’язувати та утримувати воду.  

У січених напівфабрикатах при додаванні білкового продукту спостерігається 
збільшення модуля пружності, в’язкості, адгезії. Покращуються реологічні 
показники харчових продуктів, перш за все консистенція.  

Встановлено, що додавання білкового продукту з рубця в яловичий фарш 
дозволяє скоротити тривалість теплової обробки м’ясних січених виробів на 
5,8...10 % порівняно з виробами, виготовленими за традиційною технологією. 

На основі яловичого фаршу з додаванням БПР розроблено низку рецептур 
натуральних м’ясних січених виробів і виробів з котлетної маси: котлети та 
шніцель натуральний січений. 

Продукти отримані ферментацією колагенвмісної сировини сприяють 
розширенню асортименту, поліпшенню споживчих характеристик і дозволяють 
створити продукти функціонального і профілактичного призначення. 
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Проблема нестачі продовольства й білку була і залишається актуальною, 
оскільки рівень харчування впливає на якість і тривалість життя людей, їх 
здоров’я, працездатність, активність та збереження генофонду.  

Літературні дані [1] свідчать про недостатнє споживання населенням України 
тваринного білку: загальне споживання білку на добу складає 54,3 г, хоча 
рекомендована мінімальна доза — 82,4 г. Дефіцит складає 34,1 %. Частково ця 
проблема вирішується за рахунок використання різноманітних рослинних 
добавок, емульгаторів, стабілізаторів, ароматизаторів та ін., але замінити 
повністю в такий спосіб нестачу тваринної сировини неможливо. Адже 
тваринний білок — джерело всіх незамінних амінокислот, що характеризуються 
їх збалансованістю, добре засвоюються, в той час як білки рослинного поход-
ження (соя, бобові, борошно, крупи та продукти з них), як правило, мають 
дефіцит деяких незамінних амінокислот, а ступінь їх засвоєння значно нижчий.  

Ефективним способом вирішення даної проблеми є використання вторинних 
сировинних ресурсів м’ясної промисловості в технології м’ясопродуктів, зокрема 
ковбасних виробів. Значні ресурси тваринного білка знаходяться в субпродуктах 
ІІ категорії: селезінці, рубці, легенях та ін. Вони містять велику кількість 
вітамінів (особливо A, D, групи В, РР, Е, К), макро- і мікроелементів. За 
біологічною цінністю перше місце серед вторинних ресурсів належить протеїнам 
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крові. Вміст білка в цільній крові різних тварин коливається в межах 16,59 – 
22,25 %, що практично еквівалентно вмісту його в м’ясі. Кров, плазму та 
сироватку застосовують для підвищення біологічної цінності ковбас. Викорис-
тання плазми та сироватки крові дозволяє замінювати 6 – 15 % м’яса при 
виробництві варених ковбас та 8 – 20 % при виробництві паштетів. Введення до 
складу емульсій на основі плазми крові казеїнату кальцію усуває дефіцит неза-
мінних амінокислот (ізолейцин і метіонін).  

У багатьох країнах при виробництві варених ковбас використовують вто-
ринну сировину м’ясної промисловості. В Польщі широко застосовують добавки 
з сухої знежиреної молочної сироватки та сироватки свинячої крові, що 
позитивно впливає на органолептичні показники м’ясопродуктів і збагачує їх 
кальцієм. В той же час В. Jacguet, P. Poterrc відзначають, що введення плазми 
крові в емульговані м’ясопродукти замість води в кількості 10 % покращує якість 
отриманих емульсій, органолептичні і структурно-механічні показники готової 
продукції, збільшує вихід та збагачує продукт залізом [2]. Емульсії на основі 
цільної крові забійних тварин широко використовують на м’ясопереробних 
підприємствах США і Данії, де для приготування сосисок використовують 
добавку з 27 % крові, 25 % води, 6 % молочного цукру та 42 % жиру, для 
зниження інтенсивності забарвлення її гомогенізують під високим тиском [3]. У 
вирішені проблеми раціонального використання сировини і збільшені білкових 
ресурсів важлива роль належить організації максимального збору харчової крові 
в процесі переробки всіх видів тварин і використання її при виробництві 
м’ясопродуктів. Для ліквідації дефіциту повноцінних харчових продуктів пропо-
нується в якості перспективного і економічно вигідного напряму — виробництво 
продуктів на м’ясній основі з білково-мінеральним збагачувачем (БМЗ) на основі 
плазми крові. Розвиток цього напряму відповідає концепції Загальнодержавної 
програми «Здоров’я 2020: український вимір» (на період 2012 – 2020 років) в 
області здорового харчування України, в якій передбачено розвиток технологій 
отримання нових видів харчових продуктів з використанням БАДів, вторинної 
сировини харчової та переробної промисловості для ліквідації дефіциту харчових 
речовин, серед яких важливе місце належить мікронутрієнтам — вітамінам та 
мінеральним речовинам. Першочергового значення потребує проблема 
вирішення дефіциту кальцію як в продуктах харчування так і в організмі людини.  

Методом комп’ютерного моделювання на кафедрі технології м’яса і м’ясних 
продуктів НУХТ було розроблено багатокомпонентні рецептури БМЗ для 
м’ясопродуктів, до складу яких вводили мінеральну добавку зі стулок мідій 
(переведену 20 % розчином лимонної кислоти в розчинну форму) — як природне 
джерело кальцію (вміст кальцію — 39 %), плазму крові та казеїнат кальцію — 
для оптимізації амінокислотного складу в якості джерел повноцінного білку 
(вміст білку відповідно 7,8 % та 95 %), вітамін D (холекальциферол) — для 
покращення засвоєння організмом кальцію.  

Включення добавок у вигляді іонізованого кальцію з вітаміном D у склад 
поліфункціональних білкових сумішей є не лише фактором оптимізації міне-
рального складу продукту і попередження кальційдефіцитних станів організму 
людини, але й ефективним способом покращення функціональних властивостей 
білків у фаршевих системах та текстурних характеристик готового виробу. 
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Останнім часом, як в Україні так і за кордоном спостерігається тенденція до 
підвищення кількості домашніх тварин, перш за все собак та кішок, звідси 
виникає проблема у забезпеченні їх повноцінним кормом. 

В Україні індустрія виробництва біологічно повноцінних кормів для домаш-
ніх тварин є досить перспективним напрямком при переробці вторинних ресурсів 
м’ясопереробної галузі. 

Повноцінний сухий корм передбачений для певного періоду життя тварини і 
тому повинен мати у своєму складі достатньо поживних речовин, необхідних для 
даного періоду життя. Втрати поживних речовин при виробництві, особливо 
вітамінів, не суттєві, оскільки для процесів випікання і формування не 
потребується високих температур чи тривалого часу. Оскільки продукти сухі і не 
містять достатньої кількості води для розвитку мікрофлори, вони можуть кілька 
місяців зберігатися в сухих та холодних умовах. 

Промислове виробництво кормів для кішок та собак широко практикується в 
США, Англії, Германії та інших країнах. Основними виробниками кормів для 
домашніх тварин є: «Nestle» («Alpo», «Fancy Feast», «Friskies», «Mighty Dog» та 
продукти «Ralston Purina», такі як «Dog Chow», «ProPlan» и «Purina One»); 
«Heinz» («9 Lives», «Amore», «Gravy Train», «Kibblesn-Bits», «Nature’s Recipe»); 
«Colgate-Palmolive» («Hill’s Science Diet Pet Food»); «Mars» («Kal Kan», «Meal-
time», «Pedigree», «Sheba», «Waltham’s») и «Nutro». Частково даний ассортимент 
представлений в Україні. 

Використовуючи вторинну сировину, раціон тварин збагачується Кальцієм та 
Фосфором, що є невід’ємною складовою на певних етапах життя. Також велику 
цікавість викликає, перш за все, вміст білку, близько 19 %. Але стримуючим 
фактором є низька перетравлюваність. Економічна доцільність і амінокислотний 
склад кісток дасть змогу позитивно оцінити перспективи використання 
малоцінної вторинної сировини м’ясної промисловості для біологічно 
повноцінних кормів та кормових добавок. 

Мета роботи полягає в комплексній оцінці комплексній оцінці і доцільності 
використання малоцінної кісткової сировини для виготовлення сухих тваринних 
кормів.  

Сухі корми дозволять вдосконалити раціон домашніх тварин, задовольняючи 
потреби у поживних речовинах, що сприяє зменшенню витрат кормів. 
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Раціональне використання та переробка вторинної сировини м’ясної 
промисловості дозволить удосконалити цикл комплексної переробки сировини. 
Одним із факторів підвищення роботи — є більш повне використання вторинної 
сировини, отриманих при забої великої рогатої худоби свиней та птиці. 

Середній хімічний склад кісток від свиней. Характеризується наступними 
показниками: 37.9 % вологи, 18.6 % жира, 25 % золи, 18.2 % білку. Череп свиней 
також досить багатий жиром, про що свідчать наступні данні: 42 % вологи, 15 % 
жиру 21 % золи, 22 % білку. 

Хімічний склад кісток ВРХ 

Віст. % Кістки волога білок жир зола 
Хребет 31 – 41 14 – 23 13 – 20 20 – 30 
Грудна кістка 48 – 53 16 – 21 13 – 16 14 – 17 
Тазова кістка 24 – 30 16 – 20 22 – 24 30 – 33 
Ребра 28 – 31 19 – 22 10 – 11 36 – 40 
Трубчаста 15 – 23 17 – 23 13 – 24 40 – 50 
Кулак 17 – 32 14 – 21 18 – 33 28 – 36 

На основі аналізу літературних джерел можна зробити висновок про доціль-
ність проведення даної роботи і розробити технології виготовлення кормів. Про-
вести всі аналізи що дадуть змогу затвердити технологію і зробити позитивні 
висновки. 
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17. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ 
ДЕЛІКАТЕСНИХ ПРОДУКТІВ 
З М’ЯСА ДИКИХ ТВАРИН 
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Делікате́с (фр. délicatesse від délicat з лат. Delicatus) — «вишукана тонка 
страва» — в сучасній українській мові словом делікатес вважається щось дуже 
приємне, вишукане, особливе і рідкісне. Сьогодні поняття «делікатес» вже 
остаточно вийшло за межі товарів групи «люкс» (чорна ікра, устриці, фуа-гра і 
т.ін.) та поширилося на звичайні, але оригінальні і старовинні регіональні 
продукти, включаючи і напівзабуту їжу бідняків, мода на яку почала повер-
татися. Для сучасного позиціонування продукту як делікатесу важливо, щоб 
дотримувалися дві умови: суворо певний регіон виготовлення та ексклюзивність 
технології. 
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Українській кухні притаманна прагматичність, тому національна кухня 
українців особливих делікатесів ні у святкових (ні тим більше повсякденних) 
стравах особливо не включає. Для українців делікатесами були і лишаються 
м’ясо рідкісної дичини, чорна ікра, деякі сорти риби (переважно морської, 
наприклад сьомга). Нині у м’ясній галузі харчової промисловості спостерігається 
зниження обсягу виробництва м’яса сільськогосподарських тварин, із-за 
скорочення поголів’я великої та дрібної рогатої худоби і свиней, високою 
вартістю м’яса та м’ясопродуктів, а також недовірою споживачів до м’яса, 
отриманого від промислово вирощених тварин через використання різних 
хімічних добавок, антибіотиків, стимуляторів і гормонів при їх відгодівлі. 

Традиційно, в нашій країні, м’ясопродукти виготовляють з яловичини, 
свинини і м’яса птиці. Однак, з точки зору науки про їжу ця сировина багато в 
чому поступається м’ясу диких тварин, яке завжди вважалося здоровою і 
корисною їжею, оскільки дикі тварини їдять тільки натуральні корми, обираючи 
те що їм до вподоби, до того ж вони живуть на значній відстані від промислових 
зон та ведуть рухливий спосіб життя, що позитивно впливає на консистенцію 
м’яса — воно досить щільне і містить незначну кількість жиру. Враховуючи ці 
фактори м’ясу притаманні одночасно високі поживні та дієтичні властивості. 

М’ясо дичини, в порівнянні з м’ясом сільськогосподарських тварин, має 
темне забарвлення, містить більше білків (17…23 %), екстрактивних речовин, які 
надають йому своєрідного смаку та аромату, більше мінеральних речовин, а саме 
кальцію, фосфору, заліза, міді, менш ніжне, з меншим вмістом жиру (2…15 %). Із 
диких тварин найпоширенішим на території України є дикий кабан, завдяки його 
високій адаптації до різних природних умов. 

Хімічний склад та вміст вітамінів м’яса дикого кабана в порівнянні зі свининою 

Найменування показників Дикий кабан Свинина 
Вода, % 67,4 ± 0,5 
Білок, % 17,3 ± 0,2 
Жир, % 14,3 ± 0,15 
Зола, % 1,0 ± 0,05 
Вітаміни в 100 г продукту, в тому числі:  
Вітамін А, мг < 0,0001 
Вітамін Е, мг 0,00089 
Вітамін В1, мг 
Вітамін В3, мг 

0,218 
0,618 

Вітамін В6, мг 
Вітамін В9, мг 

0,28 
0,19 

Вітамін В12, мкг < 0,0001 
Рибофлавін, мг 0,57 
Тіамін, мг 0,26 

51,5 ± 0,4 
14,3 ± 0,15 
33,3 ± 0,2 
0,9 ± 0,02 

 
 

< 0,0001 
< 0,0001 

– 
– 

0,37 
– 

< 0,0001 
0,52 

На кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів розроблено новий продукт на 
основі м’яса дикого кабана «Ведмежа лапа», до рецептури якого додатково 
входить шпик та яловичина. Даний продукт рекомендується замаринувати у 
спеціях або маринаді а термічну обробку проводити на грилі. Новий продукт 
можна віднести до делікатесів, так як виготовлений із нетрадиційної сировини і 
має своєрідний вишуканий вигляд, який нагадує лапу тварини, звідки й назва 
«Ведмежа лапа».  
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18. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОБНИЦТВА М’ЯСО-РОСЛИННИХ 
НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУРЯЧОГО М’ЯСА 
МЕХАНІЧНОГО ДООБВАЛЮВАННЯ 
О.М. Хоменко, О.І. Гащук 
Національний університет харчових технологій 

Серед основних проблем, які стоять перед суспільством у наш час, однією з 
найважливіших і складних є забезпечення населення продуктами харчування. Про-
дукти харчування повинні не тільки задовольняти потреби людини в основних хар-
чових речовинах і енергії, але й виконувати профілактичні та лікувальні функції. 

Функціональні продукти дещо модифіковані, чим і відрізняються від зви-
чайних продуктів, і ця модифікація повинна прослідковуватися в них як у 
кінцевому продукті. Дослідники оцінюють три основні якості функціональних 
продуктів: харчову цінність, смакові якості та фізіологічний вплив, причому 
остання формується додаванням в склад продукту функціональних інгредієнтів. 

Сучасне уявлення про розроблення та виготовлення функціональних 
продуктів включає в себе комплексні дослідження і розробку процесів отримання 
сировини і компонентів, моделювання рецептур та власне технологічні процеси 
виробництва високоякісних продуктів, а також вирішення питання збереження їх 
основних властивостей до моменту споживання. Використання функціональних 
(збагачених) продуктів забезпечує покращення збалансованості харчування. 

В теперішній час отримала розвиток тенденція «оздоровлення» харчування, 
яка передбачає виробництво готових страв із так званих «зручних» продуктів, які 
не потребують трудомісткої підготовки до споживання, а по якості незначно 
відрізняються від страв домашнього приготування і які дозволяють максимально 
збалансувати їх склад. 

Одним з шляхів створення нових м’ясопродуктів зниженої калорійності і 
одночасно підвищеної харчової цінності є комбінування тваринної сировини з 
сировиною рослинного походження. Це дозволяє отримувати продукти з висо-
ким вмістом рослинних білків, збагачених природними біологічно активними 
речовинами Заміна частини сировини тваринного походження на рослинну 
дозволяє не лише знизити калорійність продукту, але і вміст холестерину та 
ненасичених жирних кислот. Разом з цим продукти збагачуються вуглеводами, 
вітамінами, мінеральними речовинами, баластними речовинами і іншими 
сполуками, необхідними для нормального функціонування організму людини. 
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Раціональність комбінування тваринної і рослинної сировини підтверджується 
чисельними дослідженнями.  

В якості основного компонента було вибрано куряче м’ясо механічного дооб-
валювання, як джерело повноцінного білка, Са та Mg. 

З врахуванням специфіки харчування та медико-біологічних вимог, методом 
компютерного моделювання були визначені оптимальні співвідношення інгре-
дієнтів і розроблені рецептури функціональних продуктів на основі курячого 
м’яса механічного дообвалювання. Продукти включають 50 % м’яса механічного 
дообвалювання, до 5 % яєчних продуктів, до 30 % рослинної сировини, до 2,5 % 
біологічно-активних речовин, а також інші компоненти. 

М’ясо птиці механічного обвалювання помітно відрізняється від фаршів, 
виготовлених з м’яса птиці, обваленого вручну, за рахунок своєї пастоподібної 
консистенції, що зумовлюється принципом дії обладнання, яке застосовують у 
його виробництві (сепаратори, преси).  

Під час руйнування ж кісткової тканини вивільнюється кістковий мозок, що 
приводить до збільшення вмісту липидів (фосфолипидів і холестерину) та гемових 
компонентів в м’язовій тканині. При виробництві м’яса птиці механічного обва-
лювання сировина піддається інтенсивній дії повітря, що прискорює процеси окис-
лення гемових компонентів, яких, завдяки гемоглобіну кісткового мозку, в м’ясі пти-
ці механічного дообвалювання втричі більше, ніж у м’ясі птиці, обваленим вручну. 

Одним з найбільш важливих показників, які визначають харчову цінність і 
ступінь відповідності продукту його назві, є вміст в ньому загального білку. 
Продукти містять від 10 до 15 % білку, причому співвідношення білку і жиру 
наближається до 1, що є оптимальним для даних умов. Дослідження міне-
рального складу нових продуктів свідчить про покращення збалансованості в 
порівнянні з відомими м’ясними виробами. 

Висновки. Отримані дані свідчать про високу біологічну цінність розроблених 
м’ясних продуктів, а також про можливість і доцільність використання курячого 
м’яса механічного дообвалювання для виготовлення січених напівфабрикатів. 
Введення в рецептуру рослинної сировини (попередньо підготовлених капусти, 
моркви, гарбуза, грибів, селери та сочевиці) цілком можливе і призводить до 
поліпшення технологічних властичостей фаршу із курячого м’яса механічного 
дообвалювання і органолептичних якостей готового продукту. 
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19. ВПЛИВ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ 
СИРОВИНИ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 
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За будь-якого рівня економічного розвитку м’ясної промисловості ковбасні 
вироби користуються високим попитом у населення. Зниження собівартості при 
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гарантованому збереженні якості — важлива умова розширення асортименту та 
збільшення обсягів продукції, що випускається. Одним з реальних шляхів 
вирішення поставленої задачі в умовах сьогоднішнього ринку є впровадження 
новітніх технологій, зорієнтованих на інтенсифікацію комплексу складних 
біохімічних перетворень, що відбуваються в м’ясній сировині в процесі посолу, 
осадження при виробництві ковбасних виробів. Зокрема, один з них пов’язаний з 
біотехнологічним принципом модифікації м’ясної сировини — спрямованим 
регулювання ходу біотехнологічних, фізико-хімічних та мікробіологічних 
процесів, внаслідок яких формується структура, колір та смако-ароматичні 
характеристики готового продукту.  

Цілеспрямоване використання мікроорганізмів сприяє отриманню стабільної 
якості готового виробу. Технологічна дія мікроорганізмів пов’язана з утворенням 
специфічних біологічно активних компонентів, органічних кислот, ферментів 
тощо, що сприяє поліпшенню санітарно-мікробіологічних, органолептичних показ-
ників виробу, а також дозволяє провести інтенсифікацію виробничого процесу. 

Зокрема, в даній роботі пропонується використання стартових культур у 
поєднанні з глюконо-дельта-лактоном (GDL), що дозволить оптимізувати 
використання добавок при виробництві.  

Слід прийняти до уваги ситуацію, що склалася з сировинною базою галузі. За 
останні роки не змінилася динаміка зменшення поголів’я худоби, а особливо 
ВРХ. Крім того, значною перешкодою для розвитку вітчизняного тваринництва є 
контрабанда м’яса і м’ясопродуктів. На сьогодні, лише птахівництво повністю 
задовольняє потребу в даному виді сировини завдяки сучасним підходам до 
ведення бізнесу, короткому циклу виробництва, а також порівняно нижчою 
ціною м’яса, що стимулює попит з боку населення та виробничників. 

 

Рис. 1. Споживання м’яса птиці для виробництва ковбасних 
виробів в Україні 

Таким чином, збільшується частка курячого м’яса в ковбасних виробах, 
з’являється необхідність розробки нових рецептур з переважним використанням 
даного виду сировини.  

Також одним з шляхів підвищення якості продукції, а також вдосконалення 
структури харчування населення є введення в раціон нових нетрадиційних 
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рослинних компонентів. Продукти, що створюються, повинні містити збалан-
сований комплекс білків, ліпідів, мінеральних речовин, вітамінів, володіти висо-
кими поживними та смаковими характеристиками. 

Одним з варіантів є використання плодів фісташкового дерева (Pistacia vera L.), 
що містить велику кількість білку, ненасичених жирних кислот. Горіхи фісташки 
використовують вже понад 2,5 тис років, вони володіють високою поживністю, 
тонізуючими властивостями. На Сході фісташку називають «деревом життя». 

Таким чином, поставлена задача — отримання ферментованого продукту 
(частка курятини в м’ясосировині більше 50 %) за прискореною технологією з 
додаванням горіхів фісташки.  
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20. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
СИРОВАТКИ МОЛОЧНОЇ, ОБРОБЛЕНОЇ 
ЕЛЕКТРОІСКРОВИМИ РОЗРЯДАМИ 
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З перспективою використання в м’ясній промисловості сироватку молочну 
обробляли на електрогідравлічній установці. Обробка проводилась при напрузі 
30, 35, 40, 45 кВ та кількості розрядів від 5 до 30 з кроком 5. В дослідних зразках 
проводили дисперсний аналіз білкових часток, визначали амінокислотний склад; 
мікробіологічні та органолептичні показники стандартними методами. 

Встановлений позитивний вплив електрогідравлічного ефекту на подрібнення 
білкових часток, а саме, спостерігалось їх подрібнення в 1,5…10,0 разів в залеж-
ності від кількості розрядів. Найкращий результат отриманий при обробці в 20 
розрядів при напрузі 45кВ, середній розмір частинок при цьому був 89…100 нм.  

Електрогідравлічна обробка молочної сироватки забезпечувала збереження 
амінокислот, при цьому вміст незамінних амінокислот обробленої сироватки 
наближався до складу ідеального білку, а у випадку ізолейцину, лейцину, лізину, 
треоніну перевищував значення відповідних амінокислот в ідеальному білку. 

Наступним етапом було дослідження працездатності білих щурів, що вживали 
сироватку молочну освітлену та оброблену електроіскровими розрядами. Конт-
ролем виступала група тварин, що знаходились на звичайному режимі харчування.  

Досліди виконувалися на 36 дорослих білих щурах масою 160 – 175 г. На-
передодні досліду після трьохразового вимірювання визначали тривалість утри-
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мування тварин на вертикальному стержні з навантаженням (10 % маси тіла на 
проксимальну частину хвоста) і формували три групи тварин з приблизно од-
наковою працездатністю. Тварини першої групи (інтактні) отримували фізіоло-
гічний розчин (5,0 см3/кг) і слугували контролем, а тварини другої та третьої груп 
щоденно протягом 28 діб отримували відповідно СМО чи СМоЕР в дозі 5 см3/кг. 
Реєстрацію працездатності тварин проводили через кожні 7 діб. 

Отримані експериментальні дані були оброблені за допомогою електронних 
таблиць Excel та побудовані графічні зображення, за допомогою яких проведено 
аналіз та зроблені висновки. 

З представлених рисунків (рис. 1, рис. 2) видно, що сироватка молочна суттє-
во підвищує фізичну працездатність щурів, особливо в умовах підвищених 
навантажень. 

 
 

Рис. 1. Залежність працездатності щурів від тривалості 
та раціону харчування (без додаткового навантаження) 

 

 
 

Рис. 2. Залежність працездатності щурів від тривалості 
та раціону харчування (з додатковим навантаженням 10 % від маси) 
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Отриманими результатами обґрунтовується доцільність та перспективність 
застосування сироватки молочної, обробленої електроіскровими розрядами, в 
м’ясній промисловості для розширення асортименту продуктів, виготовлених з її 
використанням, зокрема для підвищення працездатності при тривалих переван-
таженнях (емоційних, фізичних та розумових). Сироватку молочну, оброблену 
електроіскровими розрядами доцільно було б використовувати при виробництві 
м’ясних продуктів.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Данилова Л.А. Справочник по лабораторным методам исследования 
[Текст]:/ под ред Л.А. Даниловой — СПб. : Питер.2003. — 736 с. 

2. Пшенникова М.Г., Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в 
патологии [Текст] / М.Г. Пшенникова // Пат. физиол. и эксп.терапия. — 2001. — 
№4. — С. 28 – 40. 

21. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ М’ЯСНИХ 
ПАШТЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЛІЙ 
ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 
Д.О.Тимченко, У.А. Стратійчук, 
О.А. Топчій 
Національний університет харчових технологій 

Останніми роками різко змінилася структура споживчого ринку. В усьому 
світі чітко простежується тенденція розширення асортименту продуктів, що 
потребує мінімальних витрат ресурсів та часу. 

До функціональних харчових продуктів можна віднести 4 групи продуктів: 
збагачені вітамінами, мікроелементами, харчовими волокнами та ін.; продукти, з 
яких вилучені певні речовини, не рекомендовані за медичними показаннями 
(амінокислоти, лактоза, сахароза та ін.); продукти, у яких вилучені речовини 
замінені на інші компоненти; продукти, отримані з нетрадиційної сировини, які 
визначаються певним біологічним впливом на окремі ланки метаболічних 
процесів в організмі людини. 

Одним із важливих завдань, щодо поліпшення структури харчування насе-
лення, є збільшення частки продуктів масового споживання з високою харчовою 
й біологічною цінністю. Розв’язати його можна за рахунок нарощування випуску 
виробів нового покоління — функціональних і дієтичних продуктів. Особливо 
цінними є ті групи продуктів, які систематично вносять до складу харчових 
раціонів всіх груп населення. Їх споживання повинно сприяти зміцненню здо-
ров’я і знижувати ризики захворювань, пов’язаних з харчуванням, завдяки вмісту 
в їх складі функціональних інгредієнтів, здатних сприятливо впливати на одну 
або декілька фізіологічних функцій і метаболічних реакцій організму людини. 

Особливе місце в асортименті м’ясних продуктів займає виготовлення 
паштетів, виробництво яких економічно більш вигідно, ніж інших видів про-
дуктів. Технологія їх отримання базується на тонкому подрібненні рецептурних 
компонентів з отриманням тонкої паштетної маси з характерними органолеп-
тичними та структуро-механічними характеристиками. 3] 
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Проблема виготовлення паштетів нового покоління свідчить про необхідність 
комбінування тваринних і рослинних інгредієнтів в одному виробі.В ході 
наукової роботи було вирішено удосконалити технологію та розширити асор-
тимент м`ясних паштетів за рахунок додавання олій підвищеної біологічної 
цінності. В основу створених паштетів покладено м’ясо кролів і індиків. Для 
збагачення паштетів нами були обрані олії з волоського горіха та гарбуза, які 
вносили в кількості від 5 до 15 %. 

Олію насіння гарбуза і волоського горіха отримують методом холодного 
пресування, що дозволяє зберегти весь комплекс біологічно активних речовин, 
які обумовлюють його цілющу дію. Серед них: жирне і ефірне масла, вітаміни А, 
Е, групи В, С, К, Р, РР, F; унікальний комплекс фосфоліпідів рослинного 
походження; флавоноїди; ненасичені і поліненасичені жирні кислоти, у тому 
числі омега-3 і омега-6; фосфатидилхолін — з’єднання, що переводить вільний 
холестерин в ефіри холестерину, які не беруть участі в розвитку атеросклерозу; 
кукурбітин, що виявляє антигельмінтні властивості; а також 53 мікро- і 
макроелемента, серед яких залізо, калій, кальцій,кобальт, мідь,йод, магній, селен.  

Найбільш доцільним і ефективним, а також і економічно доступним шляхом 
кардинального покращення забезпеченості населення мікро- та макронут-
рієнтами є регулярне споживання продуктів харчування оздоровчої дії. Вироб-
ництво функціональних продуктів, спрямоване на зменшення малоцінних 
інгредієнтів, які містяться у сировині. У м’ясі такими можна вважати холестерин. 
Бажано також зменшити або повністю виключити з рецептури хлористий натрій, 
нітрит натрію та інші небажані інгредієнти, які традиційно використовуються у 
виробництві м’ясних продуктів. Водночас важливо збагатити продукт інгре-
дієнтами, які ,водночас, не знижують споживчі та технологічні властивості 
продукту і при цьому підвищують його біологічну цінність.  

Таким чином, на основі проведених теоретичних та експериментальних 
досліджень можна зробити наступні висновки. 

1. Додавання олії підвищеної біологічної цінності до складу паштетів 
дозволяє збагатити готову продукцію ненасиченими і поліненасиченими 
жирними кислотами, у тому числі омега-3 і омега-6. 

2. Проведені роботи щодо моделювання хімічного складу паштетів з викорис-
танням олій підвищеної біологічної цінності. Математично доведено, що най-
більш раціональним є вміст 7 – 11 % олій по відношенню до основної сировини. 

3. Додавання олій підвищеної біологічної цінності до складу паштетів 
покращує мікробіологічну стабільність готової продукції, що позитивно впливає 
на показники безпеки та термін зберігання. 
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22. ОБОГАЩЕНИЕ ВЕТЧИН ЗАПЕЧЕНЫХ 
ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 
Е.А. Найко, О.О.Пархоменко 
Т.В Повх, В.Д. Пащенко, Ю.П.Крыжова 
Национальный университет пищевых технологий 

Готовые колбасные продукты являются самыми популярными продуктами 
питания. В структуре их потребления значительную часть занимают и ветчинные 
изделия. 

Для производства высококачественных ветчин их рецептуры должны включать 
фосфаты, белки, водосвязывающие компоненты, вкусоароматические композиции. 

Для обеспечения стабильного качества ветчин с высоким выходом готовой 
продукции мы использовали функциональную пищевую добавку «Комби 
Шинка» (фирма Крист). При создании новых продуктов питания важную роль 
играет обогащение их физиологически-функциональными пищевыми 
компонентами, которые обеспечивают профилактику заболеваний, связанных с 
образованием в организме человека дефицита тех или иных веществ. Поэтому 
нашими рецептурами предусмотрено использование «Протемикс 75» (ТОВ «MPI 
Food Ingredients»). Для декорирования использовали обсыпку «Братекс декор». 

Для производства ветчины из говядины использовали лопаточную часть, из 
свинины — тазобедренную часть, из куриного мяса и мяса индейки — грудинку. 

Из выбранных компонентов были оптимизированы функциональные комплекс-
ные смеси № 1 и № 2 для приготовления рассолов. Варианты разработанных ре-
цептур включали: №1 — мясо говяжье, ФКС №1, № 2 — м’ясо свиное, ФКС № 2, 
№ 3 — м’ясо куриное, ФКС № 1, № 4 — м’ясо индейкм, ФКС № 1. 

Контрольные образцы к каждой рецептуре вырабатывались из определенного 
вида мяса с добавлением соли и перца черного молотого. 

Физико-химические показатели свидетельствуют о высокой пищевой ценности 
разработанных образцов: содержание белка 16,28 – 18,33 %. Влагоудерживающая 
способность разработанных и контрольных образцов представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1 Вологоутримуюча здатність, % 

Были проведены исследования структурно-механических показателей разра-
ботанных и контрольных образцов, которые характеризуют структуру и 
консистенцию продукта.  
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Из полученных результатов следует, что все структурно-механические 
показатели разработанных образцов — работа резания, усилие среза, граничное 
напряжение сдвига значительно ниже в сравнении с контрольными, что 
свидетельствует о более нежной консистенции разработанных образцов. За счет 
массирования мяса произошло размягчение структуры мышечных волокон.  

За классификацией американського ученого Сэмса Р.А. продукт считается 
жестким при значении усилия среза больше 30 кН/м2. Можно отметить, что 
ветчины запеченные относятся за показателем усилия среза к жестким 
продуктам. 

Проведенными исследованиями определяли также показатель «активности 
воды», который дает возможность установить связь между состоянием слабо-
связанной влаги в продукте и возможностью развития в нем микроорганизмов. 

По результатам проведенных исследований можно отметить, что показатели 
«активности воды» (аw) в разработанных образцах запеченных ветчин значи-
тельно ниже, чем у контрольных, что свидетельствует о возможности более 
длительного их хранения. Исходя из концепции классификации мясопродуктов 
по срокам их хранения в зависимости от показателя аw разработанные запе-
ченные ветчины, как контрольные, так и опытные образцы, относятся к группе 
продуктов, что быстро портятся. 

Вывод. Полученные результаты исследований подтверждают целесооб-
разность использования подобранных комплексных смесей в составе рассолов 
для производства ветчин запеченных: выход образцов увеличился до 150 %, 
структурно-механические показатели свидетельствуют о нежной консистенции 
опытных образцов, показатель «активности воды» аw дает возможность 
утверждать о большем сроке хранения разработанных ветчин у сравнении с 
контрольными. Кроме того, использование экструзийной муки обогащает 
ветчины пищевыми волокнами и микроэлементным складом. 
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23. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ШИНКОВИХ ВИРОБІВ З ЯЛОВИЧИНИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ТВАРИННИХ БІЛКІВ 
В СКЛАДІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
РОЗСОЛІВ 
К.С. Лоскутова 
Національний університет харчових технологій 

В наш час головною проблемою сучасності є загальний дефіцит м’ясних ре-
сурсів,зокрема як джерела білків, значна частка м’яса з вадами і низькими функціо-
нальними властивостями,що призводить до втрат м’ясних білків і обумовлює 
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цілеспрямованість їх використання в технології м’ясних продуктів. Потреба у 
білку залежить від стану організму, умов існування і праці, віку, особливостей хар-
чового раціону, що визначається перш за все амінокислотним складом білка. Перс-
пективними напрямами в технології солених м’ясних продуктів, а саме шинкових 
виробів з яловичини є застосування тваринних білків в складі розсолів для 
шприцювання. 

Харчова цінність тваринних білків ідентична цінності білків м’яса, вони мають 
приблизно такий же склад та збалансованість амінокислот, особливо незамінних. 

Тваринні білки зазвичай натуральні продукти, виробництво яких засноване 
винятково на термічних (знежирення, зневоднювання) і механічних процесах. 
Тваринні білки мають більш високу біологічну цінність, ніж рослинні. Добова 
потреба в білках повинна покриватися не менше, ніж на 57 % тваринними біл-
ками. Аналіз літературних джерел показує, що порівняно з рослинними білками 
тваринні більш збалансовані за амінокислотним складом, до того ж 
перетравлюваність тваринних білків становить 78 – 90 %, тоді як рослинних 
лише 54 – 75 %. Тваринні білки є альтернативою соєвим ізольованим білкам та 
можуть використовуватись при виробництві м’ясних продуктів з метою повно-
цінної заміни м’яса, підвищення харчової та біологічної цінності, покращення 
органолептичних якостей та підсилення м’ясного смаку. 

Застосування тваринних білків, отриманих шляхом переробки вторинної 
тваринної сировини, особливо актуально в технології цільном’язових виробів з 
яловичини, які входять до рецептур розсолів для шприцювання. 

Відомо, що комбінування тваринних білків в певних співвідношеннях призводить 
до покращення їх функціональних властивостей за рахунок ефекту синергізму.  

В даний час на вітчизняному ринку пропонують значну кількість функціональ-
но — технологічних добавок для використання в багатокомпонентних розсолах.  

Враховуючи ситуацію, яка склалась на сьогодні на ринку України, виробники 
м’язових продуктів з яловичини, свинини й інших видів м’ясної сировини 
виготовляють досить широкий асортимент продуктів даної групи, конкуруючи з 
виробниками інших асортиментних груп. 

Проаналізувавши значну кількість літературних джерел дійшли висновку, що 
в промисловості застосування сучасних технологій для копченостей передбачає 
використання широкого спектру харчових добавок, різного рівня шприцювання і 
способів механічної обробки і, як наслідок, високу варіабельність виходу і якості 
готових продуктів. 

На ринку України на сьогодні представлена велика кількість тваринних білків, 
зокрема білок на основі колагену — GELEXCEL DI — 95 («Scanflavour», Данія; 
білок 91 %), білок свинячої плазми,висушений розпиленням — Vepro 75 PSC 
(«Veos», білок 75 %), Vepro 95 («Veos», білок 95 %). 

Основним критерієм при підборі тваринних білків, що входять до складу розсолів 
є обґрунтування цілеспрямованого підвищення вологозв’язуючої здатності м’язових 
білків і загального вологозв’язування м’ясної системи та її здатність утримувати 
вологу. Також врахування функціональності, безпечності та позитивного впливу 
тваринних білків розсолу на харчову цінність кінцевого продукту. 

Іншим критерієм підбору тваринних білків для розсолу є можливість зниження 
рівня синерезису при зберіганні готових виробів, регулювання масової частки 
білка в готовому продукті, забезпечення стабільних структурно — механічних 
характеристик готових продуктів, що відповідають вимогам споживачів. 
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Також значною перевагою використання тваринних білків є їх багатоцільове 
призначення, простота у використанні, збереження властивостей за умови тривалого 
зберігання в сухих приміщеннях без дотримання обмежених температурних режимів. 

Таким чином, сучасні рецептури багатофункціональних розсолів з викорис-
танням тваринних білків та функціональних сумішей дозволяють отримати про-
дукт стабільної якості, з високим виходом, високими якісними характеристиками 
та дозволить знизити собівартість готової продукції. 
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24. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ШИНКОВИХ ВИРОБІВ ЗІ СВИНИНИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ТВАРИННИХ БІЛКІВ 
В СКЛАДІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
РОЗСОЛІВ 
І.С. Мартьянова 
Національний університет харчових технологій 

Одним із способів забезпечення прибутковості підприємства з переробки 
м’яса є модернізація виробництва готових виробів. Нами досліджується вико-
ристання тваринних білків в складі багатофункціональних розсолів для удос-
коналення технології шинкових виробів зі свинини. Серед основних властивос-
тей багатофункціональних розсолів розрізняють три складові: харчову цінність, 
смакові характеристики, фізіологічний вплив. Завдяки цьому покращуються 
структурні властивості та підвищується біологічна цінність м’ясних виробів. 
Одним із способів впливу на м’ясну сировину в технології солених м’ясопро-
дуктів є застосування багатокомпонентних шприцювальних розсолів, які можна 
вводити через кровоносну систему, уколами у м’язову тканину або за допомогою 
використання без голчастих ін’єкторів шляхом струйного шприцювання.  

На якісні показники і вихід виробів зі свинини впливає початковий термічний 
стан м’яса, різні рівні введення багатофункціональних розсолів, параметри масу-
вання тощо. Отже, шинка — це продукт із шматків безкісткового м’яса, який 
піддають посолу з використанням масування, дозрівання і варіння для створення 
монолітної структури і пружної консистенції в готовому продукті. 

Тваринні білки використовують для часткової заміни м’ясної сировини, 
покращення, структури виробів, білкового збагачувача тощо. Завдяки своїм фізи-
ко-хімічним властивостям тваринні білки використовуються у виробництві 
м’ясних виробів у вигляді різноманітних технологічних форм: гелів, емульсій та 
сухого порошку. Дані добавки можна використовувати як у сухому вигляді при 
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виробництві реструктурованих м’ясопродуктів, так і в складі розсолів при вироб-
ництві ін’єктованих цільном’язових або реструктурованих м’ясопродуктів. В 
сухому вигляді дані функціональні добавки використовують при обробці сиро-
вини в мішалках та масажерах. Харчові добавки тваринного походження завою-
вали ринок завдяки своїм функціонально-технологічним властивостям та здатніс-
тю знижувати собівартість готової продукції.  

В завдання наукової роботи входить вибір і обґрунтування тваринних білків у 
складі багатофункціональних розсолів для шприцювання в залежності від рівня 
введення розсолу і виходу готового продукту. Розсоли широко застосовуються 
при виготовленні цільном’язевих і реструктурованих м’ясних продуктів з метою 
отримати продукти стабільної якості та підвищення виходу готової продукції. 
Тваринні білки додають розсолу не тільки певної в’язкості, але і збільшують 
вологозв’язуючу здатність м’ясної системи в цілому, дозволяють регулювати 
масову частку білку в складі продуктів.  

Обов’язковими складовими будь-якого розсолу при виробництві шинкових 
виробів, незалежно від рівня шприцювання і очікуваного виходу готового 
продукту, є хлорид натрію, нітрит натрію, фосфатні харчові добавки, гідроко-
лоїди, тваринні білки, стабілізатори кольору — аскорбінова кислота та її похідні. 

Для визначення повноцінності білків у дослідному зразку був визначений його 
амінокислотний склад і обрахований амінокислотний СКОР відносно «ідеального 
білку». Амінокислотний склад продукту є одним із показників його біологічної 
цінності. Біологічна цінність комбінованих продуктів росте по мірі наближення їх 
амінокислотного складу до «ідеального білка», адекватного потребам організму. 
При порівнянні з «ідеальним білком» коефіцієнт використання білка складає у 
свинини — 86,2 %. Тваринні білки краще збалансовані за амінокислотним 
складом, більше відповідають організму людини в незамінних амінокислотах. 
Засвоюваність тваринних білків досягає 70 – 90 %, тоді як рослинних — 64 – 75 %. 

Білки м’яса забезпечують розвиток і обмін речовин в організмі, служать 
матеріалом для побудови клітин, тканин і органів, утворення ферментів і гор-
монів. Недостатнє білкове харчування зумовлює порушення розвитку мозку, 
центральної нервової системи, органів внутрішньої секреції, системи кровообігу. 

В ході аналізу літературних джерел було встановлено, що продукти, 
ін’єктовані розсолом з тваринним білком, повинні мати монолітну пружну кон-
систенцію, на розрізі всіх зразків не має бути видимих не м’ясних включень. 
Було проаналізовано технологію виробництва шинкових виробів зі свинини з 
використанням тваринних білків в складі багатофункціональних розсолів, які 
дозволяють збільшити вихід та забезпечити високі якісні показники.  
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25. НОВИЙ АСОРТИМЕНТ КОНСЕРВІВ 
І КОРМІВ ДЛЯ КОТІВ 
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М.Ю. Герасименко, О.О. Буша, В.М. Пасічний 
Національний університет харчових технологій 

В сучасній технології м’ясопереробки одною із важливіших задач лишається 
раціоналізація переробки супутніх продуктів м’ясожирового і м’ясопереробного 
виробництва.  

Проблема утилізації нехарчової сировини і умовно придатної на харчові цілі 
сировини полягає у значній енерговитратності даних технологій. При цьому 
втрачається значна частка поживних речовин, які можна використати на 
виробництво кормової продукції. 

Значним потенціалом для раціоналізації використання харчової і нехарчової 
сировини є напрямок розробки кормів для домашніх тварин, зокрема консервів, 
вологих і сухих кормів для котів.  

Для виробництва даних продуктів поряд з сировиною тваринного походження: 
м’ясо куряче ІІ категорії, м’ясо яловиче ІІ категорії і кроля ІІ категорії у 

кількості; м’ясні субпродукти яловичі І категорії, а саме печінку, серце, вим’я 
яловичі, м’ясні обрізки, мізки і нирки; м’ясні субпродукти яловичі ІІ категорії (а 
саме рубець і легені яловичі, селезінку і м’ясо стравоходу); субпродукти птиці. 
Використовується малоцінна сировина рибопереробної галузі, овочева і зернова 
сировина (морква, гарбуз, буряк, зерно подрібнене і екструдоване, борошно 
пшениці, кукурудзи, вівса, ячменю, сої, рису); кормові продукти харчових вироб-
ництв, а саме борошно рибне, борошно м’ясо-кісткове, борошно кісткове, дріжд-
жі кормові та дріжджі пивні; жир яловичий і свинячий, курячий, олія куку-
рудзяна, соняшникова і соєва; біологічно активні речовини — вітамін А і таурин, 
концентрат фосфатидний, вітамін Е, комплекс жиророзчинних вітамінів А, D, Е, 
бульйон від варіння м’яса і субпродуктів.  

Крім того може використовуватись яєчний порошок та інші біологічно 
повноцінні речовини. 

Метою наших досліджень була розробка вологого корму для кішок, який за 
рахунок введення біологічно активних наповнювачів, підбору рибних компо-
нентів та удосконалення технології виробництва забезпечує виробництво збалан-
сованих за основними поживними речовинами у відповідності з нормами і 
вимогами рекомендацій годівлі домашніх тварин, а саме кішок, розширити асор-
тимент вологих комбікормів для кішок на основі вітчизняної сировини з 
високими економічними показниками. 

Запропонований вологий комбікорм дозволяє у промислових умовах виго-
товляти вологі комбікорми для кішок різного віку ти фізіологічного стану з 
природної вітчизняної сировини із вмістом усіх необхідних компонентів і забез-
печити їх повноцінним харчуванням для довгого та активного життя. Крім того, 
таке виробництво економічно вигідне в регіонах з розвинутим промисловим 
тваринництвом, птахівництвом і вирощуванням злакових. 

В процесі досліджень було розроблено раціональну рецептуру вологих кормів 
для кішок. 

Вологий корм для кішок містить м’ясний компонент, м’ясні субпродукти 
яловичі І і ІІ категорій, субпродукти птиці, овочевий компонент, рослинний 
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компонент (зародки пшениці та солод злакових та бобових культур пшениці), 
кормові продукти харчових виробництв, жировий компонент, біологічно активні 
речовини, бульйон і рибний компонент: голови і хвости риб’ячі або дрібну 
океанічну рибу малоцінних сортів та консервуючу суміш на основі сорбінової та 
бензойної кислот у наступному співвідношенні вказаних компонентів, мас. %: 

– м’ясний компонент 1,0 – 30,0  
– рибний компонент 2,0 – 60,0  
– м’ясні субпродукти яловичі І категорії 1,0 – 20,0 
– м’ясні субпродукти яловичі ІІ категорії 5,0 – 40,0 
– субпродукти птиці 5,0 – 40,0 
– овочевий компонент 5,0 – 15,0 
– рослинний компонент 3,0 – 30,0 
– кормові продукти харчових виробництв 1,0 – 10,0 
– жировий компонент 0,1 – 10,0 
– біологічно активні речовини 0,05 – 1,00 
– консервуючу суміш 0,001 – 0,004 
– бульйон решта. 
На дану розробку подано заявку на патент України. 
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26. ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ 
СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ 
НАПІВФАБРИКАТІВ 
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Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день перед харчовою промисловістю постає багато проблем, 
які потребують негайного вирішення. Має місце гострий дефіцит сировини 
тваринного поход-ження, а м’ясна сировина, яку ввозять в Україну з-за кордону, 
не завжди відповідає вимогам м’ясопереробної галузі, внаслідок чого знижується 
якість готових виробів і їх вихід. У зв’язку з цим частина підприємств або зачи-
няються, або працюють не на повну потужність. Скорочення виробництва 
яловичини, свинини обумовлює ріст виробництва м’яса птиці. 

У нинішній ситуації важливим є поліпшення структури харчування населення 
за рахунок підвищення біологічної цінності й удосконалення асортименту хар-
чової продукції. У раціонах більшості населення спостерігається дефіцит повно-
цінних білків, поліненасичених жирних кислот, вітамінів, мінеральних речовин, 
харчових волокон та ін. Поліпшити ситуацію може максимальне залучення 
біологічно активних компонентів, застосування природних антиоксидантів з 
рослинної сировини під час розробки нових продуктів харчування. 

В усьому світі велика увага спеціалістів приділяється такому джерелу білка, 
як рослинний білок. Шляхом фотосинтезу рослини накопичують в своєму листі, 
насінні, плодах та стеблах велику кількість вуглеводів, білків, ліпідів, вітамінів та 
інших корисних речовин. За останні роки науковцями доведена доцільність 



 383 

виповнювати дефіцит білка в харчуванні людини за рахунок використання саме 
рослинного білка. В якісному відношенні рослинні білки менш повноцінні, але їх 
ресурси значні і витрати праці і енергії на виробництво рослинних білків в 10 
разів менші, ніж витрати на виробництво тваринних білків. 

Рослинна сировина, яка додається під час виробництва м’ясопродуктів, 
компенсує нестачу певних вітамінів і мікроелементів, покращує функціонально-
технологічні властивості м’ясної сировини та органолептичні характеристики 
готової продукції, підвищує її харчову та біологічну цінність. 

Таким чином, заміна частки м’ясної сировини з низькими функціональними та 
якісними характеристиками на сировину рослинного походження може призвести до 
покращення: реологічних показників фаршів; фізико-хімічних властивостей фаршів; 
харчової та біологічної цінності готових виробів; органолептичних показників 
продукції; стабільності якісних показників м’ясопродуктів під час їх зберігання. 

Січені кулінарні вироби використовують у харчуванні практично всіх народів 
світу. Існують сотні їх рецептур, які відрізняються видом м’ясної сировини, 
наповнювача, ароматичних та смакових компонентів, складом паніровки тощо. 

Перспективними є різні комбіновані січені напівфабрикати на м’ясо-рослинній 
основі. Добавки рослинного походження поділяють на дві основні групи: білкові та 
полісахариди, до яких належать похідні целюлози, крохмалі та пектини. З білкової 
групи перспективність визначається за насінням бобових рослин. Важливим 
представником є соя та продукти її переробки, які входять до складу різноманітних 
білкових, білково-жирових композицій тощо. Соєві білки широко використо-
вуються у фаршевих виробах у кількості до 25 – 30 % як замінювачі м’яса.  

Усе це дозволяє збільшувати випуск дешевих січених страв, біологічно повно-
цінних у харчовому відношенні, збагатити вироби вітамінами, мінеральними речо-
винами, покращити смакові властивості, а також підвищити економічну ефектив-
ність виробництва. На підставі вище зазначеного, вивчення можливостей викорис-
тання рослинної сировини у виробництві м’ясопродуктів є своєчасним і актуальним. 

З метою зменшення собівартості продукції, досягнення максимального техно-
логічного ефекту, розширення асортименту продукції в роботі при розробці ре-
цептур січених напівфабрикатів люля-кебаб використано м’ясо птиці механіч-
ного обвалювання та соєві білки серії «Майсол». 

За основу нових рецептур ми обрали люля-кебаб, в яких м’ясо птиці ручного 
обвалювання і свинину жирну частково замінили ізолятом соєвих білків і м’ясом 
птиці механічного обвалювання. 
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27. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПАКУВАННЯ В М’ЯСОПЕРЕРОБНІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
Ю.В. Желуденко, В.М. Пасічний, 
В.В. Олішевський, А.І. Маринів 
Національний університет харчових технологій 

Відповідно до сучасних вимог, які висуваються до якості і безпечності 
харчових продуктів, продукти в регламентованих термінах придатності до 
споживання повинні зберігати високі якісні показники і бути безпечними для 
споживання. Однак в процесі зберігання продуктів, що не містять заборонених 
законодавством України консервантів під дією природних чинників, а також 
технологічного впливу відбувається часткове окиснення жирів, розвиток 
патогенної і умовно патогенної мікрофлори.  

В процесі зберігання харчової продукції, при відхиленні якості сировини, 
збільшуються ризики мікробіологічного псування. Крім цього на якість продукції 
при зберіганні впливають — коливання температури і вологості при зберіганні, 
вплив активного кисню, що спричиняє окиснення жирів, конденсація на поверхні 
вологи, що погіршує органолептичні показники і може призводити до 
передчасного псування продукції, завдаючи вітчизняним підприємствам значні 
економічні збитки. 

В зв’язку з цим, актуальним стає розроблення інноваційних методів 
зберігання харчових продуктів, направлених на збереження якості харчової 
продукції при зберіганні. Дане питання можна вирішити шляхом використання 
технологічних рішень на етапі виробництва продуктів з використанням 
нанокомпозитів на стадії виробництва, а також під час пакування і зберігання. 
Крім того одним з шляхів вирішення питання збереження м’ясопродуктів є 
застосування способів поверхневої обробки продукції, розробки захисних 
пакувальних матеріалів з елементами «активного пакування» в поєднанні з 
використанням нанокомпозитів.  

В умовах підвищеної конкуренції на ринку високоякісної ковбасної продукції 
вареної групи перевагу отримують виробники, які можуть запропонувати 
споживачеві якісну продукцію в привабливій упаковці, яка крім естетичного 
вигляду дозволяє значно подовжити термін придатності до споживання без 
використання консервантів. 

Впровадження методів активного пакування з використанням нанокомпозитів 
дозволить підприємствам галузі підвищити якість і безпечність своєї продукції, 
забезпечити високу конкурентоспроможність на вітчизняному і закордонному 
ринку споживання. 

Проведені в проблемній науково-дослідній лабораторії, спеціалізованої 
мікробіологічної лабораторії центру оцінки якості сировини і готової продукції 
та лабораторіях кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів дослідження 
ковбасних виробів серійного виробництва з використанням різних типів паку-
вання з використанням захисних пакувальних матеріалів з «активними видами 
упаковки» підтвердили можливість подовження термінів зберігання ковбасних 
виробів вищого і першого ґатунку. 
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При пакуванні даних ковбасних виробів не використовувалось вакуумування. 
Кращі ефекти стабілізації МАФАМ і відсутність БГКП були отримані при 

використанні поглинача кисню і випарювача етанолу, пакувальних матеріалів 
оброблених стандартизованим, який містив активоване срібло (зразки 5, 6 і 7). 

Таблиця 1. Показники мікробіологічної стабільності ковбас при зберіганні 
з різним способом пакування 

Доба посіву в термінах зберігання 

Третя доба Шоста доба Десята доба Чотирнадцята 
доба Номер 

зразка 
МАФАМ, 

КУО/г 
БГКП в 

1,0 г 
МАФАМ, 

КУО/г 
БГКП в 

1,0г 
МАФАМ, 

КУО/г 
БГКП в 

1,0г 
МАФАМ, 

КУО/г 
БГКП в 

1,0г 
Зразок 1 
(конт- 
роль) 

7,3х103 Вияв- 
лено – – 5,5х105 

Не 
вияв- 
лено 

– – 

Зразок 2 – – 4,5х104 
Не 

вияв- 
лено 

8,0х105 Вияв- 
лено 

– – 

Зразок 3 – – >1,0х105 Вияв- 
лено – – – – 

Зразок 4 – – 2,9х104 
Не 

вияв- 
лено 

1,7х105 Вияв- 
лено 6,0х105 Вияв- 

лено 

Зразок 5 – – >3,0х104 
Не 

вияв- 
лено 

1,2х105 Вияв- 
лено 1,2х105 

Не 
вияв- 
лено 

Зразок 6 – – 8,0х103 
Не 

вияв- 
лено 

7,5х104 
Не 

вияв-
лено 

6,0х104 
Не 

вияв- 
лено 

Зразок 7 – – 2,2х104 
Не 

вияв- 
лено 

1,7х105 
Не 

вияв- 
лено 

5,0х105 
Не 

вияв- 
лено 

Отримані результати дозволяють говорити про перспективність реального 
впровадження отриманих результатів у виробництво ковбасних виробів 
тривалого зберігання. 
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28. КОРМИ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 
М.Ю. Герасименко, О.І. Бруєва 
Ю.А. Єленець, В.М. Пасічний, О.О. Буша 
Національний університет харчових технологій 

В сучасній технології м’ясопереробки, птахо переробки і виробництва м’ясних 
та м’ясо-рослинних консервів одним з перспективних ресурсозберігаючих нап-
рямків є не тільки розширення асортименту м’ясних і м’ясомістких продуктів, а на 
основі м’ясної сировини впровадження ефективних, з точки зору економіки, 
виробництв кормової продукції для сільсогосподарських і домашніх тварин. 

Це один з шляхів раціонального використання вторинних продуктів пере-
робки тваринництва, рибництва зернових і бобових культур, який направлений 
на розробку повноцінних цільових за призначенням продуктів для відгодівлі 
домашніх тварин різних вікових груп та напрямків. 

Сучасні технології кормів для домашніх тварин спеціалізуються переважно на 
розширенні асортименту кормів для котів і собак, як найбільш широкого 
сегменту споживання. 

Асортимент даної продукції представлений вологими кормами (м’ясні, 
субпродуктові консерви, пастоподібні гомогезовані пресерви, ковбаси пастерізо-
вані, тощо), напіввологі корми (у споживчому пакуванні, нормованих за 
харчовою цінністю), сухі корми (екструдовані або висушені продукти), так звані 
«ласощі для тварин» (висушені натуральні супутні продукти забою або формо-
вані комбіновані «ласощі» у споживчому пакуванні), а також заморожені про-
дукти у вигляді напівфабрикатів, ковбасних і субпродуктових фаршів, замо-
рожених в тубах субпродуктів і кісткових паст. 

Данні продукти виробляються як готовими до споживання тваринами, так і 
такі, що потребують доведення до кулінарної готовності. 

Включення даних продуктів до кормового раціону тварин потребує 
регулювання кількості питної води. 

Різниця в технології виробництва кормів для домашніх тварин визначає і 
різну тривалість зберігання даних продуктів. 

Консерви для домашніх тварин, залежн від сировинного складу, вмісту жиру і 
умов проведення стерилізації (пастерізації) можуть мати термін зберігання від 
шести місяців до двох років. 

Термін придатності ковбаси пастерізованих залежить від виду пакувальних 
оболонок і умов зберігання. В охолодженому стані термін зберігання складає від 
2 до 15 до 30 діб, в замороженому стані від 3 до 6 місяців.  

Напіввологі корми, сухі корми і «ласощі для тварин» у споживчому пакуванні 
мають термін зберігання від 6 місяців до 1 року. 

 Заморожені продукти у вигляді напівфабрикатів і ковбас мають термін 
придатності до споживанні від одного до девяти місяців. 

На кафедрі м’яса і м’ясних продуктів вже тривалий час ведуться дослідження 
по розробці цільових кормів для собак і котів різних селекційних напрямів та віко-
вих груп подовженого терміну зберігання. Проведені дослідження дозволили роз-
робити більше 40 видів кормів (в основному вологих), збагачених поживними нут-
рієнтами, мікроелементами і вітамінами та впровадити виробництво корму [1, 2]. 

Аналіз потреб ринку виявив перспективність розробки технологій сухих і 
напіввологих кормів у споживчому пакуванні. 
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Тому на кафедрі було розроблено технології і 14 рецептур кормів для до-
машніх тварин (котів і собак), які будуть вироблятись у пакетованій формі у 
вигляді напіввологих кормів, «ласощів для тварин» і сухого корму. 

При розробці даних продуктів враховано сучасні вимоги до якості корму за 
основними фізико-хімічними показниками: масова частка вологи, масова частка 
сирого протеїну, жиру, сирої клітковини, масова частка лізину, метіонину з 
цистином, вміст вітамінів і мікроелементів, масова частка кухонної солі.  

Проведені дослідження в лабораторії контролю кормових добавок та пре-
міксів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 
препаратів та кормових добавок органолептичних, фізико-хімічних показників 
складу корму виробленого в лабораторних умовах кафедри технології м’яса і 
м’ясних продуктів, а також виробленого в умовах виробництва підтвердили його 
відповідність вимогам розробленої нормативної документації. 

Це дозволило провести реєстрацію в Укрметртестстандарті України ТУ У 
10.9-02070938-128:201 на «Корма для домашніх тварин» для подальшого вироб-
ництва кормів на одному з вітчизняних м’ясопереробних підприємств. 

На розроблені технології та рецептури готуються документи для подачі заявок 
на патенти України.  
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29. КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ АЛЬГИНАТ-ЖЕЛАТИН 
И.С. Урумоглова, О.В. Димова 
Технический Университет Молдовы, г. Кишинёв 

Известно, что в системах альгинат-желатин образуются коацерватные комп-
лексы в виде флокул [1]. Целью исследования является выявление благопри-
ятных условий образования таких комплексов для их последующего применения 
в пищевой и косметической промышленности, в частности, при оклейке вина и 
соков, а также при получении и изучении свойств «съедобных» коацерватных 
микрокапсул [2, 3]. 

Комплекс альгинат-желатин представляет собой коллоидное полисахарид-
белковое соединение, полученное в виде геля флокулярной структуры, которое 
способно осаждать как высокомолекулярные, так и низкомолекулярные вещест-
ва. Основной составляющей комплекса является соль альгиновой кислоты — аль-
гинат калия или натрия. Нами установлено, что свойства комплексных гелей, 
образуемых при взаимодействии растворов желатина и альгинатов, нелинейно 
зависят от концентраций этих высокомолекулярных соединений. Особенно силь-
ное влияние на получения альгинат-желатиновых комплексов оказывает зна-
чение рН, при этом возможно образование как нейтральных, так и разноимённо 
заряженных флокул (GelAlg0, Gel+Alg и GelAlg- соответственно). Условиями, 
определяющими заряд комплекса, являются pI используемого желатина, рН 
среды, а также отношение концентраций альгинат / желатин. 

Молекулярные массы исследуемых биополимеров определялись вискозимет-
рически, используя известные значения констант уравнения Марка-Хаувинка-Са-
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курады [4, 5]. Комплексы получали растворением образцов коммерческого жела-
тина (M = 60…100 kDa, экспериментальная изоэлектрическая точка pI = 4.8 ±  
± 0.1) и препаратов альгинатов, полученных «in situ» из водорослей Laminaria 
Japonica. (М = 500…600 kDa), регулируя pH растворов и постепенно смешивая их 
в динамических условиях. Флокуляция и фазовое расслоение системы наблю-
далась и после завершения ввода растворов альгинатов. Полное осаждение 
комплексных соединений достигалось в течение 15…60 минут. Комплексные 
осадки отделяли от жидкой фазы центрифугированием, сушили и измельчали. 

Измерение молекулярной массы полученных трёхмерных структур очень 
затруднительно, ввиду их чрезвычайно малой растворимости. По нашим оцен-
кам, с поправкой на низкую воспроизводимость опытов, она составляет 
5·103…2·104 kDa. Изменяя состав компонентов, значения pH среды, условия 
центрифугирования и другие параметры, можно выделить комплексы с различ-
ными свойствами и характеристиками, необходимыми для пищевой, косме-
тической и фармацевтической промышленности. 

Полученные комплексы оказались простой, но информативной моделью для 
изучения параметров жиросодержащих микрокапсул, получаемых нами методом 
сложной коацервации [3]. Сравнение поведения коацерватных микрокапсул в не-
которых пищевых средах с поведением модельных комплексов альгинат-желатин 
показало, что процессы расслоения, комкования, и, наконец, разрушения мик-
рокапсул напрямую зависят от заряда их оболочек и от водородного показателя 
пищевого или косметического продукта, в который вводятся микрокапсулы. Наи-
более интенсивно происходит разрушение микрокапсул с нейтральными оболоч-
ками GelAlg. Заряженные оболочки GelAlg- и Gel+Alg способствуют равномер-
ному распределению и высокой стабильности микрокапсул в пищевых средах. 

Отрицательно заряженный комплекс GAlg- оказался применим для оклейки и 
осветления плодовых соков и белых вин. Осаждаясь в среде с pH = 3.2…3.5, этот 
комплекс, за счёт своей высокомолекулярной сетчатой структуры, способен 
эффективно увлекать за собой соответствующие противоположно заряженные 
коллоидные и полимерные частицы (полифенолы, протеины, микроорганизмы), 
защищая среду от помутнений и различных других дефектов. При этом комп-
лексное состояние позволяет избежать нежелательной переоклейки вина чистым 
желатином. Также достигается значительное уменьшение времени, необхо-
димого для оклейки, в сравнении с классическими методами [6]. 
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30. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЯСА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА  
В. Или, А. Лункарь, А. Макарь 
Технический Университет Молдовы, Кишинев 

Качество мяса определяется значительным количеством показателей как-то: мор-
фологические, органолептические, физико-химические, микробиологические и др. 

Целью данной работы — оценка качества и безопасности туш и полутуш мяса 
КРС сразу после убоя, перед закладкой на хранение в охлажденном состоянии, на 
хладобойне СП «Hanuco» ООО, Республики Молдова. 

Микробиологические показатели, наличие и содержание антибиотиков, ток-
сичных элементов, радионуклидов, пестицидов определили, используя класси-
ческие методики исследования в соответствии с нормативными документами, 
принятыми в Республике Молдова [1, 2]. 

Работа проводилась на кафедре Технологии Пищевых Производств, ТУМ и в 
лаборатории Управления Ветсанитарии и Безопасности Продуктов Животного 
Происхождения Дрокиевскогo района Республики Молдова. Результаты исследо-
ваний приведены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1. Микробиологические показатели в мясе КРС 

№ пробы КМАФАнМ, 
(КОЕ/г) БГКП в 1 г 

Бактерии рода 
Сальмонелла 

в 25 г 

Listeria 
monocytogenes 

в 25 г 
Согласно 

НД 1x103 не допускаются не допускаются не допускаются 

1 5,3x102 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
2 7,4x102 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
3 6,0x102 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
4 7,4x102 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
5 6,6x102 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
6 8,1x102 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
7 6,6x102 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Таблица 2. Содержание антибиотиков в мясе КРС 

№ пробы Левомицетин, мг/кг Тетрациклин, мг/кг 
Согласно НД не допускается не допускается 

1 не обнаружено не обнаружено 
2 не обнаружено не обнаружено 
3 не обнаружено не обнаружено 
4 не обнаружено не обнаружено 
5 не обнаружено не обнаружено 
6 не обнаружено не обнаружено 
7 не обнаружено не обнаружено 
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Таблица 3. Содержание токсичных элементов в мясе КРС 

№ пробы Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг 
Согласно НД 0,5 0,1 0,05 0,03 

1 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 
2 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 
3 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
4 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 
5 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
6 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 
7 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 

Таблица 4. Содержание пестицидов и радионуклидов в мясе КРС 

№ пробы 
Гексахлорци-клогексан 

(α, β, γ — изомеры), 
мг/кг 

ДДТ и его 
метаболиты, мг/кг 

Цезий, 
Бк/кг 

Стронций, 
Бк/кг 

Согласно НД 0,1 0,1 160 50 
1 0,01 <0,05 <3,0 <4,0 
2 0,01 <0,05 <3,0 <4,0 
3 0,01 <0,05 <3,0 <4,0 
4 0,01 <0,05 <3,0 <4,0 
5 0,01 <0,05 <3,0 <4,0 
6 0,01 <0,05 <3,0 <4,0 
7 0,01 <0,05 <3,0 <4,0 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что микро-
биологические показатели, содержание токсических элементов, антибиотиков, 
пестицидов и радионуклидов в мясе КРС не превышают допустимых уровней, 
предусмотренных медико-биологическими требованиями и санитарными нор-
мами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов.  
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31. КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ АЛЬГИНАТ-ЖЕЛАТИН 
И.С. Урумоглова, О.В. Димова 
Технический Университет Молдовы, г. Кишинёв 

Известно, что в системах альгинат-желатин образуются коацерватные комп-
лексы в виде флокул [1]. Целью исследования является выявление благо-
приятных условий образования таких комплексов для их последующего при-
менения в пищевой и косметической промышленности, в частности, при оклейке 
вина и соков, а также при получении и изучении свойств «съедобных» 
коацерватных микрокапсул [2, 3]. 
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Комплекс альгинат-желатин представляет собой коллоидное полисахарид-
белковое соединение, полученное в виде геля флокулярной структуры, которое 
способно осаждать как высокомолекулярные, так и низкомолекулярные вещест-
ва. Основной составляющей комплекса является соль альгиновой кислоты — 
альгинат калия или натрия. Нами установлено, что свойства комплексных гелей, 
образуемых при взаимодействии растворов желатина и альгинатов, нелинейно 
зависят от концентраций этих высокомолекулярных соединений. Особенно 
сильное влияние на получения альгинат-желатиновых комплексов оказывает 
значение рН, при этом возможно образование как нейтральных, так и разно-
имённо заряженных флокул (GelAlg0, Gel+Alg и GelAlg- соответственно). Усло-
виями, определяющими заряд комплекса, являются pI используемого желатина, 
рН среды, а также отношение концентраций альгинат / желатин. 

Молекулярные массы исследуемых биополимеров определялись вискозимет-
рически, используя известные значения констант уравнения Марка-Хаувинка-
Сакурады [4, 5]. Комплексы получали растворением образцов коммерческого же-
латина (M = 60…100 kDa, экспериментальная изоэлектрическая точка pI = 4.8 ± 
± 0.1) и препаратов альгинатов, полученных «in situ» из водорослей Laminaria 
Japonica. (М = 500…600 kDa), регулируя pH растворов и постепенно смешивая их 
в динамических условиях. Флокуляция и фазовое расслоение системы 
наблюдалась и после завершения ввода растворов альгинатов. Полное осаждение 
комплексных соединений достигалось в течение 15…60 минут. Комплексные 
осадки отделяли от жидкой фазы центрифугированием, сушили и измельчали. 

Измерение молекулярной массы полученных трёхмерных структур очень 
затруднительно, ввиду их чрезвычайно малой растворимости. По нашим 
оценкам, с поправкой на низкую воспроизводимость опытов, она составляет 
5·103…2·104 kDa. Изменяя состав компонентов, значения pH среды, условия 
центрифугирования и другие параметры, можно выделить комплексы с раз-
личными свойствами и характеристиками, необходимыми для пищевой, 
косметической и фармацевтической промышленности. 

Полученные комплексы оказались простой, но информативной моделью для 
изучения параметров жиросодержащих микрокапсул, получаемых нами методом 
сложной коацервации [3]. Сравнение поведения коацерватных микрокапсул в 
некоторых пищевых средах с поведением модельных комплексов альгинат-
желатин показало, что процессы расслоения, комкования, и, наконец, разрушения 
микрокапсул напрямую зависят от заряда их оболочек и от водородного показателя 
пищевого или косметического продукта, в который вводятся микрокапсулы. Наи-
более интенсивно происходит разрушение микрокапсул с нейтральными оболоч-
ками GelAlg. Заряженные оболочки GelAlg- и Gel+Alg способствуют равномерному 
распределению и высокой стабильности микрокапсул в пищевых средах. 

Отрицательно заряженный комплекс GAlg- оказался применим для оклейки и 
осветления плодовых соков и белых вин. Осаждаясь в среде с pH = 3.2…3.5, этот 
комплекс, за счёт своей высокомолекулярной сетчатой структуры, способен 
эффективно увлекать за собой соответствующие противоположно заряженные 
коллоидные и полимерные частицы (полифенолы, протеины, микроорганизмы), 
защищая среду от помутнений и различных других дефектов. При этом комп-
лексное состояние позволяет избежать нежелательной переоклейки вина чистым 
желатином. Также достигается значительное уменьшение времени, необхо-
димого для оклейки, в сравнении с классическими методами [6]. 
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32. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
АЛЬГІНАТУ НАТРІЮ В ЯКОСТІ 
ЗАГУСНИКА У РИБНИХ ФАРШАХ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
С.Е.Стіборовський, Ю.О. Нефедов 
Донецький національний університет економіки 
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

У широкому асортименті продукції, що виробляється підприємствами хар-
чової промисловості, особливий статус має структурована, яка користується 
підвищеним попитом споживачів у силу високих технологічних властивостей та 
низької вартості. 

В умовах сьогодення найбільш раціональною є розробка технології, що 
передбачає виділення з харчових відходів їстівної частини та повернення її в 
технологічний цикл переробки рибної сировини.  

Виробництво рибного фаршу функціонального призначення складається з 
наступних операцій: механічна кулінарна обробка рибної сировини, приготу-
вання рецептурної суміші з фаршів, бульйонів, поєднання її зі структуро-
утворювачем — альгінатом натрію, формування виробів. [1, с. 27]. 

Основною технологічною операцією, в процесі якої відбувається формування 
текстурних та органолептичних характеристик, є процес структуроутворювання. 
Застосування альгінату натрію дозволяє: 

– суттєво підвищити вологозв’язувальну здатність фаршу, що збільшує вихід 
готової продукції з низькими нормами дозування (0,4 – 0,8 % до маси сировини); 

– знизити термовтрати під час теплового обробітку; 
– поліпшити консистенцію готового продукту [2, с. 517]. 
Використання в якості структуроутворювача для рибних фаршів альгінату 

натрію дозволить оптимізувати технологічний процес та розширити асортимент 
напівфабрикатів. 
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33. РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ 
СИРОКОПЧЕНИХ КОВБАС ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ НЕТРАДИЦІЙНОЇ 
СИРОВИНИ 
А. Василів 
Львівський національний університет ветеринарної 
медицини  та біотехнологій імені С. З. Гжицького 

Пріоритетними спрямуваннями у виробництві сирокопчених ковбас є: роз-
робка нового асортименту інтенсифікація формування консистенції, смаку й 
аромату під час прискорених технологій дозрівання і сушки, контроль безпеки. 

Сирокопчені ковбаси відносять до класу делікатесної продукції, вирізняються від 
інших щільною консистенцією, гострим запахом, приємним солонуватим смаком.  

Австрійські спеціалісти вважають, що для виробництва сирокопчених ковбас 
найбільш придатним є м’ясо корів, яке має суху, щільну структуру і темний 
колір. Фахівці Угорщини стверджують, що на сирокопчені ковбаси придатне 
м’ясо старих свиноматок із нижчим вмістом вологи, яскравим забарвленням і 
специфічним смаком. Перевагу надають задній і лопатковій частинам туші без 
жирових прошарків, з добре пігментованим м’ясом. 

Метою роботи було розробити рецептуру нового виду сирокопченої ковбаси з 
додаванням страусиного мяса, а також визничити перспективи виробництва 
таких ковбасних виробів в Україні. 

Завдання даної роботи полягало у визначенні органолептичних показників 
сирокопчених ковбас з використанням нетрадиційної сировини.  

Зразки страусиного м’яса брали із фермерського господарства, яка розта-
шовано у м. Хуст Закарпатської області. 

Страусине м’ясо характеризується низькою калорійністю, відносно не висо-
ким вмістом холестерину, а також дієтично цінним профілем високомо-
лекулярних жирних кислот.  

При органолептичній оцінці якості ковбасних виробів ми визначали зовнішній 
вигляд, колір фаршу на розрізі, запах смак, консистенцію, форму. У всіх трьох 
зразках батони мали чисту суху поверхню, без пошкоджень оболонки, напливі 
фаршу, злипань. Оболонка щільно прилягала до фаршу. Колір фаршу на розрізі 
червоного кольору, на розрізі не було сірих плям і порожнин. Запах і смак був 
властивий даному виду продукту з ароматом прянощів, в міру солоний, без 
стороннього запаху та присмаку.  

Отже, за результатами дегустаційної оцінки пропонуємо такі зразки для 
подальших досліджень, і для майбутнього впровадження у виробництво. 

Науковий керівник: М.З. Паска 
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34. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
М’ЯСА ФАЗАНІВ В ТЕХНОЛОГІЇ 
М’ЯСОПРОДУКТІВ 
І.С. Школьна, Н.О. Олійник 
Харківський державний університет харчування 
та торгівлі 

В сучасних умовах розвитку галузі птахівництва в напрямі розширення 
асортименту та підвищення біологічної цінності продукції в умовах України було 
встановлено актуальність розвитку фазанівництва. 

На сьогоднішній день у зв’язку з бурхливим розвитком господарської діяль-
ності, зменшенням природних територій та угідь, зі збільшенням потреби людей у 
високо-цінних продуктах харчування штучне розведення фазанів, перепелів, цеса-
рок стало одним з ефективних чинників інтенсифікації відтворення ресурсів 
пернатої дичини та джерелом цінної продукції для людей в умовах урбанізованого 
техногенного суспільства. 

Фазани поширені на більшій частині Азії, інтродуковані у Європі та Північній 
Америці. Зокрема, в Україні досить успішно проводиться їх розведення, адже 
вони мають чудові адаптивні властивості та легко акліматизуються. 

За останні 10 років чисельність фазанів в Україні значно зросла (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка зміни чисельності фазанів в Україні 

За останні п’ять років розвиток дичеферм стає дедалі популярним та 
прибутковим. Були створені дичеферми в Київській, Полтавській, Харківській 
областях, а також у Криму. 

Важливим стратегічним питанням розвитку фазанівництва є визначення рин-
ків збуту продукції, а також об’єму виробництва, цін на продукцію, її собі-
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вартість, вимоги переробної промисловості та можливість переробки продукції. 
До сьогодні, на жаль, ще немає єдиних технологічних рекомендацій із вико-
ристання та переробки фазанів, а також встановлених на державному рівні нор-
мативних документів, що регламентують вимоги до якості сировини та готової 
кінцевої продукції. Виробники самостійно вирішують питання з відновленням 
робочого поголів’я, реалізацією продукції, пошуками ринків збуту тощо. 

Фазани можуть суттєво потіснити досить одноманітний асортимент птахо-
продукції на українському аграрному ринку. Виробництво м’яса фазанів — на 
рівні з екзотичним страусиним та перепелиним м’ясом — може суттєво 
поповнити раціон харчування сучасного пересічного українця.  

Дослідження багатьох вчених показали, що м’ясо диких видів птиці набагато 
цінніше (у біологічному значенні), порівняно з м’ясом домашньої птиці. М’ясо 
фазана має прекрасні смакові якості, ніжніше, ніж куряче та індиче. 

Асортимент м’ясної продукції з фазанів незначний. В основному вико-
ристовують цілі тушки, яйцепродукти, філе та філе, що переробляється на 
котлетну масу. 

Отже, розведення фазанів у штучних умовах є перспективним і біологічно 
обґрунтованим й може забезпечити приватні птахогосподарства, дичеферми та 
мисливські угіддя високоцінним видом птиці. 
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35. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОЦЕССА ИНФРАКРАСНОГО НАГРЕВА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСНОГО ФАРША 
И.М. Кирик, С.И. Василевская 
Могилевский государственный университет 
продовольствия 

Одним из основных факторов, обусловливающих успешность применения 
инфракрасных (ИК) лучей для термообработки, является способность их 
проникать в обрабатываемые изделия на некоторую глубину, воздействовать на 
молекулярную структуру, в связи с чем быстро возрастает температура не только 
на поверхности, но и на некоторой глубине. Это увеличивает зону нагрева, 
сокращает продолжительность термообработки и позволяет свести к минимуму 
удельные энергозатраты на процесс тепловой обработки [3]. 

Для проведения исследований по изучению процесса тепловой обработки 
пищевых продуктов инфракрасным излучением создана экспериментальная 
установка, схема которой представлена на рисунке 1 [1 – 2].  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

1 — аппарат инфракрасного нагрева; 2 — обрабатываемый продукт; 
3 — весы ВТНТ-15; 4 — весы электронные SC 4010; 

5 — вставка дистанционная; 6 — термометр; 7 — пирометр Centr-350; 
8 — счетчик-секундомер; 9 — термопары; 10 — измеритель-регулятор 

«Сосна-004»; 11 — ваттметр Д5004; 12 — счетчик трехфазный 
ЦЭ6803ВШ; 13 — пускатель магнитный ПМЕ 

Разработанный и исследуемый опытный образец представляет собой емкость 
из нержавеющей стали объемом 3 дм3, в крышку которой встроены галогеновые 
кварцевые излучатели, отражающий теплоизолирующий экран и защитный экран 
из термостойкого стекла. С помощью таких излучателей можно создавать 
высокие плотности энергии — до 60 кВт/м2. 

Результаты проведенных исследований показали, что тепловая обработка 
изделий из мясного фарша в изучаемом инфракрасном аппарате представляет 
собой нестационарный тепловой процесс, включающий теплопроводность, 
перенос влаги с изменением ее агрегатного состояния и различные другие 
процессы. Основным процессом в данном случае можно считать нестационарную 
теплопроводность в заготовке. 

Таким образом, результаты исследований позволили получить уравнения, 
описывающие процесс прогрева изделия из мясного фарша в форме шара при 
температуре поверхности излучателя аппарата 365°С, 400°С и 420°С (т.е. при 
напряжении питания источника излучения (лампы) 100 В, 110 В и 125 В), 
которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты обработки экспериментальных данных 

Напряжение 
на лампе, В 

Температура 
лампы, °C Расчетная формула 

100 365 1 0 , 82 , 9 F oе     
110 400 1 0 , 62 , 7 4 F oе     
125 420 1 3 ,82 , 9 F oе     

Входящая в расчетную формулу θ является безразмерной величиной и 
определяется, как  
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где t0 — начальная температура мясного фарша, ºС; t — температура мясного 
фарша в момент времени τ, ºС; F0 — число Фурье. 

Данные уравнения получены для изделий из мясного фарша массой 50 – 100 г в 
виде шара и справедливы при F0  0,1. Эти уравнения рекомендуются для опре-
деления температуры в центре изделий в зависимости от времени или расчета 
необходимого времени до достижения заданной температуры в центре обраба-
тываемой мясной заготовки в форме шара. Данные зависимости могут быть поло-
жены в основу методики инженерного расчета аппаратов инфракрасного нагрева. 
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1. РОЗРОБЛЕННЯ МАСЛЯНОЇ ПАСТИ 
З ПОРОШКОМ ІЗ ЧЕРВОНОГО 
СТОЛОВОГО БУРЯКА 
О.А. Подковко 
Національний університет харчових технологій 

У зв’язку з різким погіршенням екологічної ситуації серед населення стали 
широко поширені такі захворювання як серцево-судинні, онкологічні та цук-
ровий діабет. Фахівці ВОЗ це пояснюють тим, що у більшості розвинених країн, 
зокрема і в Україні, склався «західний» тип харчування, який характеризується 
споживанням великої кількості макронутрієнтів (жирів, холестерину, насичених 
жирних кислот), рафінованих продуктів та малим споживанням мікронутрієнтів 
[1, 2]. Тому для підтримки належного стану здоров’я населення в багатьох 
країнах світу виникла потреба розробки технологій продуктів з оздоровчими, 
дієтичними, лікувально-профілактичними властивостями функціонального приз-
начення. Збагачування традиційних продуктів рослинною сировиною дозволяє 
підвищити вміст мікронутрієнтів. Серед таких продуктів великої уваги 
заслуговує масляна паста для якої молочною основою є вершкове масло та сухе 
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знежирене молоко. Одним із перспективних природних джерел мікронутрієнтів є 
червоний столовий буряк, який представляє собою ідеальний функціональний 
інгредієнт. Отже, із вищевикладеного розробка масляної пасти з порошком із 
червоного столового буряка є досить актуальною. 

Багаторічний досвід медицини свідчить, що буряк як цілюща рослина пок-
ращує діяльність серцево-судинної системи, травлення, функцію шлунково-
кишкового тракту, печінки, нирок, проявляє сечогінну, легку проносну, анти-
склеротичну, протицинготну, протизапальну та знеболюючу дію[3]. До складу 
білків буряку входять незамінні амінокислоти (валін, лейцин, лізин). Містить 
також вітаміни С, В1, В2, В3, В5, В6, РР, каротин (провітамін А) [4]. Червоний 
колір овочу надає бетаїн. Бетаїн знижує рівень токсичної амінокислоти 
(гомоцистеїну), що викликає захворювання серцево-судинної системи, покращує 
фізичну витривалість. У ньому міститься багато мінералів: калій, магній, мідь, 
цинк, бор, кремній [3].  

Останнім часом світова медицина звертає увагу на цінність для здоров’я 
людини поліненасичених кислот сімейства ω-3 (α-лінолева, ейкозопентаенова та 
декозогексаенова жирні кислоти) та ω-6 (лінолева і арахідонова) [2]. Насіння 
льону має їх у своєму складі. Також насіння льону, окрім жиру (42 – 46 %), міс-
тить протеїн (22 – 25 %), вуглеводи (24 – 28 %), у тому числі клітковину, до 
складу якої входять полісахариди і лігнін, а також вітаміни А, С ,Е, мікро-
елементи. Жир пердставлений ліноленовою (21 – 70 %), лінолевою (29 – 59 %) та 
олеїновою (5 – 20 %) кислотами. Основу насичених жирних кислот складає 
пальмітинова (до 16 %) [5]. Жирні кислоти ω-3 є гарним профілактичним засобом 
проти серцево-судинних захворювань, оскільки вони сприяють збереженню і 
відновленню еластичності судин, попереджують утворення тромбів, знижують 
вміст холестерину в крові, запобігають порушенням серцевого ритму, змен-
шують небезпеку розвитку інфаркту міокарду та інсульту. Також уповільнюють 
розвиток пухлин, обмежують метастазування ракових клітин в організмі [2]. Із 
вищесказаного додавання насіння льону до складу масляної пасти є доцільним, 
оскільки розроблений продукт носить профілактичний та лікувальний характер 
щодо серцево-судинних, онкологічних захворювань та цукрового діабету. 

Також для застереження найрозповсюджених хвороб (серцево-судинні, онко-
логічні, цукровий діабет, ожиріння, атеросклероз, остеохондроз) серед населення 
різних країн перспективним є використання інуліну у складі харчових продуктів. 
Інулін — резервний вуглевод рослин, який містить 94 – 97 % фруктози, а решту — 
глюкози. Традиційною сировиною для отримання є топінамбур, цикорій, жор-
жина, часник, кульбаба, лопух [1]. Інулін може утворювати з водою кремо-
подібний гель з дуже короткою, жироподібною текстурою і таким чином іміту-
вати присутність жиру в знежирених продуктах, забезпечуючи їм повноту текс-
тури і смаку, притаманним продуктам звичайної жирності. Крім того, покращує 
стабільність емульсій ( масла). 

Таким чином, збагачення масляної пасти порошком із червоного столового 
буряку є доцільним, тому що завдяки різноманітному хімічному складу фізіо-
логічно-активних речовин буряк є профілактичним засобом проти низки хвороб. 

Попередні дослідження показали, що порошок із червоного столового буряку, 
насіння льону та інулін добре поєднується зі складовими компонентами масляної 
пасти та надає їй вишуканого смаку та привабливого вигляду. 
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2. ВИКОРИСТАННЯ БІЛКІВ СИРОВАТКИ 
ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ МАСЛЯНОЇ ПАСТИ 
Ю.А. Ковтун 
Національний університет харчових технологій 

Одним із напрямків розширення асортименту масляних паст функціонального 
призначення є застосування при їх виробництві білкових добавок. Їх 
використання при створенні продуктів нового покоління буде сприяти створенню 
умов для повноцінного харчування та покращенню здоров’я населення. 
Важливим критерієм при виборі добавки є її функціональні властивості, а також 
здатність поєднуватися зі складовими масляної пасти. Поряд з відомими 
добавками із рослинної сировини та сировини тваринного походження такими як 
полісахариди інулін та пектин, кріопорошки із бруньок чорної смородини, 
моркви та буряка червоного столового, казеїну і так далі, досить перспективним є 
використання сироваткових білків. 

Їх часто додають у молочні коктейлі або інші напої, сироватковий протеїн 
зазвичай можна знайти на полицях магазинів в відділах, присвячених 
спортивному харчуванню. Таким чином, сироватковий протеїн вже давно 
інгредієнт вживання бодібілдерів і серйозних атлетів. Незважаючи на його 
популярність серед спортсменів, він має кілька особливостей, які також роблять 
його ідеальним продуктом харчування з корисними функціональними 
властивостями. Вплив сироваткового протеїну на здоров’я людини викликає 
великий медичний інтерес и активно вивчається вченими як потенційно 
лікувальний засіб від деяких хвороб. 

В даний час використання сироваткового протеїну в якості джерела 
амінокислот і його корисної дії на організм при хворобах серця, онко 
захворюваннях і хворобах печінки являється об’єктом багатьох досліджень [1]. 
Сироватковий протеїн являється джерелом розгалужених амінокислот, які 
стимулюють синтез білка. А також джерелом надходження в організм 
амінокислоти цистеїну, яка використовується для синтезу глутатіону. Глутатіон 
являється антиоксидантом, який захищає організм від вільних радикалів, 
токсинів та здійснює гепатопротекторну дію, захищаючи печінку від вірусів, 
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токсинів і нормалізує її білковий обмін. Дослідження на тваринах показали, що 
сироваткові білки можуть знизити ризик розвитку гепатиту [2].  

Хронічні вірусні гепатити це хвороба печінки, яка зазвичай викликається 
вірусом гепатиту В або гепатиту С. Гепатит А зазвичай не прогресує в хронічну 
проблему, а інші віруси гепатиту зустрічаються набагато рідше. Гепатит В і С 
мають потенціал, щоб бути вилікувані сучасною медициною. Тим не менше, 
значна частина інфікованих не в змозі позбутися від вірусу печінки за наявних в 
даний час препаратів. Цим людям радять зробити значні зміни способу життя для 
захисту їх печінки від ушкоджень і запобіганню переходу цієї хворобі від 
прогресуючої до більш пізньої стадії. 

У той час, як розгалужені амінокислоти сироваткових білків, допомагають 
запобігти руйнуванню тканин, вони також є корисними для людей з прог-
ресуючим захворюванням печінки. Хоча причина не ясна, експерти розуміють, 
що люди з цирозом печінки можуть жити довше, поліпшити їхню функцію 
печінки, мають не госпіталізація, а підвищення якості життя за рахунок 
включення в раціон сироватковіх білків [3]. Імуноглобуліни — забезпечує під-
вищення імунітету, що є корисною функцією для людей з хронічним гепатитом. 
Глікомакропептиди — допомагають контролювати і перешкоджають утворенню 
зубного нальоту і карієсу — поширена проблема у людей з хронічним гепатитом. 
Лізоцим — підвищує резистентність організму, бажані функції для людей з 
хронічним гепатитом. Лактоферин — може допомогти зменшити запалення, 
безцінна характеристика для тих, чия печінка легко запалюється [4]. 

Клінічні дослідження показали, що рівень глутатіону значно знижений у 
багатьох людей з гепатитом C. Експерти також визнають, що дефіцит глутатіону 
є важливим чинником, що сприяє ушкодженню печінки. Таким чином, харчові 
добавки, які збільшують виробництво організмом глутатіону, приносять користь 
людям з хронічними гепатитами. 

В Японії проводилися дослідження на тваринах, опубліковані у травні 2006 
року в виданні Bioscience, біотехнології та біохімії, досліджували вплив сиро-
ваткового протеїну на печінку. Хоча випробування проводилися не на людях, а 
на пацюках в раціон яких були включені сироваткові білки. Були отримані такі 
результати: зниження рівня ферментів печінки вказує на ушкодження печінки; 
зниження показників фіброзу печінки; більш низький рівень традиційних 
маркерів гепатиту (лактатдегідрогенази і білірубіну). 

Грунтуючись на результатах, автори прийшли до висновку, що добавки з 
сироваткового протеїну можуть допомогти запобігти розвитку гепатиту і 
портального фіброзу [5]. 
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3. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
МІКРОНУТРІЄНТІВ ПЛОДІВ ЧОРНИЦІ 
ЗВИЧАЙНОЇ У ВИРОБНИЦТВІ 
МАСЛЯНИХ ПАСТ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
О.В. Свирид 
Національний університет харчових технологій 

В умовах глобалізації та згубного впливу на організм людини несприятливих 
техногенних факторів, таких як: забруднення навколишнього середовища, 
радіація, стреси, інфекційні захворювання, незбалансованість харчування, — в 
організмі стрімко підвищується концентрація вільних радикалів. Їх руйнівна дія 
полягає у ослабленні імунітету та прискоренні процесів старіння клітин, тканин 
та організму в цілому. Численні хронічні захворювання, зокрема: ішемічна 
хвороба серця, рак, хвороба Альцгеймера, діабет, ревматоїдний артрит, катаракта 
у значній мірі є наслідком оксидативного стресу, що виникає при порушенні 
антиоксидантного захисту організму [1]. Одним із регулюючих важелів вирі-
шення цієї проблеми можуть бути продукти функціонального призначення.  

Серед продуктів харчування українських споживачів вершкове масло займає 
одне з провідних місць. Проте, поряд із динамічно прогресуючим напрямком 
розширення асортименту вершкового масла функціонального призначення із 
застосуванням рослинних добавок, дедалі більшої актуальності набувають 
функціональні продукти пониженої жирності, зокрема масляні пасти. Важливим 
критерієм при виборі добавки є її функціональні властивості, а також здатність 
поєднуватися із молочно-жировою оновою складових продукту. Поряд з 
відомими добавками із рослинної сировини, такими як полісахариди інулін та 
пектин, кріопорошки із бруньок чорної смородини, моркви та буряку червоного 
столового [2] досить перспективним є використання плодів чорниці, що мають 
потужні антиоксидантні, антисептичнi, в’яжучi, протизапальнi, сечогiннi, жовчо-
гiннi, спазмолiтичнi, гіпоглікемічні властивостi. 

Плоди чорницi звичайної (Vaccinium myrtillus L.) містять широкий спектр 
біологічно-активних речовин: вуглеводи (глюкозу, сахарозу, фруктозу, пектини), 
органічні кислоти (лимонну, молочну, яблучну, янтарну, щавелеву), вiтамiни (А, 
В, С, РР), флавоноїди (гiперин, кверцетин, астрагалiн), антоціани (дельфiнiдин, 
мальвiдин, iдаїн, мiртилiн), феноли, мiнеральнi речовини, макро- та мікроеле-
менти (залiзо, марганець, селен, кобальт, мідь, золото, срібло, цинк), значну 
кількість дубильних речовин, рутину [1, 3]. 

Чорницю широко використовують в народній медицині. Про її цiлющi 
властивостi знали ще кiлька тисячолiть тому в Китаї, Єгиптi, Грецiї [4,5]. Відпо-
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відно до результатів клінічних досліджень, проведених українськими та закор-
донними фахівцями, чорниця проявляє антиоксидантну дію, активізує іму-
норезистентність організму, нормалізує вміст гемоглобіну в крові, має нейрон-
протекторний вплив на центральну та периферичну нервову систему, є м’яким 
природним антидепресантом (стимулює вироблення дофаміну), проявляє вира-
жені протипухлинну, гепатопротекторну, гіпоглікемічну і гіпохолестеричну влас-
тивості, покращує ліпідний обмін речовин, покращує «клітинне дихання», про-
тидіє оксидативним стресам, сприяє регенерації дистрофічних змін шарів сіт-
ківки та склоподібного тіла ока, що забезпечує поліпшення зору [1, 4, 6, 7, 8, 9]. 
Саме тому, враховуючи сучасні тенденції у розвитку мікронутрієнтології, 
зміщення домінант споживчого попиту серед населення та прогресування масш-
табності патогенезу серцево-судинних захворювань, захворювань на цукровий 
діабет та багатовекторності онкології, розроблення масляної пасти з мікрону-
рієнтами чорниці з багатовекторними профілактичними властивостями, що 
гармонічно поєднується з концепціями здорового харчування, є досить актуаль-
ним напрямом для подальшого опрацювання. 
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4. АКТУАЛЬНІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ 
ПРОПОЛІСУ ЯК ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ДОБАВКИ ДО СКЛАДУ МАСЛЯНОЇ 
ПАСТИ 
О.П. Двойнікова 
Національний університет харчових технологій 

Статистика економічно розвинутих країн світу свідчить про те, що близько 70 % 
усіх захворювань людини прямо або побічно пов’язані з порушенням харчування.  

В останні роки в країнах Європейського Союзу, США, Японії та інших набули 
широкого поширення так звані функціональні харчові продукти як новий та 
перспективний напрямок в харчовій індустрії для покращення структури 
харчування, підтримки здоров’я та зниження ризику поширених захворювань 
сучасної людини (серцево-судинної системи, атеросклерозу, ожиріння, онколо-
гічних захворювань, ослаблення імунітету тощо) [1].  

Достатня кількість літературних джерел наводять дані про профілактичні 
властивості та результати лікування прополісом і препаратами з нього [2, 3, 4]. 
Саме тому, розроблення масляної пасти — аналога вершкового масла із зни-
женим вмістом жиру, із включенням продуктів бджільництва, зокрема прополісу, 
має надзвичайно актуальне значення.  

Це продукт функціонального призначення з підвищеним вмістом молочної 
плазми, зниженою енергетичною цінністю, підвищеним вмістом сухого знежи-
реного молочного залишку та збагачений біологічно активними речовинами [5].  

Як зазначають Купріянов В.В. та Купріянова Л.А. (Новомосковський інститут 
Російського хіміко-технологічного університету ім. Д.І. Менделєєва), роль 
продуктів бджільництва в житті сучасної людини важлива і актуальна. Це 
концентровані самою природою натуральні продукти харчування, ідеально 
підходять для всіх клітин організму. Регулярне і грамотне споживання продуктів 
бджільництва відновлює і підтримує здоров’я людини на високому рівні [6].  

Апіпродукти є хорошими імуностимуляторами. Серед них з найбільшою 
активністю І.А. Реуцький (кандидат медичних наук, лікар з досвідом роботи в 
області апітерапії) виділяє прополіс. Він може бути використаний в якості 
адаптогену з профілактичною метою [3]. 

Доктор медичних наук, апі- та фітотерапевт А.Ф. Синяков [2] відмічає, що 
прополіс — це складний комплекс речовин рослинного і тваринного походження, 
до складу якого входять амінокислоти, органічні кислоти, антибіотичні 
речовини, різні мінеральні солі, вітаміни, мікроелементи та інші речовини, які й 
обумовлюють його різноманітний фармакологічний вплив на організм.  

Прополіс знімає спазм судин, знижує артеріальний тиск, сприяє виведенню 
холестерину і тригліцеридів з організму, стимулює кровотворення, зменшує згор-
тання крові та її здатність до тромбоутворення, стимулює жовчовиділення, пок-
ращує функцію органів травлення, стан залоз внутрішньої секреції, підвищує 
витривалість і працездатність організму. Також, звертають на себе увагу антиок-
сидантні властивості прополісу. Вважається, що антиокислювальні властивості 
прополісу обумовлюються його флавоноїдною фракцією. Відомо, що перекисне 
окислення ліпідів (жирів і жироподібних речовин) має важливе значення в 
розвитку атеросклерозу, процесів старіння, онкологічних та інших захворювань.  
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Прополіс заслуговує особливої уваги як практично нешкідливий засіб, він 
прекрасний стимулятор імунітету. Адже захисним силам організму належить 
особливо важлива роль при зустрічі з таким тяжким недугом, як туберкульоз. Те, 
що одні при цьому захворюють, а інші ні, — обумовлено станом імунної системи.  

На сьогодні Україна посідає друге місце після Російської Федерації серед 
країн Європейського регіону за показниками захворюваності на туберкульоз, про 
що зазначає «Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворю-
ванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки», затверджена Законом України. Тому, 
продукти бджільництва, і перш за все прополіс, можуть бути досить істотними 
помічниками у профілактиці туберкульозу.  

Виходячи із наявних літературних даних можна зробити висновок, що 
прополіс у поєднанні із молочним жиром у складі масляної пасти може надавати 
профілактичну дію на організм, мати надзвичайно актуальне значення для 
регулювання ліпідного обміну, попередження серцево-судинних та онкологічних 
захворювань, а також для загального зміцнення організму і профілактики 
туберкульозу. 
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5. РОЗРОБЛЕННЯ МАСЛЯНОЇ ПАСТИ 
З КАЛИНОЮ 
К.Б. Буравець 
Національний університет харчових технологій 

У сучасному світі для працівників харчової промисловості все більш гостро 
стає питання щодо розроблення нових видів продуктів, які б володіли не тільки 
відмінними органолептичними, фізико-хімічними і мікробіологічними показни-
ками, а ще й мали позитивний вплив на організм людини і виявляли 
профілактичну та лікувальну дію на організм. Одними із перспективних напрямів 
є розроблення масляних паст функціонального призначення. 

Метою даної роботи є розроблення масляної пасти з калиною. Перевагами 
такого продукту є низький вміст жиру, збалансований склад і відповідно менший 
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вміст холестерину, що безумовно являється перевагою у порівнянні з класичною 
рецептурою вершкового масла[1]. Молочна основа масляної пасти складається із 
вершкового масла та знежиреного молока, внесення якого дозволяє підвищити 
вміст сухих речовин і біологічну цінність готового продукту. 

Чисельні дослідження показали, що плоди калини звичайної містять: вітаміни 
(аскорбінова кислота, каротиноїди, вітаміни К та Е), поліфеноли(аментофлавон, 
астрагалин та ін.), полісахариди, які складаються із арабінози, галактози, 
маннози, глюкуронової кислоти), органічні та фенолкарбонові кислоти (яблучна, 
лимонна, оцтова, мурашина, ізовалеріанова, хінна, кавова, щавлева та каприлова) 
та дубильні речовини, які представлені групою сполук, що являються похідними 
від катехіна і лейкоцианідина[2, 3].  

У плодах калини, в залежності від регіону, де вона була вирощена, міститься 
висока кількість поліфенолів — 300 – 400 мг/100 г. Такий високий вміст 
поліфенолів, які до того ж проявляють Р-вітамінну активність, дозволяє роз-
глядати цей вид сировини в якості джерела цінних мікронутрієнтівдля продуктів 
функціонального призначення. 

Специфічність смаку і запаху плодів калини обумовлена наявністю в ній 
ефірних масел, валеріанової кислоти і глікозидавібурніну [2]. Цей глікозид в 
організмі людини покращує процеси згортання крові і має сильні 
кровоспиннівластивості. Останнім часом також виявлено його протипухлинні 
функції. Валеріанова кислота, яка становить 0,34 % від загальної маси, має 
заспокійливу дію на центральну нервову систему людського організму. 

Зацікавлення також викликає той факт, що плоди калини містять у своєму складі 
достатню кількість пектинових речовин (1,85 – 2,4 мг/100 г), переважна кількість 
яких представлена пектином, а безпосередньо сік калини містить 2,85 мг/100г 
пектинових речовин, із яких 1,63 мг/100г приходиться на пектин, а 1,22 мг/100г — на 
протопектин [3]. 

До складу розроблених нами масляних паст також включено насіння льону, яке 
є джерелом великої кількості необхідних для організму біологічно активних речо-
вин. Насіння льону містить: ліпіди (29 – 43 %), вуглеводи (22 %), білки (18 – 20 %), 
вітамін Е (48 – 49 мг %), лігнани (500 – 700 мг/г), вітаміни С і А, а також комплекс 
мікроелементів[4]. 

Насіння льону дуже корисне завдяки олії, яка в оптимальному співвідношенні 
містить ессенціальні поліненасичені жирні кислоти — ω-3 та ω-6. Найбільш 
важливими для нормального функціонування організму являються полінена-
сичені жирні кислоти ω-3, які гальмують процеси окиснення і старіння організму. 
Також вони приймають участь у побудові фосфоліпідного шару клітинних 
мембран і впливають на основні їх функції. Недостатнє надходження в організм 
ω-3 з їжею може викликати розвитокзахворювання нацукровий діабет. На 
сьогоднішній день ω-3 розглядається як один із основних мікронутрієнтів при 
лікуванні цього захворювання. 

Перспективним також є використання водорозчинних полісахаридів насіння 
льону, які входять до його складу, так як вони мають функціональні властивості і 
можуть виступати у ролі стабілізаторів, структуроутворювачів, емульгаторів тощо. 

Цінними компонентами насіння льону є лігнани, які відносяться класу 
фітоестрогенів. Вони зменшують ризик утворення злоякісних пухлин. Ці ре-
човини володіють цілою низкою профілактичних і лікувальних властивостей, 
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серед яких: антивірусні, антиоксидантні, поліпшення роботи нирок та регулю-
вання обміну естрогенів та холестерину[4].  

Внесення підібраних нами компонентів дозволяє покращити консистенцію і 
структуру масляних паст, в результаті досліджень було розроблено модельний 
зразок. 
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6. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО 
ВИКОРИСТАННЯ СИРОВАТКОВИХ 
БІЛКІВ 
О.С. Лихолат 
Національний університет харчових технологій 

Ресурсозберігаючі заходи на підприємствах молочної галузі України є ак-
туальним та економічно вигідним впровадженням, що забезпечує не тільки еко-
номію сировинних ресурсів, а й впливає на зростання виробництва продукції при 
тих самих кількостях незбираного молока, палива, допоміжних матеріалів та ін. 

Основними умовами ресурсозбереження є виконання наступних функцій та 
принципів, що забезпечують збалансованість соціальної, екологічної та еконо-
мічної складових виробництва: 

– стимулювання раціонального використання молочної сировини та впро-
вадження нових ресурсо- і енергозберігаючих технологій; 

– забезпечення потреб споживачів на рівні, що ґрунтується на сучасних 
теоріях харчування; 

– пошук сировини рослинного походження для органічного поєднання з 
молочною основою з метою забезпечення зменшення витрат тваринної сировини; 

– розроблення інноваційних технологій, що передбачають використання 
вторинних молочних ресурсів; 

– забезпечення зниження негативного впливу на навколишнє середовище за 
рахунок застосування нових екозберігаючих безвідходних технологій; 

– участь представників молочної галузі у розробленні стратегій ресурсо-
збереження і програм з охорони навколишнього середовища; 
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– екологічний моніторинг, що полягає у проведенні обліку витрат сировинних 
ресурсів підприємствами та організаціями галузі [1]. 

Реалізація зазначених напрямів має бути поєднана зі змінами у структурній 
політиці, інформаційному, фінансовому та організаційному забезпеченні, норма-
тивно — правовій сфері.  

Ресурсозбереження в молочній галузі на сучасному етапі можливе за рахунок 
використання сироватки та виробництва молоковмісних продуктів, до складу 
яких входять не тільки вторинні молочні ресурси, а й сировина рослинного 
походження. 

Загально відомо, що високу біологічну цінність сироватки зумовлюють 
білкові речовини (альбуміни і глобуліни (вміст яких становить 90 % загальної 
кількості) і залишки казеїну — 10 %), а також вітаміни, гормони, органічні 
кислоти, макро- та мікроелементи.  

Існуюча технологія альбумінного сиру, що виготовляється із молочної сиро-
ватки, шляхом відварювання альбуміну при температурі 93 – 95 ºС протягом 1 – 
2 годин, охолодження до температури 30 – 40 ºС та відділення освітленої 
сироватки від білкової маси, не знайшла широкого впровадження. В першу чергу 
це пов’язано з трудоємністю процесу, низьким виходом продукту і недостатньо 
великим терміном зберігання.  

Можливість використання альбумінного сиру в якості основи для 
виробництва десертної продукції загального та дієтичного призначення, з нашої 
точки зору, є доцільним і таким, що потребує додаткового дослідження. 

Метою роботи є визначення раціональних умов поєднання альбумінної осно-
ви з рослинними інгредієнтами. В якості збагачувача використовується яблучний 
пектин в клітковині (60 % — клітковина, 40 % — порошок яблука; ТУ У 
30335750.001-2000). 

Введення у молочні продукти пектину в клітковині передбачувано покращує 
консистенцію готового продукту, за рахунок вологоутримуючої здатності 
останнього. Крім того пектин в клітковині впливає на процеси травлення. 
Пектинові речовини, потрапляючи в шлунок, зміщують рН (підкислюють 
середовище) ,що підсилює бактерицидну дію, а також здатні зв’язувати токсичні 
елементи та радіонукліди і виводити їх з організму людини. 

Попередніми дослідженнями раціональних умов поєднання білової основи з 
рослинними інгредієнтами було доведено необхідну підготовку останніх — 
проведення процесу набухання, з метою запобігання порушень вологи молочно-
білкової сировини [2]. 

Сир альбумінний, що отримували в лабораторних умовах з молочної сиро-
ватки, мав наступні показниками: масова частка вологи — (68,8 ± 2,3) %; 
кислотність — (60 ± 2,5) ºТ. 

Готова суміш мала такі показники: масова частка вологи — (68,4 ± 2,3) %; 
кислотність — (79 ± 2,5) %.  

Проведенні дослідження раціонального дозування і оптимальних умов поєд-
нання отриманого сиру альбумінного з яблучним пектином в клітковині можуть 
бути використані для розроблення десертного продукту на альбумінній основі. Це 
дає змогу не тільки збільшити вихід готового продукту за рахунок заощадження 
молочної сировини, а й підвищити біологічну та поживну цінність продукту. 

Впровадження технології виробництва може сприяти ресурсозбереженню в 
молочній галузі. 
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Раціональне використання білкових компонентів молочної сироватки дозво-
ляє вирішити економічні, екологічні та технологічні завдання. Так, при утилізації 
освітленої сироватки не забруднюється навколишнє середовище білком, мінімі-
зуються його втрати та з’являється можливість розробки нових видів продуктів. 
Висока біологічна цінність сироваткових білків, обумовлена вмістом незамінних 
амінокислот, таких як лізин, триптофан, метіонін та амінокислот з розгалуженим 
ланцюгом — валін, лейцин і ізолейцин, дозволяє не тільки збагачувати ними, але 
й використовувати як сировину (молочно-білкову основу) при виробництві 
альбумінних продуктів [1]. 

З метою визначення раціональних умов термокислотної коагуляції білків 
молочної сироватки (температура, кислотність, тривалість) враховували одно-
часну дію всіх чинників на вихід (масу), фізико-хімічні та органолептичні показ-
ники альбумінної маси, як молочно-білкової основи для альбумінних продуктів.  

Загальновідомо, що осадження сироваткових білків здійснюють відварю-
ванням, хлоркальцієвою коагуляцією, термокислотною коагуляцією. 

Перший спосіб вимагає великих енерговитрат при невеликому виході, тому 
що збільшити масу альбуміну можна лише підвищенням температури і триваліс-
тю витримки. Це призводить до руйнування від 10 % до 20 % зв’язків, що беруть 
участь в утворенні білкових глобул. Процес денатурації супроводжується зміною 
їх конфігурації, гідратації і агрегатного стану, вони втрачають стійкість [2]. 

Другий спосіб неприйнятний, оскільки альбумін, що одержуємо, має сторон-
ній присмак, підвищується ймовірність появи гіркого присмаку. 

Третій спосіб може вважатися раціональним способом отримання альбуміну, 
так як внесення коагулянту збільшує вихід та прискорює процес виділення 
сироваткових білків на відміну від теплової коагуляції. При виборі коагулянту 
надано перевагу кислій сироватці, в порівнянні з соляною кислотою, тому що 
вона є економічно вигіднішою та при її використанні досягається найбільший 
вихід білкової маси за меншої витримки. 

В якості сировини для отримання білкової основи для виробництва альбу-
мінних продуктів обрано підсирну сироватку, з кислотністю (14 – 16) °Т. Її не 
потрібно попередньо розкислювати на відміну від сироватки з-під сиру кисло-
молочного, а отриманий альбумін має вищі органолептичні показники. Аміно-
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кислотний склад альбумінної маси практично не відрізняється від амін окис-
лотного складу сиру кисломолочного, а за вмістом ряду амінокислот навіть пере-
вершує його. В альбумінній масі присутні всі незамінні амінокислоти. Крім того 
вміст мінеральних елементів становить, мг %: Са — 81,8, Nа — 81,7, К — 103. 

Як відомо, білкові речовини мають кінцеву швидкість денатурації, яку 
розглядають як стрибкоподібний процес: спочатку поступово розриваються 
внутрішньомолекулярні зв’язки, а потім порушується структура частинок білка. 
Швидкість денатурації різних фракцій білків неоднакова. Ступінь денатурації 
залежить не тільки від температури, але і від тривалості її впливу. Були отримані 
результати, що показують зміну кількості білків в підсирній сироватці в 
залежності від тривалості теплового впливу після нагрівання і введення 
коагулянту при термокислотній коагуляції. Після коагуляції білків підсирна 
сироватка являє собою грубодисперсну суспензію, що складається з диспер-
сійногоного середовища — освітленої сироватки і дисперсної фази — агло-
мератів денатурату білка.  

Отриманну альбумінну масу оцінювали за фізико-хімічними (титруєма 
кислотність — (60 ± 2) °Т, масова частка вологи — (76 ± 2) %) та органо-
лептичними показниками за 100-бальною шкалою, де смак — 30, запах — 30, 
зернистість — 20, крупинчастість — 10, колір — 10. 

Альбумінна маса, отримана за раціональних умов, мала найкращі органо-
лептичні показники: смак і запах — чистий, свіжий, властивий альбуміну; кон-
систенція — однорідна, ніжна, мастка; колір — молочно-білий. За вищих 
температур спостерігається заварювання та ущільнення білка, внаслідок чого 
альбумінна маса має крупинчасту консистенцію, що ускладнює підготовку осно-
ви для альбумінних виробів. 

Отже, раціональними режимами коагуляції білків підсирної сироватки є: 
нагрівання до 92…94 °С, підкислення до рН середовища 4,4…4,6 (30 – 35 °Т), 
витримка за даної температури 40 – 50 хв. Отриману альбумінну масу рекомен-
довано використовувати, як молочно-білкову основу в технології альбумінних 
продуктів. 
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Одним з актуальних направлень розвитку молочної промисловості є розробка 
і випуск йогуртів нової якості, які б не використовували для надання заданих 
ароматичних властивостей натурально-ідентичні або штучні аналоги природніх 
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ароматів, а, навпаки, розроблялись, випускались і впроваджувались натуральні 
ароматизатори з вітчизняної рослинної сировини. Одним із джерел натурального 
аромату, що набуває свого поширення у використанні при виробництві йогуртів, 
є ефірні олії [1]. Але, існує актуальна проблема у їх застосуванні — 
неможливість рівномірного розподілу у молочній основі. Тому, рішенням даного 
наукового питання є підбір адсорбенту природнього походження з високою 
адсорбційною здатністю стосовно ароматичних речовин, легко вводився у 
молочну основу без появи стороннього присмаку та покращував якість йогуртів. 

Крім органолептичних характеристик, якість йогуртів визначається їх 
структурою та консистенцією, на які впливають різні чинники. Молочна сировина 
для виробництва йогуртів повинна містити певну кількість сухих речовин, 
особливо велике значення цей показник відіграє при одержанні знежирених й 
низькожирних йогуртах[2]. Тому, сухі речовини у молоці можна підвищити за 
рахунок додавання сухого знежиреного молока, молочно-білкових концентратів 
або концентратів білків сироватки. Недоліком даного технологічного рішення є те, 
що підвищення СЗМЗ у молоці може призвести до появи стороннього 
специфічного присмаку сухого молока, а також попереджує агрегацію білків 
йогуртів, яка може відбуватись при додаванні фруктових наповнювачів[3].  

Отже, для покращення консистенції йогуртів та підвищенні його стійкості при 
зберіганні застосовують стабілізатори природнього походження. Перевагами 
даних стабілізуючих добавок є можливість регулювати в’язкість продуктів на 
різних етапах технологічного процесу.  

Метою науково-дослідної роботи було дослідження пектинових речовин як 
адсорбентів натуральних ароматичних речовин, так і стабілізаторів молочної 
основи при виробництві йогуртів. 

Предметдосліджень — гуміарабік, яблучний й буряковий пектини та ефірна 
олія шавлії мускатної.Об’єкт досліджень — адсорбція ароматичних речовин та 
технологія йогуртів. 

Для оцінки адсорбційної здатності гуміарабіку, яблучного й бурякового 
пектинів щодо ароматичних речовин були досліджені наступні показники адсорб-
ції: насипна густина, пористість, питома поверхня, ступінь набухання, адсорбційна 
здатність.Порівняння значень дослідних показників адсорбції для кожного виду 
пектинових речовин вказують на селективність утримування ароматичних речовин 
гуміарабіком. Гуміарабік утворює більш стійкіші й міцніші хімічні зв’язки з 
ароматичними сполуками ефірної олії шавлії мускатної на відміну від яблучного і 
бурякового пектинів, що обумовлені хімічною будовою даного адсорбенту. 

Проведено газохроматографічні дослідження щодо динаміки адсорбції 
органічних класів ароматичних речовин ефірної олії шавлії мускатної, які 
показали:низьку адсорбційну здатність гуміарабіку щодо органічного класу 
терпенів, і, навпаки, високу — щодо органічного класу терпеноїдів (кисневмісні 
похідні терпенів);зміну ароматичного напрямку натуральних ароматизатора на 
гуміарабіку порівняно з вихідною ефірною олією шавлії мускатної, яка 
характеризується зміною масових співвідношень ароматичних речовин. 

Досліджено водоутримуючу здатність молочно-білкового згустку при вико-
ристанні обраних видів пектинових речовин. Доведено, що найбільшим 
значенням вищезазначеного показника характеризується йогурт з використанням 
гуміарабіку. 
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Запропоновано наступні технологічні стадії внесення ароматизованого 
гуміарабіку: приготування 4 % пектинового розчину (дисперсії ароматизованого 
гуміарабіку, цукру та молока) та введення його після стадії заквашування при 
активній кислотності молочного згустку (рН) — 3,5…4. 

Проведено оцінку якості одержаних йогуртів, яка показала, що за 
органолептичними і реологічними властивостями кращим виявився продукт з 
вмістом ароматизованого гуміарабіку 0,25 % та доведено одночасне 
використання гуміарабіку як ароматизатору, так й стабілізатору.  
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9. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 
ЯБЛУЧНОГО ПЮРЕ У ТЕХНОЛОГІЇ 
МОРОЗИВА МОЛОЧНОГО ТА ПЛОДОВО-
ЯГІДНОГО 
Л.М. Мацько 
Національний університет харчових технологій 

Морозиво — це десертний продукт, що є широковживаним і популярним 
серед населення усіх країн світу, у тому числі й України [1]. Найбільші труднощі 
із правильним підбором компонентів та структурою виникають при виготовленні 
морозива плодово-ягідного, ароматичного, щербету, льоду. Cуміші для його 
виготовлення характеризуються підвищеним вмістом вологи, є менш в’язкими, а 
кислотність їх вища, порівняно із морозивом на молочній основі. За таких умов 
витрати стабілізаторів та стабілізаційних систем підвищуються. Зважаючи на 
високу вартість та постачання з-за кордону вказаних харчових добавок, досить 
актуальним завданням є їхня заміна на натуральну рослинну сировину, спро-
можну загущувавти та стабілізувати структуру морозива.  

Найпоширенішим стабілізаційним компонентом для виготовлення морозива є 
природний полісахарид — пектин. Цей гідроколоїд одержують в основному із 
яблучних вичавок, що складає близько 30…35 % від світових обсягів його 
виробництва з усіх видів пектиновмісної сировини. Такий стабілізатор є кислото-
стійким та дуже добре зарекомендував себе при виготовленні морозива з 
підвищеною кислотністю [2]. Проте, його цінова категорія залишається досить 
високою для вітчизняного виробника та споживача, так як в Україні немає 
налагодженого виробництва даного стабілізаційного компоненту. 

Для виготовлення морозива плодоовочевого та молочного з плодами, ягодами 
та овочами широко застосовують яблука. Зважаючи на відомий спосіб отримання 
структурованих десертів із структуруючими плодоовочевими, виникла ідея зас-



 412 

тосувати яблучне пюре зі свіжих яблук у якості смако-ароматичного, структу-
руючого й стабілізуючого компонента. У свіжих яблуках загальний вміст пекти-
нових речовин (ПР) становить у досить широкому діапазоні: від 1,0 до 1,6 % [3]., 
але з них лише до 25 % — це технологічно активний розчинний пектин (РП). 
Зважаючи на можливість підвищення у яблучному пюре вмісту розчинного 
пектину за рахунок часткової деструкції протопектину (ПП), основним завдан-
ням наукового дослілження було розроблення способу отримання натурального 
технологічно-активного компонента для стабілізації структури морозива.  

Для отримання технологічно-активного яблучного пюре, плодову м’якоть за 
рекомендованої активної кислотності піддавали гідротермічному та механічному 
обробленню. У даному випадку для досліджень було обрано осінньо-зимовий 
сорт яблук з високим вмістом сухих (до 14…17 %) та пектинових речовин 
(1,2…2,5 %) Активну кислотність яблучного пюре за необхідності коригували до 
рН = 3,0…3,3 за допомогою 50 %-ного водного розчину лимонної кислоти. 
Температуру оброблення змінювали у межах 65 – 95 ºС, тривалість — від 10 до 
40 хв. Для механічного диспергування сировини було застосовано лабораторний 
гомогенізатор-диспергатор клапанного типу моделі 15М-8TA «Lab Homogenizer 
& Sub-Micron Disperser» (GAULIN CORPORATION, Massachusetts, USA). 
Мінімальный об’єм досліджуваного зразка складав 0,5 дм3, тиск змінювали в 
діапазоні від 5 до 25 МПа. 

У свіжому яблучному пюре до оброблення масова частка (у перерахунку на 
СР) становила, %: для ПР — 22,75; для РП — 4,49; для ПП — 21,19. Було 
підтверджено, що за змінної кислотності і температури не нижче 85 ºС всі вказані 
вище значення суттєво змінюються — вміст РП підвищувався майже удвічі на 
фоні зниження вмісту ПП. Діапазон рекомендованих значень активної 
кислотності для попереднього оброблення пюре був неприйнятним у технології 
морозива нижче значень рН 3,0…3,3, оскільки максимальна титрована 
кислотність продукту повинна складати не вище, ніж 80 ºТ за вмісту яблучного 
пюре у складі продукту до 30…35 %. Ступінь етерифікації ПР під дією гідро-
термічного оброблення за різної кислотності був характерний для високо-
етерифікованих пектинів і становив у межах 59,96…70,36 %. Не зважаючи на 
досить незначний технологічний ефект від застосування гомогенізації (вміст РП 
від загальної кількості СР підвищувався лише на 1,73 % при деякому зменшенні 
ПП), було встановлено, що із збільшенням тиску до 20 МПа підвищувався 
перехід пектину із нерозчинної у розчинну форму. Сукупний ефект від 
сполучення раціональних режимів гідротермічного та механічного оброблення 
значно підвищував початковий вміст гідратопектину в пюре від 5,0 % (свіже) до 
9,5…9,7 % в кінцевому результаті обробки. Для підтвердження можливості зас-
тосування на практиці рекомендованих режимів обробки яблучного пюре, було 
виготовлено дослідні зразки молочно-яблучного морозива без додаткового вико-
ристання стабілізаторів структури. Збитість такого морозива становила близько 
80 %, що свідчить про високу ефективність прийнятих технологічних рішень. 
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10. МОЛОЧНО-ПШЕНИЧНЕ МОРОЗИВО — 
НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ НОВОГО 
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Bio та Organic — це вибір сучасних споживачів харчових продуктів. Не 
зважаючи на досить високі ціни на натуральні продукти харчування, їхня попу-
лярність стрімко зростає, що, врешті-решт сприяє розвитку масового вироб-
ництва органічних продуктів [1, 2]. Екологічно чисті продукти — це «продукція, 
отримана в результаті ведення сертифікованого органічного виробництва, від-
повідно до вимог стандартів і правил органічного виробництва» [3]. На українсь-
кому ринку поки що досить мало виробників органічних харчових продуктів. В 
країні відсутнє національне законодавство, що регулює питання органічного 
виробництва, а порядок використання цих термінів не встановлено. Однак, на 
полицях вітчизняних супермаркетів вже досить часто зустрічаються продуктами, 
марковані як «біо», «еко» або «натур». Але щоб віднести продукти до нату-
ральних, їх оцінюють за такими критеріями, як технологічний процес, сировина 
та інгредієнти. Такі продукти не містять ГМО, хімічно синтезовані консерванти, 
барвники, ароматизатори, стабілізатори і виробляються без використання шкід-
ливих технологій (ультразвукова обробка, хімічне консервування, обробка фено-
лами і ПАР, радіаційна обробка, газація). Багатокомпонентність багатьох молоч-
них продуктів часто дозволяє фальсифікувати їхній склад. Навіть чинні стан-
дарти України не в змозі повністю захистити вітчизняних споживачів від хар-
чових продуктів низької якості, оскільки система їхнього експрес-контролю поки 
що не налагоджена. Тому перед молочною промисловістю України досить гостро 
стоїть питання розробки і широкого впровадження натуральних продуктів. 

Серед всіх харчових продуктів морозиво є однією з найскладніших дис-
персних систем, що є водночас суспензією, емульсією та піною [4]. На його 
структуру, якість і товарний вигляд можна впливати різними способами: вносити 
різноманітні функціонально-технологічні і біологічно активні добавки, зміню-
вати режими і способи технологічного оброблення тощо. Одним з найважливі-
ших та обов’язкових компонентів у складі морозива є стабілізатори та стабі-
лізаційні системи [5]. Вони впливають на структурно-механічні властивості 
сумішей морозива і визначають здатність системи чинити опір деформації та 
руйнуванню під дією зовнішніх сил. 

Авторами попередньо було вивчено можливість застосування зародків пше-
ниці для збагачення морозива та стабілізації його структури. Встановлено, що 
застосування структурованих зародків пшениці в складі молочного десерту 
суттєво покращує його фізико-хімічні показники, порівняно з традиційно вико-
ристовуваним пшеничним борошном, без погіршення структурно-механічних та 
органолептичних характеристик готового продукту.  
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Досліджено вплив різних способів обробки гідратованих зародків на їх 
ефективну в’язкість з метою підвищення структуруючої здатності та тиксот-
ропних властивостей. Встановлено рекомендовані режими активації структур-
руючої здатності гідратованих зародків пшениці як технологічно-функціональ-
ного компоненту у складі морозива. Найбільш ефективними способами підви-
щення їх структурування та прояву тиксотропних властивостей є як гідро-
термічна обробка за режимів, прийнятих у технології морозива, так і вакууму-
вання при зміні тиску від 0,35 МПа до 0,005 МПа і температурі не нижче 60 °С. 
Гомогенізація гідратованої зернової добавки може бути застосовна лише при 
обробці під тиском не вище 10 МПа. Доведено, що морозиво на молочній основі 
із зародками пшениці, попередньо активованими вище вказаними способами 
обробки, можна отримувати періодичним та безперервним способом без засто-
сування стабілізаторів. Окрім того, висновок щодо достатньо вираженої техно-
логічної ефективності зернової добавки можна зробити, зважаючи на те, що зби-
тість отриманого продукту була в межах 75…85 %, а опір до танення 45 ± 2 хв, 
порівняно з морозивом із борошном пшеничним — 60…80 % при опорі до 
танення 33,5 ± 1,5 хв та характеристиками якості для морозива зі стабілізаційною 
системою Cremodan Ice Pro. Доведено можливість часткової заміни сухого 
знежиреного молочного залишку на зародки пшениці з метою подальшого вибо-
ру та впровадження найбільш ефективних та енергоощадних інноваційних 
рішень. Таким чином, застосування принципово нової рослинної вуглеводо-біл-
кової сировини у виробництві молочного морозива, яка виявляє функціонально-
технологічні властивості та збагачує продукт біологічно активними речовинами, 
є перспективним напрямом наукової роботи. 
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11. РОЛЬ ЦУКРІВ ТА ЦУКРИСТИХ 
РЕЧОВИН У ВИРОБНИЦТВІ МОРОЗИВА 
В.В. Мартич, І.М. Сосновський  
Національний університет харчових технологій 

Морозиво є одним з найулюбленіших і найпопулярніших десертів у нашій 
країні. Це пояснюється не тільки його приємними смаковими властивостями, а 
також високою харчовою і біологічною цінністю. Цей продукт отримують 
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шляхом пастеризації, гомогенізації, збивання та одночасного заморожування 
багатокомпонентних сумішей (молочних, комбінованих, плодово-ягідних або 
овочевих, ароматичних) [1]. 

Загальна кількість компонентів, дозволених до застосування у виробництві 
морозива, складає близько 200, зокрема обовязковим компонентом є цукор та 
цукристі речовини. Цей інгредієнт виконує цілий ряд важливих функцій у 
виробництві заморожених десертів, а саме: підвищує вміст сухих речовин, надає 
солодкий смак продуктам; формує їх текстуру; знижує температуру замерзання; 
проявляє структуруючу та вологоутримуючу здатність [2]. Також сахароза 
зменшує активність води і, таким чином, забезпечує захист від мікробіологічного 
та хімічного псування [3]. 

Останнім часом з’явилася тенденція до отримання необхідної солодкості за 
рахунок змішування цукру з іншими підсолоджувачами. Завдяки гарній якості 
дешевих підсолоджувачів, а також можливості збільшити загальний вміст сухих 
речовин морозива без перевищення рівня солодкості таке поєднання досить 
вигідне. Частка можливої заміни цукру іншими речовинами залежить від 
необхідного ступеня солодкості, загального вмісту сухих речовин та їх впливу на 
технологічні властивості сумішей, відносної солодкості підсолоджувача [3]. 

В якості підсолоджуючих речовин, окрім цукру у різних формах (цукор-пісок, 
цукровий сироп, цукрова пудра), використовують: мед бджолиний, патоку 
крохмальну, патоку високомальтозну, кукурудзяний сироп, глюкозу кристалічну 
гідратну, глюкозу моногідрат, глюкозно-галактозний сироп, сироп глюкозно-
фруктозний, декстрини, фруктозу, екстракт стевії, сироп гідролізованої лактози 
(СГЛ), інвертний цукор, сорбіт (Е 420) та ксиліт (Е 967) харчові (замінники цукру 
для хворих на цукровий діабет) [4]. З інтенсивних синтетичних підсолоджувачів 
в Україні дозволений до застосування у виробництві морозива лише ацесульфам 
калію (сунетт). В деяких країнах широко використовують й інші підсолоджувачі: 
аспартам, сахарін, цикламову кислоту та її солі, сукралозу, гліцирізін [4]. 

Останнім часом підприємства-виробники морозива почали все частіше 
використовувати замінники цукру у виробництві морозива у зв’язку з 
підвищенням попиту на морозиво з низькою енергетичною цінністю. Також, 
висока концентрація цукру у морозиві на основі цукрових сиропів може 
призводити до його вицукрювання на поверхні продукту впродовж тривалого 
терміну зберігання, особливо при порушеннях температурного режиму.  

Для запобігання цієї вади науковцями рекомендовано здійснювати часткову 
заміну цукрози інвертним сиропом Як антикристалізатор він знижує температуру 
замерзання сумішей і тим самим сприяє покращанню структури продукту.  

Інвертний сироп можна виготовляти безпосередньо у виробничих умовах 
шляхом нагрівання цукру з водою при підвищеній кислотності.  

В умовах лабораторії кафедри технології молока і молочних продуктів було 
виготовлено інвертний сироп при застосуванні 50%-го водного розчину лимонної 
кислоти. У дослідних зразках морозива ароматичного було проведено часткову 
заміну цукрози на інвертний цукор в діапазоні від 25 до 50 %. Встановлено, що 
використання інвертного цукру запобігає вицукруванню сахарози та утворенню 
великих кристалів льоду і тим самим покращує текстуру готового продукту. 
Доведено можливість одержання м’якого морозива за низьких температур 
фризерування. Готовий продукт відрізнявся дрібнодисперсним розподілом 
повітряної фази, високою збитістю та кремоподібною консистенцією.  
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Також було з’ясовано, що значна заміна цукру на інвертний цукор суттєво 
зменшує опір морозива до танення. Цей ефект можна пояснити тим, що морозиво 
з нижчою кріоскопічною температурою швидше тане і втрачає форму, що є 
небажаним для споживача. Таким чином, у подальшій роботі слід встановити 
рекомендовані межі вмісту моноцукрів морозива у морозиві для комплексного 
формування показників якості.  
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12. ВПЛИВ МИЙНО-ДЕЗИНФІКУЮЧИХ 
ЗАСОБІВ НА ФІЗИКО- ХІМІЧНІ ТА 
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ 
О.В. Задорожня 
Національний університет харчових технологій 

Виробництво молочних продуктів високої якості, конкурентоспроможних як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку є найважливішою задачею галузі 
на сьогоднішній день. Одним із найбільш впливових факторів у цьому питанні є 
якість вихідної сировини — незбираного молока, що формується на всіх етапах 
його отримання, первинного оброблення та транспортування на молокопере-
робне підприємство. 

Під час первинного оброблення сировини та її транспортування є небезпека 
потрапляння сторонніх речовин. Одним із чинників забруднення незбираного мо-
лока є санітарне оброблення устаткування та тари. Крім того, такі речовини можуть 
навмисно додаватись до молока з метою його фальсифікації. Більшість мийно-
дезінфікуючих засобів, які застосовують на вітчизняних молочних підприємствах, 
містять фосфати і утворені при виділенні активного хлору стійкі галогенорганічні 
сполуки (діоксини), що мають канцерогенні, мутагенні та тератогенні властивості.  

Тому на кафедрі технології молока та молочних продуктів НУХТ були 
проведені дослідження по впливу мийно-дезинфікуючих засобів на фізико-
хімічні властивості молока з метою подальшого розроблення методики 
визначення наявності мийно-дезінфікуючих засобів у незбираному молоці. 

Для проведення досліджень використовувались модельні зразки на основі 
незбираного молока з додаванням мийного засобу у кількості 0,02; 0,08; 0,1; 0,2; 
0,4; 0,6 та 0,8 %.  

Встановлено, що титрована кислотність молока знижувалась пропорційно дозі 
введення мийного засобі відповідно від 20 до 8 ºТ. Показник активної кис-
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лотності при цьому підвищувався від 6,5 до 6,9 од.рН, що пояснюється лужними 
властивостями мийного засобу. 

Показник густини незбираного молока становив 1028,2кг/м3, додавання мийно-
дезінфікуючого засобу у кількості до 0,1 % не впливало на густину молока, 
збільшення дози введення підвищувало густину молока: 0,2 % — до 1029,0 кг/м3, 
0,4 % — до 1031,5 кг/м3, 0,6 % — до 1032,5 кг/м3, 0,8 % — до 1033,0 кг/м3.  

В’язкість молока також підвищувалась пропорційно дозі введення мийного 
засобу від 2,21·10–3 Па·с до 3,0·10–3 Па·с. Поверхневий натяг молока, навпаки, змен-
шувався пропорційно збільшенню дози мийного засобу (від 51·10–3 Н/м до 42·10–3 
Н/м), що пояснюється наявністю у мийному засобі поверхнево активних сполук.  

Проведено дослідження по впливу дози мийного засобу на показник 
бактеріального обсіменіння сирого молока пробою на редуктазу. Встановлено, 
що наявність мийного засобу у кількості до 0,4 % не впливає на точність 
визначення бактеріального обсіменіння молока (див. табл.). Подальше підви-
щення дози пригнічує розвиток мікрофлори сирого молока і, як наслідок, 
порушує об’єктивність визначення класу молока за редуктазною пробою. 

Визначення класу молока за редуктазною пробою (із резазурином) 

Доза мийного 
засобу, % Забарвлення молока Приблизна кількість 

бактерій у 1 см3 молока 
Клас 

молока 
контроль світло-рожеве від 4 до 20 млн третій 

0,02 світло-рожеве від 4 до 20 млн третій 
0,08 світло-рожеве від 4 до 20 млн третій 
0,1 світло-рожеве від 4 до 20 млн третій 
0,2 світло-рожеве від 4 до 20 млн третій 
0,4 яскраво-рожеве від 500 тис. до 4 млн другий 

0,6 бузкове зі слабким 
сіруватим відтінком від 300 до 500 тис. перший 

0,8 бузкове зі слабким 
сіруватим відтінком від 300 до 500 тис. перший 

Визначали вплив мийно-дезінфікуючих засобів на точність вимірювання 
масової частки жиру та білку. Встановлено, що точність вимірювання масової 
частки білку не залежить від наявності та дози мийного засобу, на відміну від 
масової частки жиру: показник дещо знижувався зі збільшенням дози мийного 
засобу з 3,6 до 3,2 %, що можна пояснити наявністю поверхнево активних 
речовин, які блокують жир при його визначенні. 

Таким чином, встановлено, що наявність мийних засобів суттєво впливає на 
фізико-хімічні властивості молока, зокрема на показник кислотності, в’язкості та 
поверхневого натягу, точність визначення бактеріального забруднення та масової 
частки жиру молока, що призводить до необ’єктивності оцінки якості молочної 
сировини при її надходженні на підприємство та спричиняє порушення 
технологічного процесу виробництва продуктів із використанням такого молока.  
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13. ВИКОРИСТАННЯ КОАГУЛЯНТУ В 
ТЕХНОЛОГІЇ АЛЬБУМІННОГО СИРУ 
Н.О. Хижняк 
Національний університет харчових технологій 

Харчова і біологічна цінність сироваткових білків виключно висока, тому 
проблема отримання і раціонального використання цих високоцінних речовин у 
харчуванні людини вирішується у всьому світі. Створюються нові, ефективні 
способи переробки молочної сироватки, спрямовані на більш повне вилучення і 
використання білків. Здійснюється пошук шляхів їх застосування в різних галузях 
харчової промисловості, що дозволяє поліпшити біологічні і смакові властивості 
продуктів, а також раціонально використовувати вторинні молочні ресурси. 

Традиційний спосіб виділення сироваткових білків — це теплова коагуляція із 
зміною кислотності середовища. В процесі нагрівання підсирної сироватки 
агрегатний стан білків змінюється. На початку нагрівання в результаті 
збільшення швидкості частинок відбувається дезагрегація асоціатів білку, а 
починаючи з 50 ºС — агломерація глобул білку, зумовлена їх денатурацією. 
Денатуровані білки, втративши стійкість при (75 – 80) °С, утворюють пластівці, 
які повільно осідають. У підсирній сироватці при температурі денатурації 
термолабільних фракцій 90 °С в результаті порушення агрегативної стійкості 
глобул білка відбувається їх часткове виділення. Неповне виділення білків 
обумовлено захисною дією присутніх в сироватці електролітів і переважанням 
заряду частинок білка, як фактора стійкості. Для посилення теплової денатурації 
в підсирну сироватку необхідно вводити реагенти-коагулянти, які зрушують 
реакцію середовища в кислу сторону — кислу сироватку від 150 ºТ. Опти-
мальною реакцією середовища при підкисленні сироватки є pH 4,4 – 4,6, що від-
повідає титрованій кислотності (30 – 35) ºТ і збігається з ізоелектричною 
крапкою лактоальбумінової фракції білків молочної сироватки. Оптимальну 
температуру денатурації слід визначати з урахуванням всіх впливів на білки, 
зокрема, спільно з кислотним способом коагуляціі. Тепловий поріг денатурації 
сироваткових білків знаходиться в інтервалі (55 – 65) °С, видима коагуляція — 
(75 – 80) ºС, оптимум теплового впливу — (92 – 96) ºС [1]. Ступінь використання 
азотистих речовин сироватки при отриманні сиру кисломолочного альбумінного: 
азот загальний — 49,2 %, білковий — 77,1 %, небілковий — 2,3 %. Перехід 
різних фракцій сироваткових білків в альбумінну масу в процесі коагуляції: 
імуноглобуліни + γ-казеїн — 36,5 %; лактоальбумін — 53 %; лактоглобулін — 
83,2 %; сироватковий альбумін — 38 %. Вміст фракцій в альбумінній масі: за-
гальна кількість білків — 100 %: імуноглобуліни + γ-казеїн — 6 %; лактоаль-
бумін — 20,2 %; лактоглобулін — 69 %; сироватковий альбумін — 4,8 % [1,2]. 

Актуальним зараз є виробництво молочних продуктів з використанням 
різного роду коагулянтів, що дозволяють значно повніше використовувати 
сировину, цим самим збільшувати вихід готового продукту. Широко коагулянти 



 419 

використовуються при виробництві сиру кисломолочного (особливо при меха-
нізованих способах виробництва), оскільки втрати сухих речовин в сироватку є 
досить високими. Коагуляція є важливим і невід’ємним етапом обробки молока 
при виготовленні молочно-білкових концентратів.  

Пропонується використання коагулянту — «Колаген pro 4402» (основною 
діючою речовиною є колаген) в технології сиру альбумінного. Колаген — це го-
ловний білок сполучної тканини тварин, у ссавців його вміст досягає 25 % від 
повної маси білків організму. Для первинної структури білка характерний високий 
вміст гліцину, низький вміст сірковмісних амінокислот і відсутність триптофану. 
Колаген належить до тих небагатьох білків тваринного походження, які містять 
залишки нестандартних амінокислот: близько 21 % від загального числа залишків 
припадає на 3-гідроксипролін, 4-гідроксипролін та 5-гідроксипролін [3].  

Передбачувано «Колаген pro 4402» дозволить збільшити вихід продукту на 15 – 
30 % за рахунок покращення текстури молочного згустку і механічної затримки 
казеїнового пилу та частини сироваткових білків і жиру самим згустком. Вико-
ристання коагулянта сприяє вирішенню технологічних та сировинних проблем 
пов’язаних з необхідністю повного використання цінних білків молока.  

При розробці технології альбумінну сиру з молочної сироватки особливу 
увагу необхідно приділяти формуванню його структури (щільної, однорідної, 
пластичної), а також смаку і запаху, так як в деяких випадках при неопти-
мальному варіюванні основних компонентів з’являються різного роду вади. 
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14. ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ШИПШИНИ 
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Перспективним у створенні нових молочних продуктів підвищеного вмісту 
жиру з оптимізованим складом і властивостями є комбінування молочної і 
рослинної сировини. Це забезпечить збалансованість жирнокислотного складу та 
підвищення харчової цінності спреду. Продукти із таким складом корисні для 
здоров`я людини за рахунок зниженої енергетичної цінності, мінімальної 
кількості трансізомерів та підвищеного вмісту поліненасичених жирних кислот, в 
тому числі омега-3 і омега-6. 

Реалізація вимог збалансованості широкого спектру показників пов’язана з 
труднощами, що виникають як при підборі окремих сировинних компонентів, так 
і при пошуку прийнятних аналітичних методів, що дозволяють проектувати 
продукцію заданого складу і якості. У зв’язку з цим основні принципи вибору 
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рецептурних компонентів спредів орієнтовані на групи добавок, що володіють 
комплексом функціонально-фізіологічних і технологічних властивостей, при 
високій ефективності їх дії в харчових системах [1]. 

Метою даної роботи є збагачення спреду нетрадиційними в технології 
молочно-жирових продуктів видами олій, а саме шипшиновою (ТУ У 15.8-
32062796-001:2007) та обліпиховою (ТУ У 24239651-003-97), а також шротом із 
плодів шипшини (ТУ У 15.8-36968138-003). 

Шипшинову олію отримують із подрібненого насіння плодів — багаторічного 
чагарника сімейства розоцвітних. Вміст біологічно активних речовин у плодах 
варіюється залежно від району і місця зростання. Середній вміст жирних кислот 
в олії наступний (від загальної кількості): лінолевої — 53,0 %, ліноленової — 
25,0 %, олеїнової — 17,8 %, пальмітинової — 4,1 %, стеаринової — 1,4 %, 
арахінової — 1,05 %, гадолеїнової — 0,6 %. Фармакологічні властивості плодів 
шипшини характеризуються високим вмістом аскорбінової кислоти і рутину. 
Також присутні органічні кислоти (яблучна, лимонна та ін.) та пектинові 
речовини, вміст яких коливається від 2 до 14 % [2].  

Для збалансованості жирнокислотного складу доцільно вводити до рецептури 
спреду з наповнювачем обліпихову олію, яка містить наступні жирні кислоти (від 
загальної кількості): міристинову — 2,1 %, пальмітинову — 36,6 %, 
пальмітолеїнову — 31,2 %, стеаринову — 2,6 %, олеїнову — 30,2 %, лінолеву — 
30 %, ліноленову — 26,3 %, арахідонову — 0,5 %, ерукову — 15,2 %. Також олія 
обліпихи містить каротиноїди, вітаміни К, В1, В2, В6, стерини, вуглеводи та ор-
ганічні кислоти. Вміст вітаміну Е становить 5 – 14 мг/100 г, частка його активної 
частини альфа-токоферолу досягає 65 % від сумарного вмісту токоферолів [3]. 

Великий інтерес як додаткове джерело пектину представляє шрот із плодів 
шипшини — побічний продукт олієекстракційного виробництва. Отримується 
після екстрагування олії з насіння плодів шипшини органічними розчинниками в 
дистиляторах і випарниках. Пектинові речовини шроту характеризуються вмістом 
арабінози (5,5 %), галактози (2,5 %), глюкози (2,4 %) та рамнози (1,8 %). Також у 
складі шроту виявлено 0,75 % глюкози і 18,5 % фруктози, присутні аскорбінова 
кислота, тіамін і рибофлавін. При дослідженні фізіологічної активності сухого 
екстракту зі шроту шипшини показано, що він не токсичний і володіє анаболічною 
та адаптогенною дією. Це дозволило рекомендувати його використання в якості 
харчової добавки та полівітамінного природного препарату [2].  

У нативному вигляді шрот з плодів шипшини має наступний гранулометричний 
склад (фракції): більше 2,0 мм — 40,22 %, 2,0 мм — 24, 33 %, 1,4 мм — 17,76 %, 
1,0 мм — 9,72 %, 0,8 мм — 5,09 %, 0,56 мм — 1,69 %. В подальших дослідженнях 
було заплановано визначення функціонально-технологічних властивостей шроту 
після подрібнення. Для цього використовували подрібнювач марки Bosch MKM 
6000, з частотою обертів 500 об/хв, тривалість процесу 10 хв. В результаті 
отримано наступний гранулометричний склад шроту з плодів шипшини (фракція): 
більше 2,0 мм — 2,91 %, 2,0 мм — 14,27 %, 1,4 мм — 20,02 %, 1,0 мм — 19,81 %, 
0,8 мм — 36,27 %, 0,56 % — 1,82 %.  

У подальшому планується дослідити волого- та жироутримуючу здатність 
шроту шипшини; технологічні аспекти його внесення; вплив інгредієнтів на біо-
логічну цінність та жирнокислотний склад спреду з наповнювачем та фізико-
хімічні показники готового продукту. На основі експериментальних досліджень і 
математичного моделювання планується встановити оптимальні дози інгредієнтів.  
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На сьогоднішній день все більш актуальною стає проблема розроблення 
харчових продуктів спеціального призначення. Одним з напрямків отримання 
продуктів спеціального призначення є розроблення виробів для різних груп 
населення враховуючи вік (діти, середній та похилий вік тощо), фізичне 
навантаження (різні групи інтенсивності праці) та стан здоров’я (цукровий 
діабет, целіакія, залізо та йододефіцитна анемія, фенілкетунурія, підвищення 
маси тіла тощо). Так при розробленні продуктів для хворих на ожиріння та 
людей з підвищеною масою тіла потрібно застосовувати сировину яка не буде 
викликати перевантаження підшлункової золози. Такою сировиною є цукро-
замінники. Останнім часом у світі накреслилась тенденція збільшення вироб-
ництва харчових продуктів і напоїв зниженої калорійності, лікувального і профі-
лактичного призначення, виготовлених з використанням замінників цукру [1, 2]. 

Замінники цукру використовуються: 
1. З метою надання продуктам дієтичних властивостей завдяки зниженій 

калорійності. 
2. З економічного погляду, враховуються їх високий ступінь солодкості, 

невеликі витрати й ціна [1]. 
В економічно розвинених країнах налагоджено виробництво натуральних і 

синтетичних замінників цукру. Асортимент їх містить понад дві тисячі найме-
нувань. Загальне виробництво замінників цукру у світі становить близько 20 млн 
т у цукрозному еквіваленті. За останні десятиріччя значно збільшилося вироб-
ництво замінників цукру вуглеводної природи, зокрема інвертних сиропів. В 
Україні почали випускати у невеликій кількості натуральні замінники цукру 
вуглеводного походження — глюкозно-фруктозний сироп із кукурудзяного 
крохмалю (ГФС-42); невуглеводного походження — стевіозид [1, 2]. 

Враховуючі сучасні тенденції харчування особливу увагу заслуговують 
харчові продукти з підвищеним вмістом білку. На українському ринку широкого 
розвинуту набули соєві концентрати та ізоляти. При виготовленні молочних 
продуктів соєві білки можуть використовуватися в різноманітних випадках, 
зокрема, при необхідності покращення консистенції низькожирної сметани та 
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кисломолочних напоїв, виготовленої резервуарним способом, економічної 
доцільності соєвих білків в порівнянні зі стабілізаторами; для збагаченого 
готового продукту білком; при розробці дієтичних безлактозних продуктів; в 
якості емульгаторів; для розробки асортименту продуктів для населення, яке 
споживає вегетаріанську продукцію; при необхідності збільшення об’ємів 
виробництва молочних продуктів за рахунок випуску низько жирних збагачених 
білком продуктів і вивільнення жиру [3]. 

На кафедрі технології молока та молочних продуктів розроблено технологію 
морозива збагаченого соєю. Проте таке морозиво має певні недоліки, а саме: 
сіруватий колір та рослинний присмак. Для надання продукту привабливих 
споживчих характеристик нами вивчена можливість використання чорниці у 
виробництві соєвмісного морозива [4]. 

Чорницю використовують в харчовій промисловості (для виробництва сиропів, 
соків, морсів, варення, джемів, наповнювачів, харчових барвників). Плоди чорниці 
звичайної містять вуглеводи (глюкозу, сахарозу, фруктозу, пектини), органічні 
кислоти (лимонну, молочну, яблучну, янтарну, щавелеву), вітаміни (А, В, С, РР), 
флавоноїди (гіперин, кверцетин, астрагалін), антоціани (дельфінідин, мальвідин, 
ідаїн, міртилін), феноли, мінеральні речовини макро- та мікроелементи (залізо, 
манган, селен, кобальт, мідь, золото, срібло, цинк), дубильні речовини, рутин [5]. 

Тому з нашої точки зору поєднання морозива з соєю і пюре чорниці надасть 
продукту не тільки привабливих споживчих характеристик, але й підвищують 
біологічну цінність продукту. 
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Морозиво — один серед найбільш вживаних молочних десертів, яке корис-
тується підвищеним попитом у споживачів. У своєму складі морозиво містить 
білки, жири, вуглеводи, вітаміни (А, В1, В2, В12, С, Д, Е, Р) [1]. Кількість 
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вітамінів С збільшується при додаванні фруктового наповнювача. Одним із видів 
морозива є морозиво-щербет. Морозиво щербет — це морозиво, що виробляється 
з плодів, ягід або овочів із додаванням сумішей для морозива молочного, 
вершкового, пломбіру або сумішей для морозива з комбінованим складом 
сировини [3]. На сьогодні на вітчизняному ринку представлена дуже мала 
кількість морозива-щербет, його асортимент є досить вузьким. Майже весь 
асортимент морозива, який є у торгівельних мережах містить цукор. Цукор має 
велику енергетичну та поживну цінність, велику калорійність. Загальновідомо, 
що вживання великої кількості цукру призводить до серйозних наслідків. Тому 
на зміну традиційному цукру прийшли натуральні цукрозамінники [2].  

Враховуючи сучасні умови і принципи раціонального і збалансованого 
харчування на кафедрі технології молока та молочних продуктів розроблені 
рецептури морозиво-щербет з натуральним цукрозамінником — фруктозою, 
біологічно повноцінними рослинами [2]. Фруктоза — натуральний замінник 
цукру, який міститься у всіх фруктах, ягодах, квітковому нектарі, меді, солодше 
сахарози в 1,7 рази, і при цьому містить на третину менше калорій. Але, крім 
усього іншого, у фруктози є ще одна перевага — вона прискорює розщеплення 
алкоголю в крові, і допомагає його виводити. Для засвоєння фруктози не 
потрібен інсулін, тож вона підходить для харчування діабетиків. Фруктоза на 20-
30 % знижує ризик розвитку карієсу і запальних процесів в порожнині рота, не 
викликає алергії. Вона солодша за цукор, тому для підсолоджування продуктів її 
потрібно менше. Фруктоза не підніме рівень цукру в крові (не викличе стрибка 
інсуліну). Глікемічний індекс фруктози становить близько 30, і тому вироблені 
харчові продукти з фруктозою зможуть вживати люди при ожирінні, хворі на 
цукровий діабет та ті які мають зайву вагу [2].  

В останні роки у харчовому раціоні населення спостерігається значний 
дефіцит вітамінів, мінеральних речовин, макро- та мікронутрієнтів. На кафедрі 
технології молока та молочних продуктів розробляється рецептура морозива-
щербет, яке в своєму складі містить наповнювачі: пюре барбариса та груші. 
Пюре барбариса та груші додаються для збагачення вітамінного складу та для 
поліпшення органолептичних властивостей, надання морозиво приємно 
вираженого смаку компонентів, які додаються. Окрім позитивних смакових 
властивостей, барбарис та груша мають ряд позитивних характеристик [4]. 
Хімічний склад барбарису досить різноманітний. В ягодах містяться органічні 
кислоти: винна, лимонна, яблучна, аскорбінова. У плодах барбарису досить 
багато вітамінів С, К, а також мікроелементів. У листі містяться вітаміни С і Е. 
На основі барбарису готуються ліки, що сприяють посиленню виділення жовчі в 
дванадцятипалу кишку, що володіють загальним тонізуючим ефектом. Лікарські 
препарати, отримані з барбарису, широко використовуються при лікуванні різних 
захворювань печінки, жовчного міхура і жовчовивідних шляхіві. Їх застосування 
сприяє зменшенню печінки в розмірах, активізуються функції, знижується рівень 
лейкоцитів у жовчі, що говорить про лікування різних запальних процесів. 
Вживання барбарису покращує загальне самопочуття, додає сил і бадьорості, 
підвищує працездатність. При серцево-судинних захворюваннях рекомендується 
пити відвар з кори коренів барбарису звичайного. Він заспокоює серцебиття, 
нормалізує серцеву діяльність, зміцнює судини, очищає і розріджує кров[4].  

Користь груш пояснюється високим вмістом мінеральних, азотистих, 
пектинових і дубильних речовин, фолієва кислота а також вітамінів С, А, Е, P, 
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РР, B1, фітонцидів і флавоноїдів, хоча з органічних кислот в них присутній тільки 
яблучна. У насіннячках плоду багато йоду, так само як і в абрикосових кісточках. 
Корисні властивості груш застосовні при недокрів’ї і слабкості сердечного м’яза. 
Складні ефірні олії, які містяться в плодах, роблять їх прекрасним сечогінним 
засобом [2]. При каменях в нирках і сечовому міхурі рекомендовано їсти свіжі 
груші або пити з них сік. У печеному виді користь груш, безумовно, зберігається, 
особливо для шлунку.  

Тому з нашої точки зору розроблення морозива-щербет з фруктозою та 
збагачення його біологічно повноцінними рослинами надасть продукту як 
привабливих споживчих характеристик, так і підвищить біологічну цінність 
продукту. 
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17. ВИВЧЕННЯ ГОМЕОСТАЗУ ОРГАНІЗМУ 
БІЛИХ ЩУРІВ, ЩО ВЖИВАЛИ 
СИРОВАТКУ МОЛОЧНУ ОСВІТЛЕНУ 
ТА ОБРОБЛЕНУ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМИ 
РОЗРЯДАМИ  
O.A. Чернюшок 
Національний університет харчових технологій 
Л.M. Киричок 
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН 
України» м. Київ 

Інтенсифікація розумової та фізичної праці людини робить проблему 
підвищення працездатності та профілактики перевтоми надзвичайно актуальною. 
На сьогодні створена низка фармакологічних засобів для купірування проявів 
втоми та відновлення фізичної працездатності шляхом оптимізації 
внутрішньоклітинних метаболічних процесів, здатних підтримувати на високому 
рівні працездатність безпосередньо при навантаженнях та пришвидшувати її 
відновлення після завершення фізичної діяльності. Проте при повторних 
надмірних навантаженнях в організмі можуть виникати стійкі розлади 
вегетативного і гуморального балансу, які супроводжуються порушенням 
медіаторних процесів та тканинного метаболізму, зміною співвідношення 
енерговитрат та енергоутворення, пластичних процесів і т.д. Серйозні порушення 
гомеостазу спостерігаються і на тлі тривалого чи незбалансованого голодування, 



 425 

від якого потерпає, на жаль, більша частина працюючого населення. При цьому 
виникає аліментарна дистрофія. Дана патологія характеризується загальним 
виснаженням організму, розладом різних видів обміну речовин (білкового, 
вуглеводного, ліпідного), дистрофією тканин і органів з порушенням їх функцій і 
т.д. Вирішення проблеми відновлення гомеостазу, порушенного, зокрема, 
впливом надмірних фізичних чи емоційних навантажень, в основному 
покладається на медиків, зокрема, фармакологів. Разом з тим, для корекції 
аліментарної дистрофії, що виникає в результаті недостатнього чи 
нераціонального харчування, при фізичних перевантаженнях, при різних 
хронічних захворюваннях та виснаження організму з інших причин, в багатьох 
випадках для поповнення дефіциту енергетичних ресурсів та відновлення 
гомеостазу може бути достатнім збалансоване харчування. Одним із можливих 
продуктів для збалансованого харчування може бути питна сироватка молочна 
(або пастеризована ).  

Експерименти по вивченню впливу на гомеостаз в умовах аліментарної 
дистрофії виконані на 40 білих щурах з початковою масою 193,2 ± 4,13 г, які 
утримувалися на стандартному харчовому раціоні віварію. Всіх тварин 
розподіляли на чотири групи. Тварини першої групи (інтактні) залишалися в 
досліді на звичному режимі харчування, а у тварин другої, третьої та четвертої 
груп моделювали аліментарну дистрофію шляхом обмеження стандартного 
харчового раціону на 75 %. Після зменшення маси тіла тварин на 35 – 37 % щурів 
другої групи знову переводили на стандартний харчовий раціон, а щурам третьої 
та четвертої груп щоденно додатково протягом 28 діб вводили відповідно СМО 
чи СМоЕР в дозі 5,0 см3/кг.  

З отриманих результатів очевидно, що утримання всіх експериментальних 
тварин на обмеженому харчовому раціоні призводить до зниження маси тіла в 
середньому на 35 %, а маси внутрішніх органів — на 30,4… 40, 9 %. Переведення 
тварин на стандардний раціон протягом 21 доби сприяє зростанню маси тіла, але 
ця різниця свідчить лише про відновлення досліджуваного показника до рівня 
вихідних значень інтактних тварин; достовірної різниці маси тіла тварин цієї 
групи та тварин, які одночасно зі стандартним раціоном отримували сироватку 
молочну освітлену в цей період, відмічено також не було. Маса ж тіла тварин, що 
отримували додатково сироватку молочну оброблену електроіскровими 
розрядами, наприкінці експерименту відновлювалася настільки, що взагалі 
досягала рівня тварин, які не піддавалися дії виснажливого голодування. 
Включення до раціону сироватки молочної, особливо СМоЕР, на тлі 
раціонального харчування сприяє більш виразній нормалізуючій масу тіла та 
масу окремих органів дії, яка особливо помітна на вищевказаних 
стреслімітуючих субодиницях. 

Позитивний вплив СМоЕР на обмінні процеси в умовах голодування в 
найбільшій мірі проявляється нормалізацією рівню загальних білків, ліпідів та 
тригліцеридів в сироватці крові. Так, вказані показники при голодуванні 
змінюються на 40 – 50 %, а при переході на режим раціонального харчування 
суттєво покращуються, хоч дещо і відрізняються від показників інтактних 
тварин. При введенні СМоЕР на тлі звичайного режиму харчування рівень білків, 
ліпідів, тригліцеридів відповідає показникам інтактних тварин . Таким чином, 
отримані результати свідчать, що для усунення порушень енергетичного та 
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пластичного балансу на тлі аліментарної дистрофії включення СМоЕР з 
використанням раціонального режиму харчування є доцільним. 
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18. ВИКОРИСТАНННЯ ФІТОКОМПОНЕНТІВ 
У ТЕХНОЛОГІЇ СИРКОВИХ ВИРОБІВ  
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Національний університет харчових технологій 

Розроблення технології продуктів з харчовими добавками — одне з найпо-
ширеніших направлень у сучасному розвитку харчової індустрії в усьому світі. 
Сьогодні широко використовують харчові добавки, які містять різноманітні біо-
логічно активні компоненти — вітаміни, мікро- та макроелементи, ферменти, пре- і 
пробіотики, харчові волокна тощо. Створюються нові харчові добавки, що 
відносяться до класу антиоксидантів. Наприклад, збагачення безалкогольних на-
поїв, молочних та кондитерських виробів, інших харчових продуктів здійснюється 
за рахунок біологічно активних речовин, що містяться в плодах, овочах, лікарських 
травах, злакових культурах, водоростях та іншій рослинній сировині. 1 

Кисломолочні продукти давно визнані дієтичними, завдяки високій засвою-
ваності та стимулюванні секреторної функції шлунку, підшлункової залози. 2 
Тому, досить актуальним є розширення асортименту сиркових виробів за рахунок 
додавання різноманітних харчових добавок. Основною сировиною у виробництві 
сиркових паст є сир кисломолочний — натуральний молочно-білковий продукт. 
Він вміщує ті ж амінокислоти, що входять до складу молока, тільки вміст їх значно 
більший (у 6 – 7 разів). Також у сирі кисломолочному значно більший вміст і 
мінеральних речовин, в тому числі кальцію, фосфору та магнію. 2 

Основним критерієм вибору харчових добавок для виробництва пасти сиркової 
було наступне: якісний склад та наявність біологічно активних компонентів у 
сировині рослинного походження (фітокомпонету); можливість поєднання сировини 
для створення нової гармонійної смакової композиції; отримання продукту з 
подовженим терміном зберігання за рахунок технологічних властивостей сировини.  

Як фітокомпонент було обрано дієтичну добавку — клітковину рослинну із 
ядер кунжуту (жмих кунжуту). Цей дієтичний продукт являє собою подрібнене 
насіння кунжуту, отримане після віджимання масла. До складу жмиху входять 
необхідні нашому організму незамінні вищі ненасичені жирні кислоти, кліт-
ковина, целюлоза, пектини, фосфоліпіди, вітаміни F, C, B1, B2, PP, мінеральні 
речовини, мікро- і макроелементи: К. Са. Со, R Zn, Na, Mg, Fe, Cu 3.  
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Клітковина, як необхідний компонент харчування, покращує роботу всього 
шлунково-кишкового тракту, адсорбуючи в себе більшість шкідливих нако-
пичень. Потрапляючи до організму жмих кунжутний набухає і набуває здатності 
сорбувати і виводити з організму токсичні речовини, шлаки, надлишок холес-
терину, аміаку і жовчних пігментів тощо. 3 

Завдяки наявності пектинів відбувається процес захисту слизової оболонки 
від механічних і хімічних подразників, патогенної і гнильної мікрофлори, 
канцерогенних і шкідливих хімічних речовин (свинець, миш’як та ін.) 

Вживання жмиху кунжуту в рекомендованих дозах забезпечує: 
– зниження рівня цукру в крові, посилення жовчовиділення, нормалізацію 

функції жовчовивідних шляхів; 
– підвищення числа тромбоцитів і покращення згортання крові; 
– контроль кислотність крові, підвищення кислотність шлункового соку; 
– при ожирінні сприяє схудненню і зміцнює тіло; 
– компенсує загальне виснаження організму. 3 
Метою науково-дослідної роботи було дослідження впливу виду і дози 

фітокомпонентів на якісні показники отриманих сиркових виробів. 
Об’єктом досліджень обрана технологія сиркових виробів, предметом 

досліджень — сир кисломолочний, отриманий різними способами, жмих 
кунжуту, якісні показники сировини та отриманих сиркових виробів. 

Проведені дослідження щодо підбору складових компонентів продукту, 
складені відповідні рецептури, що містили жмих кунжутний від 5 до 12 %, сіль 
кухонну — 0,7 – 1,5 %, зелень городню — 1 – 3 %, за якими були виготовлені 
пасти сиркові. 

Найвищі оцінки за комплексним показником органолептичних характеристик 
отримали зразки сиркових виробів з фітокомпонентами, що містили жмиху 
кунжутного 5 – 8 %, солі 1,0 – 1,2 %, зелені 1,0 – 1,5 %. Їх смак був 
кисломолочним з помірним присмаком кунжуту та зелені, в міру солоний 
притаманний для пасти сиркової. 

Важливою характеристикою придатності продукту до зберігання є стійкість 
його якісних показників, одним із яких є органолептична оцінка зміна 
кислотності. Згідно з отриманими даними активна кислотність в середньому 
змінювалась з 5 до 4,6 одиниць pH (200 – 240 ºТ) без відчутної зміни 
органолептичних характеристик. Таким чином, внесені фітокомпоненти 
обумовлюють тривалість зберігання пасти сиркової за температури 4 – 6 С 
протягом 10 діб без суттєвої зміни його якісних показників. 
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19. АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД 
ЗГУЩЕНИХ МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ 
З ЦУКРОМ І ПЛОДОВО-ЯГІДНИМИ 
СИРОПАМИ 
Н.В. Рябоконь 
Національний університет харчових технологій 

Питання повноцінності і збалансованості щоденного раціону харчування 
займає передові позиції у списку актуальних питань сучасності. Відомо, що їжа є 
одним із найвагоміших факторів впливу на стан здоров’я кожного людського 
організму індивідуально і нації в цілому [1].  

На сьогоднішній день пріоритетними напрямки розвитку харчової промис-
ловості України є тенденції щодо створення продуктів функціонального, 
профілактичного призначення; низькокалорійних продуктів; продуктів із збалан-
сованим мінерально — вітамінним складом; продуктів, збагачених біологічно — 
активними добавками тощо.  

Провідним показником якості харчового продукту, який визначає ступінь 
його відповідності оптимальним потребам людини і гарантованої безпеки вико-
ристання за фізіологічними нормами є біологічна цінність харчового продукту. 

Встановлено, що біологічну цінність готового харчового продукту визна-
чається його амінокислотним складом [1, 2]. Тому питання збалансованості 
амінокислотного складу харчових продуктів відіграє важливу роль під час 
розроблення продуктів сучасного асортименту. 

У харчових продуктах для людини мають важливе значення 20 амінокислот в 
L-формі, що не синтезуються в організмі, і поступають тільки з продуктами 
харчування. Вони називаються незамінними (ессенціальними) і вважаються 
життєво необхідними. До таких амінокислот відносяться триптофан, лізин, 
метіонін, фенілаланін, лейцин, ізолейцин, валін, треонін [2].  

З метою визначення біологічної цінності білків згущених молочних консервів 
з цукром і плодово-ягідними сиропами, було проведено дослідження їх 
амінокислотного складу за методом хроматографічного іонообмінного аналізу. 
Якісний і кількісний склад суміші амінокислот визначали, порівнюючи хрома-
тографи стандартної і досліджуваної суміші амінокислот та разрахунком площі 
піка кожної амінокислоти. Результати досліджень амінокислотного складу 
дослідних зразків згущених молочних консервів представлені у таблиці. 

Амінокислотний склад згущених молочних консервів 

Найменування 
амінокислоти 

Молока незбираного 
згущеного з цукром 

(контроль) 

Молоко згущене 
з цукром та ПЯС 

«Журавлина-чорниця» 

Молоко згущене 
з цукром та ПЯС 
«Шипшина-глід» 

Лізин 0,442 0,529 0,569 
Треонін 0,263 0,208 0,216 

Метіонін + 
цистин 0,111 0,151 0,115 

Валін 0,301 0,382 0,408 
Ізолейцин 0,226 0,266 0,270 

Лейцин 0,525 0,546 0,559 
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Закінчення табл. 

Найменування 
амінокислоти 

Молока незбираного 
згущеного з цукром 

(контроль) 

Молоко згущене 
з цукром та ПЯС 

«Журавлина-чорниця» 

Молоко згущене 
з цукром та ПЯС 
«Шипшина-глід» 

Фенілаланін + 
тирозин 0,380 0,526 0,539 

Гістидин 0,110 0,143 0,181 
Аргінін 0,138 0,200 0,206 
Серин 0,340 0,390 0,465 

Аспаргінова 
кислота 0,556 0,626 0,589 

Глютамінова 
кислота 1,472 1,370 1,463 

Пролін 0,575 0,331 0,392 
Гліцин 0,124 0,188 0,199 
Аланін 0,204 0,190 0,209 

Загальна сума 6,524 6,046 6,382 

Виявлено, що вміст майже кожної амінокислоти у дослідних зразках 
згущених молочних консервах з плодово-ягідними сиропами вищий у порівнянні 
з контролем, а лімітуючою амінокислотою в групі досліджуваних продуктів є 
метіонін + цистин.  

Враховуючи коефіцієнт різниці амінокислотного СКОРу (КРАС), встанов-
лено, що максимальний надлишок, характерний для групи досліджуваних 
зразків, забезпечується лізином, а мінімальний — ізолейцином та треоніном.  

Через коефіцієнт різниці амінокислотного СКОРу визначено біологічну роз-
роблених продуктів. Для молока згущеного з цукром ПЯС «Шипшина-глід» вона 
становить 46 %; для контрольного зразка — 39,2 %; для згущеного молока з 
цукром і ПЯС «Журавлина-чорниця» — 27,5 %. Збалансованість амінокис-
лотного складу при цьому для молока незбираного згущеного з цукром (конт-
роль) становить 0,69; для молока згущеного з цукром та ПЯС «Журавлина-чор-
ниця» — 0,83; для молока згущеного з цукром та ПЯС «Шипшина-глід» — 0,81. 
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20. СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ 
ЗГУЩЕНИХ МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ 
Т.О. Белемець 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день в умовах сучасної тенденції, які створилися на 
споживчому ринку харчових продуктів, молочноконсервна галузь України 
розвивається в напрямку розроблення продуктів на основі інноваційних техно-
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логій, які передбачають виготовлення високоякісної продукції, яка б відповідала 
не тільки високим вимогам за усіма показниками якості, але й була розроблена за 
енергозберігаючою технологією з інтенсифікацією виробничих процесів, що у 
свою чергу, передбачає виробництво нових видів згущених молочних продуктів з 
заданими мікробіологічними, фізико-хімічними, органолептичними властивос-
тями і підвищеною біологічною цінністю. 

Згущене молоко є одним із найпопулярніших продуктів молочної 
промисловості, його попит на ринку молочних продуктів залишається незмінним 
вже багато років, в незалежності від сезону, як для безпосереднього споживання 
в їжу, так і для використання в інших харчових промисловостей.  

В умовах дефіциту молочної сировини, що склалися на території України, з 
метою розширення та дещо здешевлення продукту, для того, щоб зробити його 
більш доступним для «незахищених верств населення», розроблено та 
впроваджено технологію згущених молочних консервів з замінниками молочної 
жирової фази продукту. Органолептичні показники жирів є такими, що смак, 
запах, колір і консистенція немолочних жирів не погіршує органолептику 
молочних консервів. Вміст рослинних жирів визначений з урахуванням, щоб 
кількість транс ізомерів жирних кислот була в показниках нормі, адже вони за 
високої температури створюють канцерогенні сполуки, що мають негативний 
вплив на здоров’я людини. 

Використання нетрадиційної для галузі сировини є цілком обґрунтованим , 
адже добавки рослинного походження — це один з раціональних шляхів 
подолання дефіциту вітамінів, вуглеводів, мінеральних речовин у щоденному 
раціоні харчування людини. Згущені молочні консерви з рослинними жирами та 
фруктозою (ксилітом і сорбітом) за кількісним складом компонентів 
відповідають традиційним, але молочний жир в них частково замінений на жири 
рослинного походження.  

Рослинні жири мають велику низьку корисних властивостей, а сама, в ньому 
находить велика кількість вітаміну А (каротину) та вітаміну В (токоферолу), ці 
речовини мають сильні антиоксидантні властивості, борються з вільними 
радикалами і попереджають старіння. Вітамін А надзвичайно корисний для 
органів зорової системи, а вітамін Е сприяє збільшенню м’язової маси і 
позитивно впливає на статеву функцію. Також в рослинній олії міститься 
рослинні аналоги коэнзимаQ10 — убихинон і пластохинон.  

Для лікувально-профілактичного харчування призначений новий вид 
згущеного молока, який не містить шкідливого, для діабетиків цукру. 
Використання замінників цукру у молочноконсервній промисловості доцільна 
при розробці продуктів з пониженою калорійністю та дієтичного призначення. 
Одним з природних та корисних замінників цукру є фруктоза. Фруктоза — 
натуральний цурозамінник, моноцукри, легко засвоюється організмом, не має 
шкідливої дії на здоров’я. Фруктоза (левулоза) або фруктовий цукор має досить 
велику ступінь солодкості. Отримають фруктозу із цукрози, кукурудзяного 
крохмалю або фруктантів. Продукти з фруктозою відносять до продуктів 
дієтичного призначання, адже в процесі засвоєння організмом фруктоза не 
перетворюється у жир, тому згущене молоко. Згущений молоковмісний продукт 
з фруктозою можна рекомендувати для діабетичного харчування тому, що 
цукрозамінник фруктоза не сприяє викиду інсуліну в кров, як, наприклад 
глюкоза. Даний продукт можна використовувати в якості профілактичного 
харчування при порушенні обміні речовин, атеросклерозі, серцево-судинних 
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захворювань. В технологіях згущених молоковмісних консервах доцільна повна 
заміна цукру на фруктозі сиропи, їх отримують ферментованим способом.  

У фруктозних сиропах масова частка фруктози в сухих речовинах — до 99 %. 
Згущені молоковмісні продукти з фруктозою містить до 30 % фруктози, від 32,5 
до 34 % вологи, масова частка жиру 8,5 або 5 %, їх виробництво є економічно 
обґрунтованим, рентабельним, доцільним з точки зору розширення асортименту, 
збільшення кількості асортименту продуктів лікувально-профілактичного та 
дієтичного призначення, виробленню високоякісної продукції в умовах 
кризового стану сировинної молочної бази України.  

Таким чином, поєднання різних видів сировини для створення нових видів 
згущених молочних консервів: молока, рослинних жирів та олій, фруктози, 
сорбіту, добавок рослинного походження, є актуальним на сьогодні. 
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21. ПОЛУЧЕНИЯ СИРОПА ГЛЮКОЗЫ-
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При производстве сыра возникает сыворотка, в которой до 50 % сухих веществ 
молока, большая часть лактозы и минеральных веществ. Многие люди страдают 
непереносимостью молочного сахара — лактозы, и не могут употреблять 
молочные продукты. Диетологи советуют отказаться от содержащих лактозу 
продуктов, либо ограничить их потребление, чтобы доза молочного сахара не 
превышала 4.5 g в день. Есть еще один путь — ферментативный гидролиз лактозы 
непосредственно в молоке или сыворотке с помощью -галактозидазы (-Гал). β-
Гал является важным промышленным ферментом, находящим все более широкое 
приложение для гидролиза лактозы в молоке или сыворотке. Заинтересованность в 
использовании иммобилизованных систем возрастает. Это важно с экономической 
точки зрения, она может использоватся многократно и непрерывно [1, 2]. 

Целью работы является получение глюкозы-галактозы сироп через гидролиз 
лактозы в сыворотке с использованием иммобилизованной системы β-галакто-
зидазы, модифицированной полипропиленовой мембраной. 

Проведено очистку сыворотки в следующей последовательности: фильтрация; ней-
трализация до рН 6.8; тепловая денатурация белков; горячая фильтрация для удаления 
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осажденного белка; ультрафильтрация с помощью полиакрилнитрилной мембраны; 
деминерализация пермеата путем ионного обмена с Н+/ОН- ионной системы. 

 
Рис. 1. Схема получения глюкозы-галактозы сиропа 

через гидролиз лактозы в сыворотке 

Исследовано гидролиз лактозы в сыворотке в динамических условиях. 
Использовано модуль с мембраной с иммобилизованным β-Гал (рис. 1). В 
мембранном модуле объемом 15 см3 размещены мембраны иммобилизованных 
-Гал (от 1 до 3) с активной областью одной из них 2.65 см2. Сыворотка 
проходит через мембраны со скоростью 0.2 см3/min. Процесс проводят при рН 
6.8, температура 40 °С, в течение 10 часов. Концентрация глюкозы в растворе 
периодически измеряют. Обнаружено, что оптимальное число мембран с 
иммобилизованным ферментом является 3, а оптимальное время для гидролиза 
лактозы 6 часов (достигается желаемая степень гидролиза 77 %). 

Для определения оптимальной скорости сыворотки через мембранный мо-
дуль, мы выбрали три различных значения: 0.08 см3/min, 0.2 см3/min, 0.5 см3/min. 
В мембранный модуль загружаются три мембраны с иммобилизованным 
ферментом. Поддерживают ся оптимальные рН и температуры (рН 6.8 и 40 °C). 
Гидролиз происходит до 10-й час.  

Результаты представлены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Влияние скорости потока сыворотки через 
мембранный модуль на степень гидролиза лактозы 
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Влияние скорости потока на скорость гидролиза связано с неравномерным 
ходом гидролиза лактозы в реакторе [3]. Вероятно, некоторые из активных 
центров иммобилизованного фермента не вступили в контакт с молекулами 
лактозы. Скорость сыворотки через мембранный модуль оказала влияние на 
степень гидролиза лактозы.  

Оптимальная скорость прохождения сыворотки — 0.2 см3/min. При этой 
скорости достигается высокая степень гидролиза лактозы в сыворотке.  
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22. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТЕОЛІЗУ 
ТА ЛІПОЛІЗУ В СИРІ ПЕЧЕРСЬКИЙ, 
ЩО ВИЗРІВАЄ ЗА УЧАСТІ ДВОХ 
ВИДІВ ПЛІСЕНІ 
М.І. Степанищев 
Інститут продовольчих ресурсів НААН 

Сири з плісенню мають високу рентабельність виробництва в порівнянні з 
твердими сирами, враховуючі, в тому числі, менші витрати сировини на виготов-
лення одиниці готового продукту [1]. М’які сири займають 40 % європейського 
ринку сирів, в тому числі сири з плісенню [2]. В світі завдяки високій біологічній 
цінності частка таких сирів у загальному об`ємі виробництва збільшується з 
кожним роком. За оцінками експертів сири з білою поверхневою плісенню 
складають приблизно (7 – 8) % об’єму виробництва сирів в Європі та (2 – 3) % 
від світового виробництва [3]. 

Завдяки високій біологічній цінності та індивідуальним органолептичним 
показникам в Україні спостерігається поступове збільшення споживання сирів, 
що визрівають за участі плісені. Нажаль вітчизняні підприємства випускають 
обмежений асортимент цих сирів та не можуть повністю задовольнити попит. 
Використання іноземних технологій виробництва сирів з плісенню без внесення 
змін з урахуванням особливостей вітчизняних виробництв не може гарантувати 
стабільних показників якості готової продукції. Тому актуальними є потреби в 
дослідженні існуючих вітчизняних технологій виробництва сирів з плісенню та в 
розробці нових технологій. Метою даної роботи є дослідження протеолізу та 
ліполізу в сирі, що визріває за участі двох видів плісені. 

Об’єктами дослідження були сири виготовлені з нормалізованого, пастери-
зованого молока. Молоко охолоджували до температури зсідання, вносили 
хлорид кальцію та молокозсідальний фермент. Згусток розрізали на кубики зі 
сторонами (1 – 3) см, тривалість обробки сирного зерна складала 40 хв. Готове 
сирне зерно направляли на формування, сирні головки солили в розсолі, просу-
шували, проколювали отвори і направляли в камери визрівання з температурою 
(8 – 14) °С та відносною вологістю повітря (94 – 96) % на 60 діб. Плісень 
Penicillium roqueforti (препарат фірми Danisco) вносили у сирну масу під час 



 434 

формування. Плісень Penicillium camemberti (препарат фірми Danisco) наносили 
на поверхню сирної головки розпилюванням. 

Рівень ліполізу у сирах під час визрівання оцінювався за вмістом ВЖК. 
Кількість ВЖК в сирі визначали колориметричним методом, який базується на 
взаємодії ВЖК з мідь-триетаноловим реактивом з утворенням мідних солей 
ВЖК. Рівень протеолізу у сирах під час визрівання оцінювався за вмістом 
азотистих речовин (загального азоту, загального розчинного азоту, азоту 
розчинних небілкових сполук та амінного азоту). Їх вміст визначали методом 
К’єльдаля з модифікацією ВНДІМСу. 

Для повнішої характеристики інтенсивності ліполізу в сирі Печерський, що 
визріває за участі двох видів плісені, його основні показники було порівняно з 
відповідними показниками сирів Рокфор (Контроль 1) та Камамбер (Контроль 2). 
Вибір сирів для контролю пов’язаний зі схожістю процесу їх визрівання та 
приналежністю цих сирів до групи сирів з плісенню. Дослідний та контрольні 
сири виробляли в аналогічних умовах. 

У контрольному зразку сиру № 2 показник ліполізу на 21 добу визрівання 
складав 400 мг/кг, це пояснюється низькою ліполітичною активністю ферментів 
плісені P. camemberti, в порівнянні з ферментами плісені P. roqueforti. Показник 
ліполізу в дослідному зразку сиру на 21 добу визрівання складав 4500 мг/кг, що у 
півтора рази вище, ніж у контрольному зразку сиру № 1 – 3000 мг/кг. Це 
пояснюється інтенсивнішим перебігом процесу ліполізу в дослідному зразку 
сиру, причиною якого є вища температура визрівання, менша масова частка солі 
та нижчий рівень активної кислотності в сирі, а лужне середовище є більш 
прийнятним для дії ліпаз плісені. На 60 добу визрівання рівень ліполізу у 
контрольному зразку сиру № 1 складав 8500 мг/кг, що є вищим за рівень ліполізу 
в дослідному зразку сиру, який складав 6500 мг/кг. Це пояснюється пригні-
ченням розвитку плісені P. roqueforti в дослідному зразку сиру внаслідок 
закриття в процесі визрівання проколів на поверхні сирної головки. 

Зростання показника рівня протеолізу в дослідному зразку сиру відбувалось 
рівномірно упродовж всього процесу визрівання. У контрольному сирі № 2 можна 
виділити три періоди зростання показника рівня протеолізу: від початку визрівання 
до 14 доби — стрімке, з 14 доби до 21 доби визрівання — помірне, з 21 доби до 60 
доби — повільне, що пояснюється поступовим зниженням рівня активної кислот-
ності сиру. Під час визрівання контрольного сиру № 1 до 21 доби зростання показ-
ника рівня протеолізу відбувалось повільно, а з 21 доби до 60 доби — стрімко. 

Результати проведених досліджень сиру, що визріває за участі двох видів 
плісені, дозволяють стверджувати, що внесення плісені P. camemberti підвищує 
інтенсивність протеолізу та ліполізу в сирі. 
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23.ЗМІНЕННЯ БІЛКОВОЇ ФРАКЦІЇ 
У ФЕРМЕНТОВАНИХ СУМІШАХ 
НА ОСНОВІ КОРОВ’ЯЧОГО 
ТА КОЗИНОГО МОЛОКА 
С.В. Романченко, Н.А. Дідух 
Одеська національна академія харчових технологій 

У другому півріччі життя зростають потреби дитини в енергії та харчових 
речовинах при одночасному зменшенні кількості молока в добовому раціоні. У 
зв’язку з цим в сумішах з 6 місяців рівень білка складає від 1, 8 до 2, 2 г/100 мл. 
У молочних сумішах, вироблених в Європі для дітей першого півріччя життя, 
частіше використовується співвідношення сироваткових білків до казеїну 60:40, 
що сприяє кращій засвоюваності білка і зниження ризику кишкових кольок. У 
другому півріччі життя дитини, коли дозріває шлунково-кишковий тракт, 
частіше використовуються «казеїнові суміші» з співвідношенням сироваткових 
білків і казеїну 35:65; 20:80. β-казеїн є основним білком казеїнової фракції 
козиного молока (70 %), тоді як α-казеїн — мінорною складовою (30 %). Дане 
співвідношення обумовлює подібність складу казеїновій фракції людського і 
козячого молока і пояснює їх кращу засвоюваність. 

Електрофорез займає зараз центральне місце серед методів дослідження білків 
і нуклеїнових кислот. Метод дозволяє розділяти макромолекули, що розріз-
няються за такими найважливішими параметрами, як розміри (або молекулярна 
маса), просторова конфігурація, вторинна структура і електричний заряд, 
причому ці параметри можуть виступати як окремо, так і в сукупності. 

Метою досліджень стало розділення білків коров’ячого, козиного молока та 
отриманих при їх ферментації згустків, на фракції з використанням 
електрофорезу.  

Було складено чотири зразки: 1 — коров’яче молоко; 2 — козине молоко; 3 — 
напій кисломолочний для дитячого харчування, отриманий з молочної суміші зі 
співвідношенням коров’ячого та козиного молока 1:1; 4 — напій кисломолочний 
для дитячого харчування, отриманий з молочної суміші зі співвідношенням 
коров’ячого та козиного молока 2:3. 

Молочні суміші, до складу яких було включено знежирене коров’яче, 
знежирене козине молоко та фруктоза як біфідогенний фактор, гомогенізували за 
температури (65 ± 5) С при тиску (15…17) МПа, пастеризували за температури 
(90…2) °С з витримкою 10 хв., охолоджували до температури (37 ± 1) С, 
вносили лакто- та біфідобактерії у співвідношенні 1:1 (вихідна концентрація 
лакто- і біфідобактерій при інокуляції складала 1,0·106 КУО/см3), перемішували 
15 хв. і сквашували при температурі (37 ± 1) С до отримання згустків. 

На електрофореграмі білків коров’ячого та козиного молока чітко видно фрак-
ції, які відповідають в порядку зменшення електрофоретичної рухомості відповід-
ним фракціям: конденсованим формам білкових молекул з молекулярною масою 
80…130 кДа, фракціям казеїну (α-, β- та χ-казеїну), β-лактоглобуліну й α-лак-
тальбуміну.  

У напоях кисломолочних для дитячого харчування при виробленні і зберіганні 
відбувається ферментативний розпад білків (протеоліз) з утворенням різних 
азотистих сполук. Продуктами розпаду білків в кисломолочних продуктах є 
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пептиди різної молекулярної маси і амінокислоти. Останні можуть піддаватися 
подальшим ферментативним змін з утворенням органічних кислот, альдегідів, 
амінів та інших сполук, багато з яких мають сильно виражені смакові властивості.  

На електрофореграмі напоїв кисломолочних для дитячого харчування молока 
чітко виділяються фракції, які відповідають в порядку зменшення електро-
форетичної рухомості відповідним фракціям: конденсованим формам білкових 
молекул з молекулярною масою 80…130 кДа, фракціям казеїну (α-, β- та χ-
казеїну), пептидам з молекулярною масою 50…51 кДа та 46…48 кДа, β-лактог-
лобуліну й α-лактальбуміну, пептидам з молекулярною масою 24…26 кДа. 

Розпад білків та амінокислот під впливом ферментів молочнокислих та 
біфідобактерій заквасок має позитивне значення — кисломолочні продукти (в 
т.ч. напої кисломолочні для дитячого харчування) збагачуються розчинними у 
воді азотистими і безазотними сполуками, в результаті чого готовий продукт 
набуває необхідної консистенції, характерних смаку і запаху та легко 
перетравлюється в шлунково-кишковому тракті людини й особливо дитини. 
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24. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ МОРОЗИВА  
І.В. Золотухіна, К.М. Гончарова 
Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

На сьогодні коло проблем, пов’язаних з пошуком рішень, спрямованих на 
отриманнявисокоякісних безпечних продуктів харчування перебуває на першому 
місці досліджень в світі. 

Виходячи з обраного Україною загальнодержавного напрямку на ресурсозбе-
реження та енергозаощадження, першочерговим завданням для харчової промисло-
вості є зменшення втрат під час переробки сільськогосподарської сировини. 

Продукти переробки молочної незбираної сировини, до складу яких входять 
знежирене молоко, сколотини та молочна сироватка, та які отримали в науковій 
літературі визначення білково-вуглеводної молочної сировини (БВМС), володіють 
високою біологічною цінністю та харчовим потенціалом. Проте існуючий стан 
використання цього потенціалу є вкрай незадовільним, оскільки сучасні процеси та 
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технології їх переробки орієнтовані на отримання тільки окремих видів харчових 
продуктів і кормів, до того ж значна їх частина взагалі втрачається. 

Для ресторанного господарства БВМС є нетрадиційним видом сировини, 
оскільки технології виробництва кулінарної продукції на її основі фактично відсутні. 
В той же час, керуючись певним досвідом та досягненнями щодо переробки цієї 
сировини в харчовій промисловості, можна стверджувати, що її застосування в 
технологіях продукції ресторанного господарства в поєднанні з іншими джерелами 
харчової сировини надасть можливість організувати випуск харчових напів-
фабрикатів, кулінарних виробів, деяких інших продуктів нового покоління, що 
володіють підвищеною харчовою цінністю та функціональними властивостями.  

Отже, розробка технології приготування збитих молочно-білкових десертів з 
додаванням рослинної сировини є задачею актуальною. 

Для вирішення вищевказаної важливої та актуальної прикладної проблеми нами 
було здійснено наукове обґрунтування технологій переробки БВМС на основі 
вивчення та реалізації її основних функціональних та технологічних властивостей з 
урахуванням оптимізації харчової цінності кінцевої продукції та її органолеп-
тичних показників. Було отримано комплекс даних про вплив процесів та фізико-
хімічних методів на властивості харчових систем з використанням БВМС.  

У зв’язку з цим нами було розроблено технологію приготування м’якого 
морозива на основі сироватки з додаванням пюре з гарбуза. У якості стабілі-
затора запропоновано використовувати яєчний порошок. 

Однією з важливих стадій приготування м’якого морозива, що обумовлює 
якість готового продукту, є процес фризерування. Під час фризерування суміш 
насичується повітрям, яке утворює ряд дрібних повітряних кульок або осередків, 
які відділені один від одного плівками з частково замороженої суміші. 

Попередні дослідження показали, що використання сироватки молочної та 
овочевих пюре у приготуванні м’якого морозива призводить до зміни складу і 
підвищення в’язкості сумішей, крім того, піноутворююча та піностабілізуююча 
властивості таких сумішей зростають. Тому нами було досліджено вплив 
використання сироватки, пюре з гарбуза та яєчного порошка на стан 
дисперсійної повітряної фази модельних зразків м’якого морозива на основі 
сироватки, що містить 25 % пюре з гарбуза, від тривалості фризерування (при 
вмісті цукру 20...30 % та яєчного порошка 1...4 %) під час фризерування сумішей. 

За результатами досліджень можна зробити наступні висновки: багато-
компонентні суміші на основі сироватки з додаванням овочевого наповнювача 
забезпечують отримання м’якого морозива з вищим рівнем дисперсності повіт-
ряної фази, ніж в контролі: дисперсність повітря в м’якому морозиві на основі 
сироватки з додаванням пюре з гарбуза вища порівняно з контролем на 18…43 %.  

Також результати досліджень свідчать, що підвищення концентрації яєчного 
порошка в суміші приводить до підвищення дисперсності повітряної фази 
(зменшення середнього діаметра повітряних кульок). Оскільки підвищення його 
концентрації приводить до підвищення в’язкості сумішей, це сприяє 
диспергуванню повітря. 

Було встановлено негативний вплив збільшення вмісту цукру на дисперсійний 
стан м’якого морозива. З підвищенням вмісту цукру з 20 до 30 % середній діаметр 
повітряних кульок для сумішей на основі сироватки з додавання пюре з гарбуза 
зріс на 16...18 %. На думку авторів, це можна пояснити зменшенням ступеня 
гідратації поверхнево-активних речовин із підвищенням вмісту цукру в сумішах.  
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До того ж з отриманих даних видно, що максимальне підвищення дисперсності 
повітряної фази у процесі фризерування спостерігається протягом перших (2...6)·60 с і 
набуває максимальних значень. Подальше фризерування незначно впливає на 
дисперсність повітряної фази м’якого морозива, що пов’язано зі зниженням 
температури суміші і, як наслідок цього, підвищенням в’язкості продукту. 

 
7.3. ПІДСЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЛІЄЖИРОВИХ ПРОДУКТІВ 

 
Голова підсекції — проф. В.В. МАНК 
Секретар підсекції — доц. І.Г. РАДЗІЄВСЬКА 

Ауд. А-546 

1. ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ НИЗЬКОКАЛОРІЙНИХ 
МАЙОНЕЗІВ НА ОСНОВІ СОЄВИХ 
ПРОДУКТІВ 
К.О. Ремізова 
Національний університет харчових технологій 

Останнім часом вчені проявляють заклопотаність із приводу перегляду вимог 
до продуктів харчування. Відомо, що глибоке очищення, рафінування їжі, 
приводить до видалення з неї ряду життєво необхідних елементів або їхньої 
трансформації (наприклад, гідрування жирів, що призводить до появи 
трансізомерів). 

Харчові волокна, вітаміни, мікроелементи, вміст яких у готовому продукті 
часто практично зводиться до нуля, є потужними профілактичними засобами 
проти захворювань, пов’язаних з віковими змінами в організмі людини та 
незадовільною екологічною обстановкою, серед яких найбільше занепокоєння 
викликають шлунково-кишкові та серцево-судинні захворювання. 

При створенні низькокалорійного та дієтичного сорту майонезу в якості 
емульгаторів використовують рослинні білки, в основному соєві. Соя містить в 
значних кількостях лецитин. Біологічно активні речовини сої здійснюють 
профілактичну і лікувальну дію на організм людини. До них відносяться 
легкозасвоюваний білок, вітаміни групи В і D, антиоксидант — вітамін Е, залізо, 
фосфор, кальцій, харчові волокна. Рослинні білки випускають у вигляді 
знежиреної муки (50 % білка), концентрату (70 – 75 %) та ізоляту (90 – 95 %) [1]. 

Виробництво конкурентоспроможних жирових продуктів із заданими 
якісними і функціональними характеристиками неможливе без досліджень 
властивостей традиційної і не традиційної рослинної сировини і створення 
комплексної технології її переробки. 

За допомогою варіювання співвідношення інгредієнтів в рецептурах емульсій 
і зміни їх реологічних властивостей за допомогою стабілізаторів, емульгаторів та 
інших компонентів можливо створювати різноманітні емульсійні жирові 
продукти типу майонез, із заданими функціональними властивостями і 
різноманітною консистенцією. При створенні таких продуктів поряд із 
вирішенням технологічної задачі отримання стійкої емульсії необхідно 
забезпечити високу біологічну цінність продукту, що буде визначатися 
фізіологічною і харчовою цінністю рецептурних компонентів [2]. 
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Розробку рецептур емульсійних продуктів пропонується проводити у 
відповідності з алгоритмом, який складається з наступних етапів: 

– розробляється концепція емульсійного продукту за фізіологічною і хар-
човою повноцінністю і збалансованістю мікро- і макронутрієнтів; моделюється 
жирнокислотний, амінокислотний, вітамінний і мінеральний склад продукту; 

– оцінка ймовірної взаємодії інгредієнтного складу рецептури емульсійного 
продукту методами математичного моделювання і лабораторними аналізами; 

– створення текстури продукту методом регулювання реологічних влас-
тивостей за рахунок підбору згущувачів, стабілізаторів, емульгаторів та ін.; 

– визначення ступені безпечності споживання емульсійного продукту на 
основі гігієнічних, мікробіологічних, органолептичних показників, сенсорного 
аналізу якості; 

– оцінка економічної ефективності розробленої рецептури [3]. 
Для вирішення поставленої мети досліджень обрана наступна схема 

проведення теоретичних та експериментальних досліджень. 
Схема проведення теоретичних та експериментальних досліджень 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ФІЗИКО-
ХІМЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЛІЇ, 
ОТРИМАНОЇ З НВЧ-ОБРОБЛЕННЯМ 
СИРОВИНИ, У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ 
Г.Л. Дербугова 
Національний університет харчових технологій 

Рослинні олії — важливі компоненти харчування людини, які використовують 
безпосередньо в їжу і для виробництва продуктів та приготування страв. 
Більшість харчових рослинних олій містить у своєму складі значну кількість 
незамінних ненасичених жирних кислот. Такі олії більшою мірою піддаються 
процесам окиснення. 

Окиснення жирів — незворотній процес, якого неможливо уникнути, а 
можливо тільки сповільнити. Це найбільш поширений тип псування жирів у 
процесі їхнього зберігання. На сьогоднішній день основним процесом, який 
знижує якість харчових жировмісних продуктів при зберіганні є окиснювальне 
автокаталітичне згіркнення, тобто процес автоокиснення жирів, в основі якого — 
ланцюгові реакції за участю радикалів, що утворюються внаслідок взаємодії 
кисню повітря з ненасиченими жирними кислотами олії. За наявності повітря 
автоокиснення жирів відбувається вже за кімнатної температури. 

На початковій стадії псування жирів та олій відбувається гідроліз 
складноефірних зв’язків у тригліцеридах і накопичуються вільні жирні кислоти. 
Процес супроводжується зростанням значення кислотного числа. Під час 
зберігання вільні жирні кислоти, а також кислоти, що входять до складу 
тригліцеридів, особливо, поліненасичені, зазнають змін. Так, під дією кисню 
повітря відбувається їх пероксидне окиснення, в олії накопичуються пероксиди і 
гідропероксиди, що не мають смаку і запаху. Подальше перетворення цих 
речовин призводить до утворення карбонільних сполук, альдегідів і кетонів, що 
мають інтенсивний смак і запах, а іноді і токсичні [1]. 

Оцінювання чистоти олії та можливе утворення продуктів окиснення в 
рослинних оліях встановлюють, визначаючи кислотне, пероксидне та йодне 
число. Можливий початок реакцій розпаду олій встановлюють, визначаючи 
кислотне число. Хоч вільні жирні кислоти, як правило, не містяться у 
рафінованих оліях, значна їх кількість присутня у нерафінованих оліях [2]. 

Пероксидне число визначає кількість пероксидів в олії. Пероксиди є 
важливими проміжними продуктами реакцій окиснення, оскільки вони 
розкладаються через передачу металевої іррадіації та підвищених температур до 
форми вільних радикалів [3]. 

Йодне число є мірою ненасичення жирів та олії. Його визначення базується на 
здатності ненасиченого зв’язку між двома атомами карбону приєднувати атоми 
галогену, що забезпечує вимірювання ступеню ненасиченості ліпідів. 

З метою виявлення дії окиснення на олію в умовах зберігання, яка була отримана 
способом холодного пресування з використанням попереднього НВЧ-оброблення 
волоських горіхів та без такого оброблення, у досліджених зразках визначали 
кислотне, пероксидне і йодне числа з інтервалом 2 тижні впродовж 3 місяців. 

Порівнюючи між собою контрольний та оброблений зразок відразу після 
отримання олій, слід відмітити, що кислотне число несуттєво збільшується 
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внаслідок НВЧ-оброблення горіхів. Значення кислотного числа для обробленого і 
необробленого зразка становить 0,5 і 0,54 мг NaОН/г, відповідно. Зростання 
кислотного числа може бути обумовлене гідролізом триацилгліцеридів під дією 
НВЧ-оброблення, внаслідок чого утворюються вільні жирні кислоти [4]. 

Через 3 місяці зберігання кислотне число контрольного та обробленого 
зразків досягло 1,2 та 1,5 мг NaОН/г, відповідно. Пероксидне число зростає 
майже в 2 рази, але за абсолютним значенням залишається ще незначним. 
Значення пероксидного числа становило 0,6 і 1,0 і досягло 1,1 та 1,8 ммоль ½ 
активного кисню/кг для контрольного і обробленого зразків відповідно. Йодне 
число, яке становило 117 і 156 г J2/100г після отримання олії, у процесі 
зберігання зменшилося до 98 і 109 г J2/100г для контрольного та обробленого 
зразків олії відповідно. 

З отриманих результатів видно, що кислотне і пероксидне число зростають у 
2,8 та 1,8 разів, відповідно, для обробленого зразка, та у 2,4 і 1,8 рази для 
необробленого зразка, а йодне число знижується в 1,2 та 1,4 рази для 
необробленого та обробленого зразка, відповідно. На підставі одержаних даних 
можна зробити висновок, що протягом 3-х місяців суттєвих змін фізико-хімічних 
показників олії волоського горіха не виявлено. Всі показники якості олії 
відповідають встановленим вимогам. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Оробинский Д.Ф. Исследование хранимоспособности пищевого льняного 
масла / Д.Ф. Оробинский, О.В. Охрименко // Масложировая промышленность. — 
2009. — № 5. — С. 32 – 36. 

2. Uquiche E. Effect of pretreatment with microwaves on mechanical extraction 
yield and quality of vegetable oil from Chilean hazelnuts (Gevuina avellana Mol) /  
E. Uquiche, M. Jerez, J. Ortiz // Innovative Food Science and Emerging Technologies. — 
2008. — vol. 9. — Р. 495 – 500. 

3. Decker E.A. Antioxidant mechanisms / E. A. Decker // Food lipids, chemistry, 
nutrition, and biotechnology. — New York: Marcel Dekker, 1998. — Р. 397 – 401. 

4. Anjum F. Microwave roasting effects on the physico-chemical composition and 
oxidative stability of sunflower seed oil / F.Anjum, F.Anwar, A. Jamil, & M. Iqbal, // 
Journal of American Oils Chemists Society. — 2006. — vol. 83. — P. 777 – 784. 

Наукові керівники: С.І. Усатюк, В.В. Манк 

3. АНТИОКСИДАНТИ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
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А.П. Бєлінська, І.В. Лисова, 
С.В. Жирнова, Т.В. Фалалеєва 
Національний технічний інститут «Харківський 
політехнічний університет» 
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У зв’язку з практичною значущістю олійних розчинів жиророзчинних біоло-
гічно активних речовин (БАР) представляє особливий інтерес вивчення 
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стабілізації даної складної системи від окиснювального руйнування та 
збереження її біологічної активності за допомогою антиоксидантів біогенного 
походження, тих, що містяться у рослинних оліях [1]. З метою створення олійної 
основи для жиророзчинних БАР, що буде являти собою купажовану олію 
збільшеного терміну зберігання, обрано три рослинні олії, що мають низьку 
здатність до окиснення. Зразки обраних олій, що досліджувалися, відповідають 
вимогам нормативно-технічної документації.  

В якості основного компоненту купажованої олії збільшеного терміну 
зберігання обрано нерафіновану олію з насіння кунжуту. Серед неомилюваних 
речовин кунжутної олії присутні специфічні антиоксиданти — сезамол (3,4 — 
метилендіоксифенол) та його похідне — сезамін — речовини фенольної природи, 
що обумовлюють високу стійкість при зберіганні олії [2, 3]. Крім того, у складі 
кунжутної олії присутні токофероли, основним ізомером яких є стабільний до 
високих температур γ-токоферол, по відношенню до якого сезамол та сезамін 
проявляють синергетичний ефект при гальмуванні окиснення олій [4, 5]. 
Оскільки вміст у кунжутній олії антиоксидантів сезамолу та його похідних 
знижується у процесі рафінації, для розробки олійної основи для жиророзчинних 
БАР обрано зразки нерафінованої кунжутної олії виробництва ТМ Біаск (Росія), 
де вміст антиоксидантів найвищій, і найкращі якісні характеристики серед 
зразків кунжутної олії ряду виробників, що досліджено. У якості другого 
компоненту купажованої олії обрано рафіновану соняшникову високоолеїнового 
типу. Дана олія має високий вміст олеїнової кислоти (85 – 92 %), а отже є 
стійкою (порівняно зі звичайною соняшниковою олією) до дії кисню та високих 
температур. Рафіновану кукурудзяну олію використано у якості третього 
компоненту з метою додаткового збагачення купажованої олії токоферолами. 
Купаж розроблено з метою зниження вартості порівняно з кунжутною олією та 
одночасним збереженням його окиснювальної стабільності в заданих інтервалах.  

Стійкість до окиснювального псування сумішей обраних олій визначено за 
допомогою методу «активного кисню» за величиною періоду індукції зразків, що 
окиснено за температури 85 ± 1 °С. 

В результаті досліджень визначено діапазон співвідношень обраних олій в 
купажі, при якому його період індукції окиснення знаходиться в заданому 
інтервалі (350 – 390 хвилин), при цьому максимально знижується його вартість — 
на 40 % у порівнянні з кунжутною олією. Антиокиснювальний ефект суміші 
антиоксидантів даного купажу перевищує дію синтетичного антиоксиданту 
бутилоксианізолу в рафінованій соняшниковій олії, що використовується у 
нормованій кількості 0,02 % (період індукції 235 ± 5 хвилин). Таким чином, 
обґрунтовано склад купажованої олії підвищеного терміну зберігання, який 
представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Склад купажованої олії для збільшення терміну 
зберігання розчинів БАР 

Рослинна олія Вміст, % 
Кунжутна нерафінована 50 ± 2 
Високоолеїнова соняшникова рафінована 20 ± 2 
Кукурудзяна рафінована 30 ± 2 

Результати дослідження стійкості до окиснювального псування купажованої 
олії свідчать про помітне збільшення її періоду індукції (360 хв.) порівняно з 
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контролем — рафінованою соняшниковою олією (100 хв.), яка звичайно 
використовується як олійна основа для розчинів жиророзчинних БАР.  
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На сьогоднішній день однією з найважливіших і найактуальніших проблем 
ХХІ століття як в Україні, так і в усьому світі загалом, залишається проблема 
збереження здоров’я населення і збільшення тривалості життя. Незаперечним є 
той факт, що саме харчування людини протягом всього її життя безпосередньо 
впливає на життєдіяльність організму в цілому, а порушення в структурі 
харчування, дефіцит екологічно чистої сільськогосподарської сировини та 
продуктів з неї, фальсифікація харчової продукції, які, на жаль, в теперішній час 
є особливо характерними для населення України, завжди призводять до 
негативних наслідків. Тому безумовно в раціоні харчування необхідно і доцільно 
змінювати якісний та кількісний склад харчових інгредієнтів і вводити до нього 
дієтичні, оздоровчі, лікувально-профілактичні продукти. Тому актуальним 
інноваційним рішенням в олієжировій галузі сьогодення є створення якісно 
нових емульсійних продуктів з підвищеною фізіологічною цінністю, безпечних 
за принципами адекватного харчування, зокрема майонезів [1]. 

Загальновідомо, що майонез є мультикомпонентною гомогенною дрібнодис-
персною емульсією, що виготовляється з рафінованих дезодорованих олій з 
додаванням емульгаторів, стабілізаторів, смакових добавок і прянощів та засто-
совується в якості приправ для покращання смаку й засвоюваності харчових 
продуктів, а також як добавка при їх виготовленні. Якісний і кількісний склад 
інгредієнтів майонезу визначає його функціональні властивості. Традиційно як 
основний емульгуючий компонент при виготовленні майонезу використовують 
різновиди яєчних продуктів. Але було цікавим в рецептурі замінити курячі яйця 
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на перепелині завдяки їхнім унікальним дієтичним властивостям. На відміну від 
курячих яєць, перепелині яйця відрізняються підвищеним вмістом лізоциму — 
речовини, яка поповнює ендогенний запас, нормалізує мікрофлору, перешкоджає 
розвитку в яйцях небажаної мікрофлори. Перепелині яйця не викликають алергію 
у дітей та дорослих завдяки наявному в них білку — овомукоїду, на основі якого 
виробляють унікальний медичний препарат (овомукоїдний екстракт) для 
лікування алергії. Також в перепелиних яйцях, порівняно з курячими, міститься в 
5 разів більше калію; в 4,5 разів заліза; в 2,5 рази вітамінів В1 та В2; також вони 
мають високий вміст вітаміну А, нікотинової кислоти, фосфору, міді, кобальту, 
легкозасвоюваних жирів, лімітуючих та інших амінокислот [2].  

Головна біологічна цінність олій — високий вміст в них поліненасичених 
жирних кислот, фосфатидів, токоферолів, стеролів, каротиноїдів, пігментів, 
вітамінів та інших біологічно цінних природних інгредієнтів. Здебільшого при 
виготовленні майонезу застосовують рафіновану соняшникову олію, яка в процесі 
виробництва майже втрачає свою біологічну активність. Все це позначається на 
харчовій цінності майонезу. Тому олії, отримані шляхом пресування із олієвмісної 
сировини й очищені тільки відстоюванням з наступною фільтрацією, є 
найповноцінними, оскільки в них повністю зберігається натуральний комплекс 
біологічно активних сполук. Для виготовлення дієтичного, збагаченого усіма 
незамінними жирними кислотами (лінолевою та ліноленовою) представляє інтерес 
замінити соняшникову олію на гарбузову внаслідок присутності в її складі 
унікального біологічно активного комплексу моно- та поліненасичених жирних 
кислот (-3, -6) — лінолевої та ліноленової. Гарбузова олія — натуральний 
продукт, отриманий шляхом пресування, без будь-яких сторонніх харчових 
добавок, має приємний запах, присмак і аромат, властивий вихідній сировині. 
Насичений колір цієї олії варіює від вишнево-червоного та червоно-бурого 
з зеленуватою флуоресценцією до зелено-бурого або зеленувато-оливкового 
завдяки наявності в ній природних барвників — токоферолів, хлорофілів, 
каротиноїдів тощо [3]. Крім того, гарбузова олія — природне джерело 
фосфоліпідів, вітамінів Е, К, каротиноїдів, а також фітостеролу, β-ситостерину, 
який відповідає за профілактику атеросклерозу та онкологічних захворювань. 
Високий вміст в макусі цинку та селену попереджає розвиток простатиту, аденоми 
передміхурової залози та має проти паразитарну властивість. Біологічно активні 
сполуки в гарбузовій олії сприяють нормалізації ліпідного обміну, поліпшенню 
функціонального стану печінки, жовчовиводящих шляхів, а також сечостатевої 
системи; мають антисклеротичну, протизапальну, антиоксидантну властивості. 

Тому зважаючи на усі корисні властивості гарбузової олії та перепелиних яєць 
при розробленні нового виду дієтичного майонезу ми вирішили повністю (100 %) 
замінити традиційну соняшникову олію на гарбузову, а курячі яйця — на 
перепелині. Виготовлений нами майонез мав приємний смак, зеленувато-
оливковий колір. Розроблений нами майонез завдяки унікальному своєму складу 
функціональних інгредієнтів має дієтичні, оздоровчі, лікувально-профілактичні 
властивості. 
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Харчові емульсії є складними, оскільки це багатокомпонентні системи, що 
містять рослинну олію та воду також емульгатори і смакові добавки. 

Майонез на основі яєцепродуктів є концентрованою емульсією прямого типу 
«жир у воді». Безперервним середовищем в цій емульсії є вода, фазою, що 
диспергує — жир. 

Майонез є багатокомпонентним продуктом на основі рідких рослинних олій і 
корисних добавок. Окрім рослинної олії, води і яєчних продуктів до його складу 
входять такі компоненти як цукор, гірчиця, оцтова або лимонна кислота, сіль, 
прянощі. Майонези відносяться до висококалорійних продуктів харчування. 
Олія, що входить до їх складу знаходиться в диспергованому стані, а отже, добре 
засвоюється організмом, велике біологічне значення мають також ненасичені 
кислоти, що містяться в рослинній олії.  

У майонез можна вводити різноманітні добавки і вітаміни, замінюючи тра-
диційну гірчицю різними інгредієнтами, що дозволяє використовувати в харчу-
ванні усіх груп населення, у тому числі для дитячого і дієтичного харчування [1]. 

Традиційно в якості емульгатора в харчовій емульсії майонезного типу вико-
ристовується яєчний порошок, а для стабілізації і загущення — гідроколоїди та 
крохмалі [2]. Проте яєчний порошок має високу вартість, містить не бажаний 
компонент — холестерин, а також може бути при недотриманні відповідних тех.-
нологічних режимів джерелом мікробіологічного забруднення готового продукту. 

Широко проводяться дослідження для покращання якості майонезів: 
підвищення їх поживної цінності з оптимальним співвідношенням усіх харчових 
інгредієнтів, зниження калорійності майонезів за рахунок зменшення жиру, а 
також з метою використання натуральних компонентів, що є корисними для 
здоров’я людини [3,4].  

Авторами проведено комплекс досліджень властивостей харчових моно- 
дігліцеринів та встановлено можливість повної заміни яєчного порошку в 
рецептурі майонезу «Провансаль». 

Досліджено різні варіанти введення моно- дігліцеринів в рецептуру: з водною 
та жировою фазами, а також в різних температурних режимах. Встановлено, що 
оптимальним є введення разом з водною фазою після розчинення компонентів, 
при температурі не вище 80 °С. Далі необхідно провести охолодження суміші з 
наступним внесенням рецептурної кількості олії. 

Отримані майонези досліджувалися щодо відповідності вимогами діючої 
НТД. Встановлено, що за органолептичними показниками продукт аналогічний 
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традиційному майонезу. За фізико-хімічними показниками (кислотність, 
стійкість емульсії) відповідає вимогам ДСТУ. 
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народная издательская компания «Наука», 1998. — 206 с. 

Наукові керівники: В.О. Бахмач, В.І. Бабенко 

6. ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ЛІНІЙ 
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ 
НАСИЧЕНОГО ТИПУ 
К.В. Куниця, О.А. Литвиненко  
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 
В.О. Бахмач 
Національний університет харчових технологій 

За останні роки в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (м. Харків) 
створено нові лінії соняшнику, олія яких за своїм складом суттєво відрізняється 
від класичної. У теперішній час селекція соняшнику перед усім спрямована на 
зміну жирно-кислотного складу олії, в тому числі і на підвищення вмісту 
насичених жирних кислот та має на меті замінити гідровані рослинні жири 
твердими натуральними оліями, які не містять шкідливих для здоров’я людини 
транс-ізомерів жирних кислот. Найбільший інтерес представляє підвищення 
вмісту пальмітинової кислоти, оскільки створення гібридів соняшнику з 
підвищеним вмістом пальмітинової кислоти в олії насіння дозволить суттєво 
розширити сферу її використання та зменшити попит на імпортні тропічні олії.  

З метою розробки раціональної технології використання соняшникової олії 
насиченого типу було досліджено чотири лінії насіння соняшнику з підвищеним 
вмістом насичених жирних кислот Х 525 В, Мх 53 Б, Х 114 В, Мх 1008 В, надані 
Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. В роботі досліджено жирно-
кислотний склад олії та фізико-хімічні характеристики насіння нових ліній 
соняшнику насиченого типу.  

Традиційні сорта і гібриди соняшнику містять в олії близько 7 % паль-
мітинової кислоти. Жирно-кислотний склад класичної соняшникової олії у 
порівнянні з олією насіння соняшнику ліній з підвищеним вмістом пальмітинової 
кислоти наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1. Жирно-кислотний склад соняшникової олії 

Соняшникова олія Олія насіння соняшнику з підвищеним 
вмістом пальмітинової кислоти Жирні кислоти Звичайне 

значення 
Діапазон 

коливання Х 525 В Мх 53 Б Х 114 В Мх 1008 В 

Міристинова С14:0 0,1 до 0,2 – – – – 
ПальмітиноваС16:0 7,0 5,6 – 7,6 12,62 17,01 5,61 11,50 
Пальміт-
олеїнова С16:1 

0,1 до 0,3 3,00 2,91 0,10 0,86 

Стеаринова С18:0 4,5 2,7 – 6,5 1,49 1,95 9,00 2,53 
Олеїнова С18:1 18,7 14,0 – 39,4 78,92 27,39 34,68 23,30 
Лінолева С18:2 67,5 48,3 – 74,0 2,25 50,36 48,90 60,69 
Ліноленова С18:3 0,1 до 0,2 0,37 0,07 0,10 0,14 
Ейкозанова С20:0 0,4 0,2 – 0,4 0,12 – 0,70 0,58 
Ейкозенова С20:1 0,1 0 – 0,2 0,49 0,12 0,08 0,08 
Бегенова С22:0 0,7 0,5 – 1,3 0,74 0,03 0,83 0,32 

Визначено, що найбільшу кількість насичених жирних кислот містить олія лінії 
насіння соняшнику Мх 53 Б, а насіння лінії Х 525 В, крім підвищеного вмісту 
пальмітинової кислоти, відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти в олії.  

Фізико-хімічні показники насіння нових ліній визначено згідно ДСТУ та 
наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2. Фізико-хімічні показники нових ліній насіння соняшнику 

Значення показника Найменування показника Х 525 В Мх 53 Б Х 114 В Мх 1008 В 
Вміст вологи, % 4,67 5,66 5,46 4,74 
Вміст олії в насінні, % 42,30 44,00 39,81 44,90 
Об’ємна вага, г 428,3 418,6 428,2 470,3 
Маса 1000 шт. насіння, г 48,71 46,37 44,91 23,62 
Масова частка оболонки в насінні, % 24,50 21,50 28,00 32,50 

Дослідження нових ліній насіння соняшнику показали, що за фізико-хімічними 
характеристиками вони практично не відрізняються між собою, винятком ста-
новить лінія Мх 1008 В. Особливістю цієї лінії є дрібне насіння з високою масовою 
часткою оболонки, яка важко обрушується, при цьому вихід ядра не значний.  

Враховуючи результати досліджень, вважаємо, що насіння лінії Мх 1008 В не до-
цільно використовувати в якості сировини для отримання олії. Подальші дослідження 
планується проводити з використанням насіння ліній Х 525 В, Мх 53 Б, Х 114 В. 

Науковий керівник: Ф.Ф. Гладкий 

7. ТЕХНОЛОГІЯ НИЗЬКОКАЛОРІЙНОГО 
ЕМУЛЬСІЙНОГО КРЕМУ 
КОНДИТЕРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Я.А. Комаренко, І.Г. Радзієвська 
Національний університет харчових технологій 

Останнім часом в Україні відмічається зростання попиту на харчові продукти 
зниженої калорійності, зокрема і емульсійної природи, суттєвою є потреба у 
низькокалорійних продуктах харчування.  
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Тому метою наших досліджень було обґрунтування та розробка технології 
низькожирного емульсійного крему з мінімальним вмістом рослинної олії, який 
може бути використаний для збагачення. 

Такий крем — це багатокомпонентний продукт на основі рідкої рослинної 
олії, води і смакових добавок. Кондитерські емульсійні креми мають приємний 
смак (найчастіше солодкий) і завдяки своїй пластичності широко викорис-
товуються в кондитерській промисловості. 

Емульсія крему готується переважно шляхом збивання, внаслідок чого 
утворюється пишна, пластична маса [2].  

Емульсійні креми належать до емульсій першого роду ( прямого типу), 
оскільки в них неполярна рідина розподілена у полярній рідині: «олія у воді» [3]. 

Дослідним шляхом встановлено, що масова частка олії в рецептурі крему 
повинна складати не менше 23 %, при цьому не відбувається виділення води і 
розшарування емульсії, а маса зберігає однорідність. 

Нами запропоновано рецептуру емульсійного крему, що містить: олії 23 %, 
емульгатор, водний розчин крохмалю, цукор і какао. В рецептурі 
низькокалорійного емульсійного крему використано згущувач — структуризатор 
крохмаль для збільшення стабільності емульсії. Крохмалі і їх похідні отримують 
із різної харчової сировини: кукурудзи, картоплі, пшениці, рису у нативному (що 
потребують приготування ) і модифікованому (розчинені у воді) вигляді. 

Нативні крохмалі добре диспергують у воді, але не розчиняються у ній. При 
нагріванні до температури 55 – 85° вони набухають, утворюючи клейстер — 
крохмальну пасту. Тому в емульсіях такий крохмаль використовують після теп-
лової обробки. В низькожирових емульсіях також використовують модифікований 
крохмаль. Процес модифікації крохмалю полягає в структуруванні крохмалю і 
отриманню його похідних з різними властивостями. Весь крохмаль складається з 
фракцій амілази і амілопектину, кількісне співвідношення яких залежить від 
походження і виду крохмалю. Функціональні властивості крохмалю можуть бути 
зміненні в потрібному напрямку внаслідок хімічної модифікації, при чому 
крохмаль, завдяки своїм фізичними і хімічними властивостями, проявляє необ-
межені можливості модифікації. Це дозволяє отримати похідні з різними 
властивостями, які відрізняються від тих, які притаманні нативному крохмалю [1]. 

Ми провели дослідження щодо підбору оптимальної концентрації крох-
мального розчину в технології низькокалорійного емульсійного крему. Найкращу 
консистенцію розчину крохмалю було отримано при його концентрації 8 % за 
густини 843,704 г/см³. 

В подальшому дослідження буде продовжено в напрямку підбору допоміжних 
смакових компонентів в рецептурі низькокалорійного емульсійного крему та 
технологічних режимів його виготовлення. 
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8. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРОБКИ 
ВИСОЛЮВАННЯМ СОНЯШНИКОВИХ 
СОАПСТОКІВ 
Т.О. Кононенко 
Національний університет харчових технологій 

З кожним роком зростають об’єми переробки олій і жирів. На вітчизняних 
підприємствах олійножирової галузі лужною нейтралізацією обробляють соняш-
никову, соєву, кукурудзяну олії і гідрогенізовані харчові жири. 

Однією з проблем олійножирової галузі є раціональна переробка і вико-
ристання жирових відходів. У процесі рафінації олії на стадії лужної нейт-
ралізації утворюються значні об’єми рідких відходів-соапстоків. 

Соапсток відноситься до категорії зворотних втрат. Має складний і не-
постійний склад, який залежить від природи олії або жиру, їхніх властивостей 
(кислотного числа, кількості супутніх речовин тощо), а також методу рафінації і 
параметрів здійснення технологічного процесу. Жирнокислотний склад соапс-
току близький до складу перероблюваної сировини. Соапсток містить водний 
розчин мила, тригліцериди, сполуки фосфору, забарвлюючих речовин, міне-
ральних і механічних домішок. Приблизний склад соапстоку, отриманого під час 
рафінування соняшникової олії і гідрогенізованого жиру у % мас. наступний: 
жир — 8…50, мило — 8…30, нейтральний жир — 1…20, вода і інші нежирові 
компоненти — 50…92, в тому числі невелика кількість непрореагованого NaOH, 
NaCl, забарвлюючих речовин, фосфатидів. Соапсток можна безпосередньо 
використовувати у миловарінні, оскільки вміщує мило, а також захоплений жир, 
частина якого уже омилена, а решта нейтрального жиру потребує омилення [1]. 

Соапсточні ліпіди широко застосовують як технічний олеїн, зокрема ліпіди 
соняшникової олії. До таких соапсточних ліпідів встановлюють високі вимоги: 
вони мають містити мінімальну кількість домішок — нерозщепленого мила, 
зольних елементів, вільних мінеральних кислот.  

Обробку соапстоку, який накопичується під час нейтралізації вільних жирних 
кислот олії, проводять двома відомими способами: розщепленням сірчаною 
кислотою та висолюванням хлоридом натрію. Способи нейтралізації та 
різноманітний склад олій та жирів, які нейтралізують, обумовлюють 
різноманітність фізико-хімічних показників отриманих соапстоків, які можуть 
бути і пастоподібними, і рідкими. Соапсток є емульсією мила у жирі.  

Найпростішим способом обробки соапстоку для видалення нейтрального 
жиру є його висолювання. Введенням в емульсію солі-висолювача порушують 
стабільність емульсії та розділення її на водну і жирову фракції. Висолювання 
соапстоку досить проста операція, але вона малоефективна через неповне 
виділення емульгованого жиру, не кажучи вже про те, що колоїднорозчинний в 
мильній масі нейтральний жир у цьому методі з соапстоку абсолютно не 
вилучається. Даний метод концентрування соапстоків є екологічно забрудненим i 
завдає навколишньому середовищу значних втрат. 

Наступний відомий спосіб розкладання соапстоку сірчаною кислотою. 
Отримані в результаті розщеплювання жирні кислоти дистилюють i отримують 
світлий продукт, який може бути використаний на різні технічні цілі, у тому 
числі для варіння мила прямим методом [2]. 



 450 

Ще один, але менш поширений спосіб безреагентного концентрування розве-
дених соапстоків ультрафільтрацією. В обробці застосовують керамічні мембрани, 
так як полімерні мембрани i полімери пластин починають втрачати свої властивості 
за температури вище 90 °С i не можуть бути промиті зворотним потоком [3].  

Знайти раціональний шлях для переробки різних видів і складів соапстоків є 
актуальною задачею. Метою наших досліджень є дослідження висолювання соапсто-
ків, отриманих після лужної нейтралізації вільних жирних кислот соняшникової олії. 

Для досліджень обрано метод обробки соапстоків шляхом висолювання 
хлоридом натрію. Даний метод є досить простим і ефективним, тому що після 
висолювання отримують уже готові пластівці мила, які після очищення можна 
використовувати у миловарінні. 

Попередньо визначено склад соняшникового соапстоку: вміст нейтрального 
жиру і жирних кислот, вміст води, вміст мила. Співвідношення цих складових 
впливає на процес висолювання. Також впливає тривалість процесу, кількість 
введення висолювача (NaCl), кількість додаткової води, температура.  

Проведені експериментальні дослідження виявили кореляцію між вмістом 
жирних кислот у соапстоці і кількістю солі, необхідної для висолювання і 
концентрування мил із соапстоку. Подальші дослідження необхідно спрямувати 
на дослідження вмісту супутніх речовин, зокрема фосфоліпідів, на процес 
висолювання мила соапстоку. 
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9. ВИКОРИСТАННЯ НАНОСИРОВИНИ 
ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СОЛОДУ  
В.С. Марченко 
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У пивоварінні солод грає роль джерела не лише активних ферментів, але і того 
комплексу органічних (насамперед водорозчинних цукрів) і мінеральних речовин, 
який дозволяє за участю цих ферментів отримати пивне сусло, придатне для зброджу-
вання. Чим більше в солоді накопичується простих цукрів, необхідних для бродіння, 
тим активніше буде йти сам процес зброджування і тим більше накопичиться спирту. 

Ячмінь, що використовується для приготування солоду, замочують у спеці-
альних чанах з водою з температурою 12 – 17 °С. В зерні, у міру зростання 
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вологості, активізуються клітинні ферменти і прискорюються біохімічні процеси, 
що каталізуються ними. Це призводить до різкого підвищення інтенсивності 
дихальних процесів і прискоренню гідролізу полісахаридів до простих цукрів, 
необхідних для даних біохімічних процесів. 

В якості основи середовища для пророщування насіння ячменю для при-
готування солоду нами обрано водний розчин гідратованих фулеренів (ВРГФ — 
C60FWS), що представляє собою комплекс високостійких структур води, 
формування та підтримка яких визначається присутністю особливих структур 
чистого вуглецю [1, 2]. Унікальні властивості C60FWS дозволяють їм бути 
основою для створення інноваційних продуктів у медицині, фармакології, хар-
човій промисловості, сільському господарстві, ветеринарії та косметиці [3]. 
Гідратовані форми фулерену виявляють високу біологічну активність як 
біоантіоксіданти, що обумовлено утворенням активних структурних форм 
водних кластерів, координованих на сфері фулерену [4]. C60HyFn проявляють 
довготривалу антиоксидантну активність, імовірно, за рахунок досить 
універсального механізму регуляції рівня вільних радикалів у водному сере-
довищі, що визначається властивостями впорядкованих водних структур. Саме в 
цій особливості полягає відмінність гідратованих С60 фулеренів від багатьох 
відомих антиоксидантів, як жиророзчинних, так і водорозчинних [5].  

Біологічну активність ВРГФ доведено на багатьох моделях, тому його обрано 
для дослідження впливу на проростання насіння в порівнянні з вуглецевмісними 
шунгітами (фулереноподібні структури), подрібненими до нанорозмірів, які 
використовувалися як контрольні зразки.  

Як відомо, розробка препаратів, що впливають на ростові властивості насіння 
рослин набуває широкого розповсюдження як за кордоном так і в Україні. В 
наших дослідах використовувались препарати на основі гумінових речовин, 
поліетиленоксиди-1500 та 400 і вуглецевмісні речовини — гідратовані фулерени 
або фулереноподібні структури, що готувалися в певному співвідношенні в 
лабораторних умовах. 

Замочування зерен у досліджуваних розчинах впливає на енергію їх 
проростання (кількість зерен з виходом за межі покриву зерна паростками або 
корінцями, виражали у відсотках на 100 замочених зерен). Біологічна активність 
препаратів досліджувалась методом зважування триденних паростків ячменю у 
порівнянні з контрольними зразками.  

В результаті проведених досліджень виявлено, що при вживанні ВРГФ 
виключається утворення плісняви на насінні під час замочування зерна, 
підвищується масова частка екстракту в сухій речовині солоду тонкого помелу у 
порівнянні з контрольними зразками. 
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10. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПІГМЕНТІВ 
У ГАРБУЗОВІЙ ОЛІЇ 
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Національний університет харчових технологій 

Олія гарбузового насіння має високу харчову цінність і широкий спектр 
лікувально-профілактичної дії. Це зумовлено її оптимально збалансованим 
біохімічним складом, який відрізняється високим вмістом легко засвоюваних 
білків, вітамінів (A, E, В1, В2, B3, B6, B9, С, Р, T, K) та інших необхідних для 
здоров’я людини біологічно активних речовин (фітостероли, фосфоліпіди, 
флавоноїди, хлорофіл і т.д.) [1]. 

Гарбузова олія характеризується високою концентрацією поліненасичених 
жирних кислот. При чому комплекс поліненасичених жирних кислот включає в 
себе найбільш корисні для людського організму лінолеву та ліноленову кислоти 
(які відносяться відповідно до родини ω-6 та ω-3 жирних кислот). Цінність 
рослинних олій в наявності ненасичених жирних кислот. 

В олії також високий вміст «рослинних гормонів» — фітостеролів. А крім 
того, олія містить в своєму складі велику кількість необхідних для правильного 
функціонування печінки фосфоліпідів і дуже багата хлорофілом. 

Хлорофіл — це пігмент, що має зелене забарвлення і відіграє надзвичайно 
важливу роль у поглинанні сонячної енергії рослинами та її запасі у вигляді 
органічних сполук. 

Існують два типи хлорофілів: хлорофіл а С55Н72О5N4Mg і хлорофіл b 
С55Н70О6N4Mg, які розрізняються за структурою. Структурна формула хлорофілу а 
свідчить про те, що хлорофіл — це складний ефір двохосновної кислоти і двох 
спиртів — метилового і високомолекулярного ненасиченого спирту фітолу С20Н40О. 

Саме наявність залишку фітолу надає хлорофілу ліпідних властивостей, 
завдяки чому він розчиняється в жирах. 

Наявність хромофорної групи, що містить Mg, зумовлює здатність молекули 
хлорофілу поглинати сонячну енергію. Максимум поглинання хлорофілу лежить 
у червоній області спектра (А = 500…700 нм). Ця властивість і використовується 
для визначення концентрації хлорофілів [2]. 

Метою дослідження було визначення вмісту природних пігментів в нера-
фінованій гарбузовій олії. В навчальний процес кафедри ТЖПКП впроваджено 
методику визначення хлорофілу а, хлорофілу b, феофітину а та феофітину b. 
Метод базується на визначенні вмісту хлорофілів і феофітинів за оптичною 
густиною розчину олії у видимій області в діапазоні довжин хвиль 500…700 нм. 
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Відомо, що природні пігменти здатні сповільнювати процес окислення олій, 
що відбувається при її зберіганні. Тому ми дослідили зміни вмісту ізомерів 
хлорофілів та феофітинів гарбузової олії протягом терміну зберігання [3]. 

Встановлено, що досліджуваний зразок гарбузової олії містить хлорофіл b, 
феофітин а, феофітин b і не містить хлорофілу а. Дослідження зміни вмісту 
пігментів протягом терміну зберігання гарбузової олії показує, що при підви-
щенні перекисного числа олії вміст пігментів у ній знижується. 

Ця залежність показана на діаграмі: 

 

Висновок: нами підтверджено існування залежності між стадією псування 
рослинної олії (на прикладі гарбузової) від початкового вмісту природних 
ізомерів у ній. 

Роботу буде продовжено у напрямку моделювання математичних залеж-
ностей. 
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При переробці олійної сировини важливим етапом є її підготовка до 
вилучення олії, перша стадія якої — створення широко розвиненої пористої 
структури. При цьому важливим є знання особливостей клітинної будови 
олійного матеріалу та закономірностей її зміни під впливом різноманітних 
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технологічних факторів, які дозволяють цілеспрямовано діяти на мікроструктуру 
матеріалу, його технологічні властивості та біохімічні процеси, які протікають 
при вилученні олій. Традиційно створення структур із заданими властивостями 
для вилучення олій при переробці високоолійної сировини забезпечується фак-
торами волого-теплової обробки (вологість, температура й тривалість її впливу), 
при якій відбувається глибокий вплив на ультраструктуру тканин насіння та 
ліпідні сферосоми, які вціліли при подрібненні ядра (ядер насіння). Процеси 
тепло- та масообміну, які виникають при нагріванні та волого-тепловій обробці, 
чинять вплив на руйнування клітинної та внутрішньоклітинної структур [1]. 

При цьому, поряд з утворенням нових пор і вторинних структур, переважають 
зміни внутрішньої структури часточок ядра у напрямку збільшення розмірів і 
об’ємів пор. 

Одним зі способів об’ємного однорідного нагрівання матеріалу, що забез-
печує високий темп (швидкість) нагрівання, що недосяжний при режимах які 
застосовуються, є вплив на матеріал НВЧ-поля. Короткочасність впливу на 
матеріал забезпечує високу якість вилученої олії [1,2]. 

При тепловій обробці з допомогою НВЧ-нагрівання спочатку має місце дія 
власного електромагнітного поля, його взаємодія з системою полярних молекул, 
дипольних молекул та трансформація цієї енергії в теплоту [1].  

Нагрівання подрібненої сировини відбувається досить швидко. Всередині 
матеріалу виникає градієнт загального тиску, що інтенсифікує циркуляційні 
потоки в капілярах, при цьому відбувається руйнування сферосом та утворення 
супермакропор, ліпіди вивільняються з оточуючих їх оболонок.  

До переваг мікрохвильового нагрівання відносять високу швидкість, 
безконтактність, об’ємність нагрівання, безінерційність, можливість високої 
концентрації енергії в одиниці об’єму, можливість здійснювати термічну обробку 
в «м’яких» режимах, високий коефіцієнт корисної дії перетворення енергії 
електромагнітних хвиль надвисокочастотного діапазону в теплову енергію та ін. 

«М’який» режим термічної обробки в полі НВЧ зумовлюється низьким 
значенням квантів енергії електромагнітних хвиль даного діапазону і порівняно 
нетривалим впливом «вторинного» фактору (тепла) завдяки високій швидкості 
процесу внаслідок об’ємного нагрівання [2, 3].  

У своїй роботі ми здійснювали обробку зволоженого ріпакового насіння до 
вмісту вологи 13 % НВЧ-полем потужністю 300 Вт протягом 10 хвилин. Нами 
було виявлено збільшення кількості пресової олії щодо контролю. Контрольний 
зразок м’ятки зволожували в аналогічних умовах, що і досліджуваний, 
висушували при температурі 100 – 105 ºС протягом 30 хвилин. 

Досліджено показники складу та якості отриманої олії та макухи. 
Встановлено, що обробка сировини в НВЧ-полі суттєво не змінює вміст 
солерозчинних білків та глюкозинолатів у ріпаковій макусі, у порівнянні з 
контрольним зразком, але має вплив на значення пероксидного числа 
досліджуваної олії. Отримані дані наведено в таблиці. 

Результати визначення показників якості макухи та олії з досліджуваного зразка 

Метод попередньої 
обробки 

Вміст солерозчинних 
білків,мг/мл 

Вміст глюкозинолатів в 
макусі, % 

Пероксидне 
число олії, 
мм. ½ О /кг 

НВЧ 1,2 0 0,4 
Контроль 1,3 0,05 1,8 
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Обробка олійної сировини в мікрохвильовій печі суттєво не впливає на 
жирнокислотний склад отриманої олії. 

На прикладі ріпакового насіння продемонстровано збільшення виходу 
пресової олії після НВЧ-обробки сировини 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Лисицын А.Н. Создание технологий получения растительных масел в 
условиях высокоинтенсивного нагрева маслосодержащего материала.: Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

2. Губиев Ю.К. Перспективы СВЧ-теплотехнологии в пищевой промыш-
ленности.: «Известия вузов».Пищевая технология, № 2, 1986 – 13 с. 

3. Деклараційний патент 68259 України, МПК 7А23L1⁄20,A23D9⁄02. − Спосіб 
підготовки насіння сої до вилучення олії ⁄ Носенко Т.Т., Носенко В.Є.− Заявл. 
28.11.2003; Опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7, 2004. 

Науковий керівник: Т.Т. Носенко 
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МЕТАЛІВ В ОЛІЄ — ЖИРОВІЙ СИРОВИНІ  
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Не дивлячись на значний прогрес фізико — хімічних методів аналізу, 
визначення важких металів у природних і стічних водах, рослинних об’єктах та 
харчових продуктах викликає досить багато аналітичних труднощів. 

Сучасна аналітична та санітарно — гігієнічна служба контролю важких 
металів в об’єктах навколишнього середовища висуває наступні вимоги до 
інструментальних методів аналізу: 

– висока точність, чутливість; 
– можливість проведення аналізу при мінімальній кількості підготовчих 

операцій; 
– автоматизація і комп’ютеризація процесів аналізу. 
Однією з переваг електрохімічних методів їх відносна простота і не висока 

вартість апаратури, яка не потребує спеціально обладнаних лабораторій і високої 
кваліфікації обслуговуючого персоналу. 

Наявність важких металів в харчових продуктах регламентується нормами 
ГДК (гранично допустима концентрація). Перевищення цих норм є небезпечним 
для харчування, а їх нестача збіднює харчові продукти на мікроелементи, які є 
корисними для організму людини. Тому дуже важливим є розроблення нового 
чутливого та ефективного методу, за допомогою якого можна аналізувати вміст 
важких металів у оліях, отриманих на різних стадіях виробництва. 

В даній роботі розглядається сутність сучасного методу інверсійної хронопо-
тенціометрії та можливість його використання в аналізі якості харчових продуктів.  

Проведено дослідження вмісту іонів міді в бюветній, природній воді та олії. 
Характерна хронопотенціонограма наведена на рис 1. За отриманими 
результатами, наведеними в табл. 1, можна зробити наступний висновок. 



 456 

Бюветна вода значно екологічно чистіша на вміст важких металів у порівнянні з 
природними водами, стан яких значно гірший і перевищує вміст ГДК. Проте в 
олії кількість іонів міді значно менша норм ГДК, що є теж не бажаним явищем у 
харчовому продукті, оскільки вміст мікроелементів в олії повинен бути вищим. 

Вимірювання здійснювали згідно з методичними вказівками по методу 
інверсійної хронопотенціометрії, який введено в програму аналізатора. Отримані 
результати вимірювань наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1. Вміст важких металів у деяких природних водах 

Концентрація, мг/кг  Проби природних вод, м. Київ Pb Cu Cd Zn 
Вода питна, (пр-т Науки) 1,16·10–4 4,26·10–3 8,65·10–5 6,59·10–2 Бювети Вода питна, Голосіївська площа 4,13·10–4 6,55·10–3 3,1910–5 5,96·10–2 

Вода р. Дніпро (р-н 
Московського мосту) 8, 91·10–4 5,56·10–2 6,21·10–4 7,58·10–2 Природна 

вода Вода р. Либідь (р-н 
Автовокзалу) 4,45·10–3 6,51·10–2 9,47·10–3 8,97·10–2 

 

 

 

 

 

Рис 1. Хронопотенціонограма міді в питній воді 
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13. ІММОБІЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ АМІЛАЗ 
НА МАГНІТНИХ МІКРОЧАСТКАХ FЕ3O4 
ДЛЯ ОБРОБКИ ЯБЛУЧНОГО СОКУ 
В.С. Омельченко, С.О. Петров 
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 
І.Г. Радзієвська 
Національний університет харчових технологій 

Магнітні мікрочастки являють собою достатньо привабливий у технолог-
гічному плані вид носіїв для іммобілізації ферментів. Шляхом магнітної 
сепарації можна провести відокремлення магнітних часток, а також іммобілі-
зованого на їх поверхні ферментного препарату з харчового продукту. Доціль-
ність методу може бути ще й у тому, що як правило, ферменти, що залишаються 
у кінцевому продукті, можуть його забруднювати та спричиняти побічні реакції. 
Це особливо стосується ферментних препаратів, що являють собою суміші 
ферментів [1].  

Існує велика кількість різноманітних методів відокремлення носіїв з іммо-
білізованими ферментами від кінцевого продукту із метою запобігання його 
забрудненню. Основними є фільтрація (звичайна або ультрафільтрація) та сепа-
рація. Як правило, фільтрація потребує деяку кількість витратних матеріалів — 
фільтрувальних матеріалів та засобів для промивки [2]. Сепарація є більш 
економічною, але вона потребує наявності важкого та іноді небезпечного у плані 
безпеки устаткування [3]. Магнітна сепарація позбавлена цих недоліків. 

Присутність стороннього білка, що входить до ферментного препарату, часто 
дуже впливає на чистоту кінцевих харчових продуктів. Присутність ферментів 
може спричиняти забруднення цих харчових продуктів, каталізуючи можливі 
побічні реакції при переході від однієї стадії до іншої, якщо при зміні темпе-
ратурного режиму фермент не піддається денатурації. Магнітні частки є 
ефективним інструментом для проведення більш ретельної сепарації ферментно-
го препарату, що дозволяє зменшити апаратне навантаження цеху, зберегти цін-
ний ферментний препарат та забезпечити потрібну санітарну чистоту продукту. 

Об’єктом дослідження був ферментний препарат амілолітичних ферментів 
голандської фірми DSM «Hazyme», який застосовується для гідролізу крохмалю у 
фруктових соках. 

Магнітні частки для іммобілізації ферменту отримано за допомогою осадження 
солей тривалентного та двовалентного заліза у мольному співвідношенні (1 : 2) 
розчином гідроокису натрію. Суміш солей була додана до 50 мг дистильованої 
води, попередньо підігрітої до 50 °С, після чого при помірному перемішуванні до 
розчину було додано розчин гідроокису натрію (4 моль/л). Реакційна суміш була 
підігріта до 80 °С при інтенсивному перемішуванні, після чого утворився чорний 
осад магнетиту, який було відсепаровано за допомогою магніту, промито 
дистильованою водою до рН 7,0. Магнетит обрано тому, що він має дуже малу 
токсичність та високий ступень біосумісності. Іммобілізація ферментного 
препарату відбувалася адсорбційним способом — простим змішуванням у 
ацетатному буфері розчинів ферментів разом із магнітними частками. Після чого 
неприєднаний фермент відокремлювали багаторазовим промиванням магнітних 
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часток буферним розчином із подальшою сепарацією на магнітах. Кількість 
неіммобілізованого ферменту оцінювали за залишковою ферментативною актив-
ністю промивних вод колориметричним методом.  

Препарати нативного неіммобілізованного ферменту мають оптимальні 
параметри роботи у межах рН 3 – 4 та температурному діапазоні 50 – 55 °С. 

Результати проведення декрохмалізації показали, що оптимум ферменту 
залишився на рівні рН 3,7, температурного зсуву також не відбувалося і оптимум 
дії іммобілізованого ферменту залишився майже незмінним. Оптимальна 
температура проведення реакції,за якої фермент зберігає максимальну активність 
дорівнює 49 °С.  

Даний іммобілізований ферментний препарат може бути застосованим у 
багатотоннажних процесах обробки фруктових соків із застосуванням магнітних 
сепараторів перед проведенням ультрафільтрації.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. C. Bergemann, D. Eberbeck, M. Kettering, P. Zirpel, I. Hilger, L. Trahms. 
Quantification of the aggregation of magnetic nanoparticles with different polymeric 
coatings in cell culture medium. Journal of Physics D: Applied Physics, — 2010. —  
№ 43, Р. 405 – 411. 

2. Седякина Т.В. Осветление пищевых жидкостей ультрафильтрацией — 
Тараз: Тараз Университет, 2006 — 212 с. 

3. Березин И.В., Клячко Н.Л., Левашев А.В. и др. Иммобилизованные 
ферменты. М.: Высшая школа, 1987. — 160 с. 

Науковий керівник: Л.В. Кричковська 

14. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НВЧ-
ОБРОБКИ НА ВМІСТ ФОСФАТИДІВ 
У ОЛІЇ ІЗ СУЧАСНИХ СОРТІВ РІПАКУ 
О.А. Поліщук 
Національний університет харчових технологій 

Фосфоровмісні речовини представляють собою найбільш складну та цінну 
підгрупу полярних ліпідів, супутніх триацилгліцеринам. 

Завдяки своїм властивостям, фосфоліпіди суттєво впливають на якість, 
товарний вигляд та технологічні властивості олії. Вони не стійкі в нерафінованій 
олії і при зберіганні частково відокремлюються, утворюючи осад.  

Все це викликає необхідність вилучати фосфоліпіди з нерафінованої олії 
перед подальшою переробкою. 

При гідратації ріпакової олії фосфоліпіди видаляються у вигляді самостійного 
фізіологічно цінного продукту, який широко використовується в різноманітних 
галузях харчової, медичної, комбікормової промисловості. Для цього гідратації 
підлягає лише свіжо виготовлені олії, отримані на оліє добувних підприємствах. 

На вміст фосфатидів у вилученій олії впливає не лише вид олійної сировини 
та фракційний склад її ліпідів, але і технологія отримання олії. Так, зокрема, в 
рослинних оліях, одержаних пресовим методом, вміст фосфатидів вищий, ніж в 
екстракційній. Високотемпературна обробка сировини викликає збільшення 
вмісту негідратуємих форм фосфатидів в олії.  
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Важливим етапом при переробці олійної сировини є підготовка до вилучення 
олії, перша стадія якої — створення широко розвиненої пористої структури 
матеріалу. Значний вплив на кількісний вихід та якість олії мають параметри 
волого-теплової обробки. 

Метою роботи було дослідити вплив НВЧ-нагрівання під час волого-теплової 
обробки на вміст фосфоліпідів у рослинній олії. Для цього насіння ріпаку перед 
пресуванням зволожували на водяній бані протягом 7 хв. та обробляли в НВЧ-
полі, потужністю 300 Вт протягом 10 хв. 

Вміст фосфоліпідів визначали фотометричним методом, для чого була 
використана реакція гетерополікомплексу фосфату з молібдатом і ванадатом без 
відновника, яка забезпечує більш точне визначення. 

Під час мінералізації проби олії з оксидом магнію, фосфор переходить у 
фосфат магнію. Після його розчинення фосфат визначають методом моле-
кулярно-абсорбційної спектрофотометрії у вигляді гетерополікомплексу з 
молібдатом. За одержаними значеннями оптичної густини визначали масову 
частку фосфору та перераховували на вміст стеароолецитину в олії. 

Отримані дані представлені в таблиці. Вони свідчать про те, що використання 
НВЧ-поля для волого-теплової обробки насіння ріпаку призводить до суттєвого 
зменшення вмісту фосфоліпідів в олії. Можна припустити, що це пов’язано з 
локальною тепловою дією НВЧ-поля, яке призводить до інтенсивного нагрівання 
безпосередньо триацилгліцеринів, зв’язаних з молекулами води. Слід відзначити, 
що ці дані є попередніми і потребують детального вивчення і уточнення. 

№ Зразок Масова частка фосфору, % Масова частка ФОЛ у % в 
перерахунку на стеароолеолецитин 

1 НВЧ обробка 0,023 0,53 
2 контроль 0,04 0,94 
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15. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМІЧНОЇ 
ОБРОБКИ НА СТУПІНЬ ДЕНАТУРАЦІЇ 
БІЛКІВ ШРОТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 
А.О. Черства, А. М. Гречка 
Національний університет харчових технологій 

Одержані білкові продукти з олійного насіння або їх шротів не є продуктами 
безпосереднього харчового використання в такому вигляді. Практично вони 
знаходять застосування в якості вихідних сировинних компонентів при одержані 
нових продуктів, що використовуються в якості їжі.  

Окрім оптимізації технологічних режимів одержання білкових продуктів з 
високими функціональними властивостями все більш широке застосування 
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знаходять спеціальні засоби хімічної, ферметативної, пластичної, регульованої 
термічної модифікації, одержаних білкових продуктів. При термообробці можуть 
виникати різноманітні реакції в залежності від інтенсивності теплової дії. 
Помірна термічна обробка викликає денатурацію білків, змінюючи їх третинну 
структуру, і звичайно надає сприятливий ефект на поживну цінність, збільшуючи 
доступність для ферментів і одночасно інактивуючи інгібітори протеаз. При 
жорстких умовах термообробки поживна доступність лізину та інших 
амінокислот, особливо сірковмісних, може зменшуватися. При цьому можуть 
відбуватися внутрішньомолекулярні реакції між вільними аміногрупами лізину 
чи аргініну і вільними карбоксильними групами аспарагінової і глютамінової 
кислот або їх амідами з утворенням пептидів. В присутності редукуючих цукрів 
заключна стадія реакції Майяра виражається в появі меланоїдинів, які 
зумовлюють запах продуктів і не засвоюються кишечником. Ця реакція може 
протікати в процесі інактивації термолабільних антипоживних речовин, 
наприклад в процесі теплової обробки при виробництві соєвого шроту. 

Можливість отримання білків високої харчової якості із шротів олійного на-
сіння та іншої олійної сировини при наявності існуючої потужної сировинної бази 
олійножирової промисловості визначає першочергове значення білків олійного 
насіння в питанні зниження дефіциту білкових продуктів у світі [1 – 3]. Перспек-
тивність вилучення білків обумовлена значним їх вмістом в сировині і високою 
біологічною цінністю, вони містять повний набір незамінних амінокислот.  

Одним із методів регулювання технологічних властивостей білків є термічна 
обробка. Попередніми нашими дослідженнями було показано, використання НВЧ-
нагрівання для волого-теплової обробки олійної сировини супроводжувалось 
зменшенням ступеню денатурації білків в соняшниковому шроті [4]. 

Метою даної роботи було дослідження технологічних параметрів волого-
теплової обробки на ступінь денатурації білків ріпакового шроту та можливості 
використання нових технологічних методів для отримання цінного білкового 
продукту харчування. 

Для дослідження використовували шрот олійного насіння, одержаний в 
лабораторних умовах, з якого екстрагували розчинні білки. Із одержаного 
екстракту білки осаджували ізоелектричним методом при відповідних значеннях 
рН середовища. Осаджені білки промивали та відділяли від сироваткової води 
центрифугуванням. Одержану білкову пасту висушували при різних 
температурах з використанням різних методів нагрівання. Одержаний ізолят 
білків оцінювали за ступенем денатурації та технологічними властивостями. 
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15. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ РІПАКУ 
СУЧАСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ 
Т.О. Кот 
Національний університет харчових технологій 

Одним з пріоритетних напрямків державної політики в області харчування є 
створення технологій якісно нових харчових продуктів, призначених для дифе-
ренційованого забезпечення людей в харчових речовинах і енергії та здатних до 
профілактики різних захворювань, зміцнення захисних функцій організму й адек-
ватної адаптації людини до оточуючого середовища. Одним із ключових напрямків 
розв’язання окресленої проблеми є розробка і впровадженням харчових продуктів 
збалансованого амінокислотного складу. Тому створення та впровадження у 
масове виробництво нових видів продуктів з додаванням білків ріпаку зі 
збалансованим складом амінокислот має важливе значення для населення України.  

Дослідження вітчизняних і іноземних вчених показали, що при оцінюванні хар-
чової і енергетичної цінності білків велику увагу приділяють соєвим білкам і дещо 
меншу білкам ріпаку, тому що лімітуючим чинником використання ріпаку і продук-
тів його переробки є наявність в насінні ерукової кислоти (до 54 % від загального 
вмісту жирних кислот) і глюкозинолатів (до 4 % ). Однак створені сучасні сорти 
ріпаку із низьким вмістом ерукової кислоти до 5 % (0,1 – 0,3 % глюкозинолатів ) а 
також канолові сорти ріпаку без антипоживних речовин. За міжнародною класиці-
кацією сортам ріпаку, що характеризуються низьким вмістом ерукової кислоти і 
глюкозинолатів присвоєно назву двонульові «00». А сорти з низьким вмістом еруко-
вої кислоти, глюкозинолатів і клітковини, світлою (жовтою) оболонкою насіння та 
низьким вмістом лінолевої кислоти отримали позначення тринульових «000» [3].  

При переробці насіння ріпаку на олію залишаються дуже цінні в поживному 
відношенні макуха та шрот. Зокрема, шрот містить перетравлюваного протеїну 
втричі більше, ніж пшениця і в 4 рази — ніж ячмінь. Нині вивчаються мож-
ливості використання білкових концентратів та ізолятів з ріпаку в харчовій про-
мисловості як замінників білків тваринного походження та в косметології [1, 2].  

Поживність макух і шротів деяких олійних культур 

Поживні 
речовини 

Ріпаковий 
шрот 

Ріпакова 
макуха 

Соняшниковий 
шрот 

Соняшникова 
макуха 

Соєвий 
шрот 

Соєва 
макуха 

Енергетична 
цінність, ккал 265 253 285 288 250 315 

Сирий протеїн, % 36 33 36 40,2 42 35,6 
Сирий жир, % 2,1 9 1,9 7,5 1,2 5,8 
Сира клітковина, 
% 12 13,2 14,9 13,3 7 7,3 

Сира зола, % 7,4 6,2 6,1 6,1 6,1 5,4 
Лізин, г на 100 г 
білку 1,78 1,58 1,2 1,47 2,71 2,26 

Метіонін, г на 
100 г білку 0,55 0,54 0,68 0,77 0,6 0,45 

Триптофан, г на 
100 г білку 0,51 0,49 0,45 0,56 0,59 0,55 

Метіонін+цистин, 
г на 100 г білку 1,68 1,33 1,22 1,4 1,3 0,94 
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Шрот низькоглюкозинолатних сортів є повноцінним замінником соєвого 
шроту. Він містить до 38 – 45 % білку, який не поступається соєвому за вмістом 
лізину, метіоніну й інших незамінних амінокислот. Введення до складу 
комбікормів ріпакового борошна, макухи та шроту істотно підвищує їх 
поживність та енергетичну цінність, що, своєю чергою, збільшує продуктивність 
тварин, дозволяє раціональніше використовувати комбікорми. 

Ріпаковий шрот зазвичай не розглядається як джерело вітамінів при складанні 
рецептур, однак він містить значно більшу кількість холіну, біотину, фолієвої 
кислоти, ніацину, рибофлавіну і тіаміну, ніж шрот сої [1, 2].  

Ріпакова макуха переважає соняшникову за вмістом лізину на 33 %, цистину — 
в 2,1 рази, але в ній нижчий рівень аргініну і тирозину. На відміну від соєвого, 
ріпаковий шрот не потребує волого-теплової обробки парою в період відділення 
розчинника, оскільки насіння ріпаку не містить інгібіторів трипсину.  

В подальшому розглядувану тему буде продовжено в напрямку дослідження 
таких технологічних властивостей білків насіння ріпаку як розчинність, емуль-
гуючу та піноутворюючу здатність та розроблялись рекомендації щодо їх 
використання. 
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16. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ 
ГІДРАТАЦІЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 
О.О. Ніколаєнко, І.В. Салай, 
К.В. Хоменко 
Національний університет харчових технологій 

Щороку збільшується обсяг переробки соняшнику на підприємствах 
олійнодобувної галузі харчової промисловості.  

Олію добувають пресовим і екстракційним способами. Вихід пресової олії до 
70 % і екстракційної — 30 % до загальної маси добутої олії [1]. Нерафінована 
олія містить фосфоліпіди, які вилучаються під час пресування і екстрагування 
ліпідів з насіння і плодів олійних культур. Фосфоліпіди є супутніми сполуками 
триацилгліцеридів. Під час дозрівання насіння спочатку накопичуються 
фосфоліпіди, оскільки вони входять до складу мембран клітин. На завершальних 
стадіях дозрівання накопичення фосфоліпідів припиняється і проходить синтез 
триацилгліцеридів, які є запасними поживними речовинами клітини.  

Наявність фосфоліпідів у добутій олії залежить від багатьох факторів, зокрема 
способу добування (у екстракційній олії фосфоліпідів більше, ніж у пресовій олії), 
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вологості м’язги, температури пресування тощо [2]. Добуту пресову і екстракційну 
олію після фільтрування направляють у бакове господарство для зберігання. Під 
час зберігання нерафінованої олії, залежно від умов, випадає осад, який містить 
фосфоліпіди. З баковими відстоями втрачають олію, яку використовують для 
технічних потреб. Бакові відстої нині реалізують сільськогосподарським підпри-
ємствам або рафінують окремо від власне олії. Вихід олії з перероблюваних відс-
тоїв бакового господарства незначний, а якість низька. Під час гідратації бакових 
відстоїв утворюється стійка емульсія, яка містить до 20 % жировмісних та фосфо-
ровмісних речовин, та яка піддається швидкому мікробіологічному псуванню.  

Фосфоліпіди знайшли поширене застосування не лише у харчовій про-
мисловості, а й у медицині, сільському господарстві та інших галузях промис-
ловості. У харчовій промисловості застосовують фосфоліпіди як емульгатори для 
гомогенізації емульсії та підвищення їхньої стійкості, зокрема для виготовлення 
кондитерських виробів, маргарину і майонезу, морозива. 

Олії містять фосфоліпіди і є сировиною для одержання концентрованих 
фосфоліпідних добавок, зокрема лецитинів. Крім того вилучення фосфоліпідів з 
олій під час гідратації є необхідною стадією рафінації, оскільки вони є 
нестійкими під час зберігання нерафінованої олії і випадають в осад. Під час 
відбілювання, нейтралізації, дезодорації, а також гідрогенізації фосфоліпіди 
утруднюють проведення технологічних процесів і збільшують використання 
матеріальних ресурсів.  

На термодинамічну та агрегативну стійкість фосфатидів у олії впливають 
вміст вологи, температура зберігання та вилучення, особливості фракційного 
складу самих фосфоліпідів, природа інших супутніх речовин, адсорбційні та 
хімічні взаємодії між фосфатидами і гліцеридами. Наявність залишкового вмісту 
вологи у пресовій олії та зниження температури під час подальшого зберігання у 
надвірних ємностях сприяє самогідратації фосфоліпідів нерафінованої олії. 
Здатність фосфатидів асоціювати, утворюючи зв’язки з водою, набухати за 
деякого її надлишку і втрачати агрегативну стійкість використовується під час їх 
видалення внаслідок гідратації. Однак цей метод має недоліки пов’язані з 
необхідністю подальшого видалення вологи з олії.  

Низька якість вітчизняних фосфатидних концентратів та відсутність індустрії 
харчових поверхнево-активних речовин на основі фосфоліпідів високого ступеня 
очистки призводить до того, що виробники харчових продуктів закуповують 
фосфоліпідні стабілізатори емульсій зарубіжного виробництва, а вітчизняні, 
отримані під час гідратації олій, фосфоліпідні емульсії зливають у жировмісний 
відхід — соапсток. Таким чином, розробка нової економічно виправданої 
технології одержання високоякісних харчових фосфоліпідів з вітчизняної 
сировини, що будуть відповідати міжнародним стандартам якості є актуальною 
задачею олійножирової галузі і потребує особливої уваги. 

Метою наших досліджень є послідовне проведення гідратації нерафінованої 
олії та виморожування, а також виморожування і гідратації для виділення 
фосфоліпідів та дослідження якісного і кількісного складу отриманого осаду. 
Попередні дослідження показали можливість відділення осаду фосфоліпідів 
після добового відстоювання нерафінованої олії у холодильнику [3].  

Отримані результати досліджень у перспективі передбачають розробку 
способів гідратації соняшникової олії та методів концентрування осаду 
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фосфоліпідного комплексу для отримання якісних харчових фосфоліпідів з 
функціональними властивостями та здатністю стабілізувати харчові емульсії. 
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17. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАЙОНЕЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
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Я.Г. Коротун 
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Моноацилгліцериди (МАГ) — це поверхнево-активні речовини, які 
застосовують як емульгатори у виробництві харчових продуктів, медицині, 
косметиці та інших галузях. Вперше МАГ було застосовано у виробництві 
маргарину і морозива. В промисловості використовують дистильовані 
моноацилгліцериди рослинних олій або гідрованих жирів, які отримують за 
енерго- та теплоємними, багатостадійними, складними в апаратному оформленні 
технологіями — етерифікацією жирних кислот гліцерином або гліцеролізом олій 
чи жирів з наступною молекулярною дистиляцією. 

Діацилгліцериди (ДАГ) можуть використовуватись як емульгатори. В 
харчових емульсіях вони утворюють захисні оболонки, перешкоджаючи 
коалесценції частин дисперсної фази. Таким чином діацилгліцериди слугують не 
тільки як функціональна складова емульсій, але і впливають на утворення їх 
більш тонкої структури, що забезпечує краще засвоєння організмом людини. 
Крім того наявність вільної гідроксильної групи в молекулі ДАГ обумовлює їх 
енергетичну активність, що сприяє утворенню додаткових контактів між 
жировими частинами. 

Майонезам притаманна тиксотропія, сутність якої полягає в тому, що зв’язки, 
які були зруйновані при механічному впливі, відновлюються в результаті з’єд-
нання частин олії, які знаходяться в броунівському русі. Тиксотропні властивості 
майонезних емульсій, збагачених ДАГ представляють собою технологічну 
характеристику для виробництва, транспортування і зберігання продукції. Таким 
чином виготовлені майонезні емульсії, які мають в своєму складі ДАГ, мають 
структурованість з одночасним покращенням їх тиксотропних властивостей. 

Емульгатор DIMODAN UP/B являє собою дистильовані моно-дігліцериди, 
вироблені на основі харчового, рафінованої олії соняшника або пальмового 
масла. Область застосування — комбіноване масло (мінерини) до 40 % жирності 
та хлібопекарський поліпшувач. 
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В даній роботі досліджено технологію майонезу з використанням моно-
діацилгліцеридів марки DIMODAN UP/B при зменшенні яєчного порошку в 
рецептурі. DIMODAN UP/B гарантує отримання стійкої майонезної емульсії. 
Сприяє утворенню тонкої і стабільної дисперсії води в готовому продукті. 
Введення DIMODAN UP/B в рецептуру дозволяє понизити вміст холестерину в 
майонезах за рахунок зниження частки яєчного порошку в їх рецептурі. 
Досліджені зразки майонезів відповідають вимогам ДСТУ за органолептичними 
та фізико-хімічними показниками. 
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18. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАЙОНЕЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
КОМПЛЕКСНОЇ ДОБАВКИ «СТАБІЛЕКС» 
В.В. Романюк, Н. І. Вовкодав 
Національний університет харчових технологій 

Майонез є одним з популярних і важливих жировмісних продуктів, має високу 
харчову і смакову цінність, що зумовлено великим набором харчових та смакових 
речовин. Майонез — це сметаноподібна дрібнодисперсна емульсія типу «масло у 
воді», виготовлена з рафінованої дезодорованої олії з додаванням емульгаторів, 
стабілізаторів, ароматизаторів, смакових, харчових добавок і прянощів.  

Майонези вживають як приправи для покращення смаку і засвоюваності 
продуктів, а також як добавки при виготовленні харчових продуктів. 

Технологія виробництва майонезу об’єднує п’ять основних операцій: підго-
товка компонентів за рецептурою, приготування майонезної пасти, приготування 
емульсії, гомогенізація емульсії, фасування, пакування майонезу. В залежності 
від встановленого технологічного обладнання та продуктивності, цикл вироб-
ництва партії майонезу може займати від 6 до 12 год. 

Тривалість технологічних операцій зумовлена необхідністю підготовки 
рецептурних компонентів: дозування, змішування, розчинення, пастеризації, 
охолодження, що також призводить до затрат трудових та енергетичних ресурсів. 

З метою інтенсифікації технології виробництва майонезу, уніфікації 
виробництва, оптимізації рецептурного складу авторами досліджена комплексна 
добавка «Стабілекс».  

До складу комплексної добавки входять компоненти, що виконують функції емуль-
гатора, стабілізатора емульсії, а також загусника (для низькожирних майонезів). 

Висока мікробіологічна чистота вихідної сировини та сучасні умови вироб-
ництва дозволяють отримувати вітчизняні стабілізатори європейського рівня. 
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Точно розраховане співвідношення компонентів дозволяє використовувати роз-
роблені системи для виробництва всіх груп майонезів (табл.). 

Рекомендації по застосуванню Марка Група майонезу Норма введення 
«СТАБІЛЕКС 09» низькожирні 10 – 12 кг/т 
«СТАБІЛЕКС 08» середньокалорійні 7 – 8 кг/т 
«СТАБІЛЕКС 07» висококалорійні 7 – 9 кг/т 

У лабораторних умовах досліджувалися способи введення комплексної 
добавки «СТАБІЛЕКС». Встановлено, що оптимальними умовами є введення 
разом з частиною рецептурної олії (при співвідношенні до олії 1:4) після 
розчинення водорозчинних компонентів, перед введенням рослинної олії. 
Оптимальна температура введення 25 – 27 °С. 

Результати органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень 
розроблених майонезів свідчать, що продукція має високі показники якості та 
відповідає вимогам діючої нормативної документації. 

Отримані результати свідчать про можливість та доцільність використання 
розроблених комплексних добавок «СТАБІЛЕКС» при розробці нових та 
вдосконаленні традиційних рецептур майонезів різного призначення, в тому 
числі для масового споживання, профілактичного та лікувального призначення. 
Використання пропонованих стабілізаторів не потребує встановлення 
додаткового обладнання та суттєвих змін технологічного процесу.  
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19. НАУКОВІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ 
РОСЛИННОГО БІЛКУ 
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На сьогоднішній день найбільш головною проблемою людства є проблема 
забезпечення його продуктами харчування, зокрема харчовим білком. За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, більш ніж 60 % людства харчується 
незадовільно, не отримуючи достатньої кількості білку. Білок є найголовнішим 
компонентом харчування людини. Він забезпечує нормальне протікання процесів 
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життєдіяльності людини. Нестача білків в харчуванні людини порушує дина-
мічну рівновагу метаболічних процесів за участю білків, зсуваючи її у сторону 
розпаду власних білків клітини, що призводе до виснаження організму [1]. 

Загальновизнаним шляхом в ліквідації дефіциту білка, усунення його якісної 
неповноцінності і поліпшення харчової цінності продуктів харчування є 
використання нових його джерел [2, 3]. 

Серед всіх сільськогосподарських культур перше місце в світі за загальною 
масою білка займає пшениця, що дає 71 мільйон тонн білка, соя займає друге місце, з 
виробництвом білка 62,7 мільйона тонн [4]. Однак, пшеничний білок для харчових 
цілей використовується на 74 %, а соєвий білок, за оцінками Продовольчої і 
сільськогосподарської організації об’єднаних націй (FAO) не більше, ніж на 10 %, 
тому основним резервом білкового харчування населення в світі визнана соя [5]. Але 
соя не є традиційною олійною культурою для України, як соняшник. 

Тому рішення проблеми дефіциту білку для нашої країни може полягати в 
розробці нових технологій одержання харчового білкового комплексу із віт-
чизняної відновлювальної олієжирової сировини. Такою сировиною можуть ста-
ти жмихи та шроти соняшника, вміст білку в яких складає приблизно 30 – 40 % і 
які практично не використовують для виробництва продуктів харчування, а лише 
на корм тваринам, або ядра насіння соняшника, яке використовують лише для 
одержання олії. Олійні рослини, зокрема соняшник, за кількістю протеїну 
перевищують багато культур, поступаючись лише бобовим. А білковий комплекс 
насіння соняшнику, маючи високий вміст незамінних амінокислот, які необхідні 
для організму людини, дуже наближений до білків тваринного походження.  

Слід зазначити, що соняшник є основною олійною культурою нашої країни, 
під його посівами зайнято близько 4,3 млн га, а Україна серед світових 
виробників посідає друге-третє місце за валовим збором цієї культури [6]. Однак, 
рівень використання біологічного потенціалу соняшнику є недостатнім. Маючи 
унікальний склад, оптимальне співвідношення амінокислот, вміст вітамінів, 
мікро- і макроелементів, поліненасичених жирних кислот і відсутність холес-
терину, продукти на основі соняшнику можна використовувати як лікувально-
профілактичні. А тому розробка нових технологій одержання харчового 
білкового комплексу із відновлювальної олієжирової сировини — жмихів та 
шротів, ядра соняшнику — є актуальною задачею сьогодення. 
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20. ФРАКЦІОНУВАННЯ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕТАНОЛУ 
Л.М. Кузнецова, В.Ю. Папченко 
Український науково-дослідний інститут олій та жирів 
Національної академії аграрних наук України 
В.О. Бахмач 
Національний університет харчових технологій 

Харчові жири та олії є складними багатокомпонентними сумішами різних 
триацилгліцеринів, які мають різні температури топлення. Температура топлення 
і помутніння жирів в різних харчових продуктах є важливими показниками їх 
функціональності. 

Для одержання з жирів продуктів з заданими фізичними властивостями 
здійснюють модифікацію жирів шляхом гідрогенізації, переетерифікації і 
фракціонування. В процесі фракціонування жири та олії розділяють на фракції з 
різними температурами топлення. Розділенням жирів або олії на фракції з одного 
початкового жирового продукту можна одержати два і більше продуктів з різною 
функціональністю. Найбільш відоме використання цього типу фракціонування 
при виробництві еквівалентів какао-масла або його замінників [1, 2, 3]. 

З середини 90-х р.р. у харчовий раціон населення України разом з традиційними 
оліями та продукцією кондитерської, хлібопекарській та олійно-жирової про-
мисловості поступають у значних кількостях різні фракції тропічних жирів: 
кокосового, пальмового, пальмоядрового і ін. Тропічні жири широко пропонують на 
світовому ринку за конкурентними цінами [4]. У асортименті харчових жирів вони 
представлені як в натуральному вигляді, так і у вигляді різних комбінацій рослинних 
і тваринних жирів — маргарини та вершково-рослинні суміші. 

До того ж обстановка на світовому ринку рослинних жирів та олій 
розвивається цілком сприятливо, що обумовлене стабільним зростанням попиту 
на ці продукти. Тропічний жир, а саме пальмова олія та її фракції імпортуються в 
Україну, головним чином, як сировина для виробництва маргаринової продукції 
та жирів спеціального призначення [5]. 

На даний час виробництво харчових продуктів з використанням у рецептурі тро-
пічних жирів є новим напрямом у деяких галузях харчової промисловості [4]. Вра-
ховуючи це, в лабораторних умовах Українського науково-дослідного інституту олій 
та жирів Національної академії аграрних наук України проводяться дослідження щодо 
отримання фракцій тропічних жирів, що в подальшому дозволить запропонувати ви-
робникам харчових продуктів сировину з різними фізико-механічними показниками. 

Авторами проведено фракціонування пальмової олії кристалізацією з розчину 
в етанолі при різних співвідношеннях пальмова олія : розчинник та без розчин-
ника. Для кожної з одержаних фракцій олії визначено вихід, жирнокислотний 
склад, йодне число та температуру топлення фракції. 

Порівнюючи результати дослідів без використання розчинника та з роз-
чинником можна зробити висновок про те, що наявність розчинника дає мож-
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ливість досягти більшої швидкості кристалоутворення, одержати фракції з вузьким 
діапазоном характеристик та середню фракцію пальмової олії, до того ж покращує 
ефективність розділення твердих та рідких фракцій на стадії фільтрації. 
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21. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ 
ПІДКИСЛЮВАЧІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
МАЙОНЕЗУ 
Г.О. Вовк, Л.П. Кротова 
Вінницький коледж Національного університету 
харчових технологій 

Пошук свого сегменту на перенасиченому ринку майонезів примушує виготов-
лювачів урізноманітнювати рецептури шляхом внесення нових компонентів. Одним 
з способів створення оригінального смаку соусів є підбір підкислювачів. 

Аналіз рецептур майонезів сучасного асортименту показав, що серед інгре-
дієнтів, що входять до складу соусів є оцтова кислота (Е 260) і лише в небагатьох 
рецептурах (ТМ «Торчин», ТМ «Щедро») присутній оцет спиртовий натуральний. 

Основною сировиною для спиртового оцту є спирт-сирець з зерна, картоплі 
або їх суміші. Його отримують біохімічним способом [1]. Синтетична оцтова 
кислота є продуктом сухої переробки деревини. 

Багато з країн вже давно відказались від використання синтетичного оцту для хар-
чових цілей. В регіональному європейському стандарті приведено наступне визна-
чення оцту. Оцет — рідина, що придатна для споживання людиною, отримана вик-
лючно з відповідної сировини, яка містить крохмаль або цукор, шляхом процесу под.-
війного бродіння, спочатку спиртового, а потім оцтовокислого. У визначенні про дере-
вину не йдеться. При цьому в даному документі виділяють наступні види оцту: вин-
ний, фруктовий, ягідний, спиртовий, зерновий, солодовий, сировоточний і медовий. [2] 

Для виробництва майонезів передбачається використання оцтів спиртового та 
яблучного, оцтової кислоти та іншої харчової сировини, дозволеної центральним 
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я [3]. 

Згідно білоруських технічних умов для виробництва майонезу передбачено 
використання як кислоти оцтової, так і оцту з харчової сировини [4]. Згідно 
російського стандарту передбачено використання кислоти оцтової лісохімічної 
харчової та оцту спиртового натурального [5]. 
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Метою роботи було дослідження впливу визначеного підкислювача (оцту з 
оцтової кислоти, винного, яблучного та спиртового оцтів) на органолептичні, 
фізико-хімічні та мікробіологічні показники якості майонезів, в тому числі в 
процесі їх зберігання. 

Завданнями дослідження були: визначення органолептичних показників 
якості майонезів типу «Провансаль» з відповідними підкислювачами за 
допомогою бальної оцінки; визначення загальної кислотності майонезів у процесі 
їх зберігання методом титрування; визначення активної кислотності майонезів у 
процесі їх зберігання потенціометричним методом; проведення мікробіологічних 
досліджень майонезів з метою виявлення присутності грибів мікроміцетів 
(плісняви) та дріжджів, а також встановлення характеру їх розвитку в залежності 
від часу і виду використаних підкислювачів. 

Кислоти є носіями смаку і аромату, сприяють кращому травленню. Оцтова 
кислота має різкий смак, тому, щоб знизити смакову кислотність продукту, 
пропонується в якості підкислювача використовувати яблучний, винний або 
спиртовий оцет. Натуральні оцти мають більш м’які та специфічні смаки і 
можуть бути використані як столові при приготуванні салатів. 

Псування майонезів викликається молочнокислими бактеріями і дріжджовими 
грибами. Головним антимікробним фактором в соусах є присутність кислот. 
Кислотність майонезів регламентується у перерахунку на оцтову кислоту. При 
визначенні загальної кислотності високомолекулярні жирні кислоти теж 
нейтралізуються лугом і визначаються як кислоти, але кислого смаку вони не 
надають. При визначенні рН враховуються тільки ті кислоти, які дійсно 
викликають відчуття кислого смаку.  

При зберіганні майонезів кислотність спочатку зростає до показника, що не 
перевищує допустимих нормативів стандарту, а потім починає спадати. Однією з 
особливістю кисломолочних бактерій є здатність розщеплювати сахари з 
утворенням молочної кислоти, що призводить на початкових етапах зберігання 
до росту кислотності майонезу. В той же час підвищення кислотності продукту 
сприяє уповільненню росту і відмиранню бактерій. 

Кількість дріжджів та пліснявих грибів протягом 40 діб зберігання при темпе-
ратурі від 0 до 5 °С включно не перевищувала відповідно 1х103 та 1х10 КУО в  
1 см3, що відповідає вимогам стандарту. 

Проведені дослідження свідчать, що пом’якшити смак майонезу при 
збереженні безпечності продукту, можна шляхом заміни синтетичної оцтової 
кислоти спиртовим, яблучним або винним оцтом. Натуральні оцти мають 
достатню консервуючу дію, підтримують кислотність та мікробіологічні 
показники протягом терміну зберігання регламентованого стандартом у межах 
встановлених норм та створюють абсолютно нові, унікальні смаки майонезів. 
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22. МАСЛО ЛЬНА — СРЕДСТВО 
ОТ СТАРОСТИ 
А.Я. Канжа, В.И. Костиш 
Технический Университет Молдовы 

На протяжении многих веков лен одевал и кормил людей. Если хлеб — всему 
голова, то лен — всему душа. Льняное масло, полученное холодным прессо-
ванием, по своей биологической ценности превосходит большинство пищевых 
растительных масел. В состав льняного масла входят в достаточном количестве 
витамины А, Е и др. Е-токоферолы находятся в маслах в активной форме и 
представляют смесь токоферолов и имеют разную степень антиоксидантной 
активности. Самую высокую степень имеют γ-и δ-токоферолы. Они препятст-
вуют окислению свободных радикалов в липидах [1, 7]. Наиболее важными 
компонентами льняного масла являются жирные кислоты: альфа-линоленовая 
кислота (АЛК) — 60 % (Омега-3); линолевая кислота — 20 % (Омега-6); 
олеиновая кислота — 10 % (Омега-9); насыщенные жирные кислоты — 10 % [4]. 

Если Омега-6 имеется и в других растительных маслах, то Омега-3 имеется в 
достаточном количестве лишь в рыбьем жире и в льняном масле [2, 4]. В расти-
тельных маслах есть только АЛК, а в рыбьем жире есть и эйкозапентаеноевая 
кислота (ЭПК) и докозагексаеноевая кислота (ДГК), которые входят в Омега-3 
вместе с холестерином. А избытки ЭПК и ДГК с холестерином могут привести к 
инсультам. Человеческий организм в состоянии синтезировать необходимое ко-
личество ЭПК и ДГК из АЛК [1 – 3]. Именно из-за высокого содержания Омега-3 
и Омега-6 масло семян льна способствует нормализации обменных процессов в 
организме и обладает следующими полезными лечебными свойствами: 

– снижает уровень холестерина и вязкость крови, повышает эластичность 
сосудов, что, в конечном счете, предотвращает развитие инфаркта миокарда, 
атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, снижает 
риск инсульта на 40 % и образования тромбов; 

– нормализует работу всей пищеварительной системы человека: улучшает 
функцию печени, способствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры, 
изжогу, оказывает противопаразитарное действие; 

– иммунозащитными и профилактически свойствами, предупреждает неко-
торые онкологические заболевания (рак молочной железы и рак прямой кишки); 

– в медицине рекомендуют принимать послеоперационным и ослабленным 
больным в период реабилитации; 

– рекомендуется регулярное употребление масла льна и детям для 
полноценного, здорового развития организма; 

– обязательно должно входить в рацион питания беременных, т.к. компоненты 
его положительно влияют на правильное развитие мозга будущего ребёнка, 
облегчают течение беременности и родов; 

– в профилактике заболеваний лёгких и бронхов, заболеваний нервной 
системы, болезней почек и мочевого пузыря, заболеваний щитовидной железы, 
при лечении нарушений потенции у мужчин; 

– в современной косметологии в составе всевозможных масок для кожи и 
волос благодаря высокому содержанию витаминов и омолаживающим, 
смягчающим, бактерицидным свойствам; 
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– диетологи пришли к выводу, что человек может эффективно похудеть за 
счет избавления от лишнего веса при условии частичной замены потребляемых 
жиров животного происхождения на легкоусвояемое пищевое льняное масло; 

– незаменимый компонент питания для вегетарианцев, отказавшихся от 
потребления рыбы [4, 5]. 

Всего 1 – 2 столовых ложки льняного масла в день обеспечивают суточную 
потребность в этих необходимых для здоровья компонентах пищи [6]. 

Жмых, остающийся после отжима масла, не только прекрасный корм для 
домашнего скота и птицы, но и ценная биологически-активная добавка к пище. В 
льняном жмыхе содержится множество ценных для организма человека 
компонентов, и в первую очередь льняная клетчатка, обладающая удиви-
тельными свойствами очищать наш организм от всякой «грязи». 
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23. THE STUDY OF BIOLOGICAL AND 
NUTRITIONAL POTENTIAL 
OF WALNUT OIL  
Oxana Radu, Adelina Fuior, Tatiana Capcanari 
Faculty of Technology and Management in Food Industry, 
Technical University of Moldova 

Walnut oil comes from the dried and pressed nuts of walnut trees, or Juglans regia 
[1]. It is produced in cold pressing and filtered to remove small particles. Even though 
the output of oil by cold pressing is smaller, it allows preserving the natural structure of 
walnut oil and its organic characteristics [2].  

The health benefits of walnuts are usually attributed to their chemical composition [3].  
1 tbsp. of walnut oil (15 ml) has 164 calories, 3.4 g of carbs, 3.8 g of protein and 16 g of fat. 
Walnuts contain a variety of minerals, including zinc, selenium, magnesium, copper, 
potassium and phosphorous. Walnut oil also contains healthy amounts of vitamins C and E, 
both of which have antioxidant properties and vitamins B1, B2 and B3 [1].  

Walnuts are a good source of essential fatty acids. It is high in omega-3 fatty acids 
(alpha linolenic acid), which can reduce inflammation and lower the risk of developing 
heart disease, cancer (breast, colon and prostate) and arthritis. Omega-3 fatty acids help 
to reduce low-density lipoprotein, or bad cholesterol, and increase high-density lipop-
rotein, or good cholesterol. The omega-3 fatty acids in walnut oil may also reduce the 
amount of triglycerides in the bloodstream, which contribute to high total cholesterol le-
vels [2]. The anti-inflammatory effects of walnut oil can alleviate the symptoms of cer-
tain skin conditions, including sunburn, itchy scalp, skin ulcers, dandruff and blisters [4].  
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Walnut oil contains healthy monounsaturated fats. These beneficial fats protect the 
heart and cardiovascular system by lowering cholesterol and reducing inflammation. 
Monounsaturated fats also improve the way the body responds to insulin and controls 
blood sugar [3]. 

Besides being packed with unsaturated fats, walnut oil also contains plant sterols, 
called phytosterols. Plant sterols help reduce the absorption of cholesterol into the body 
and can also lower the blood LDL cholesterol. Phytosterols may also help reduce the 
risk for some cancers. 

Walnut oil contains phytonutrients, particularly selenium, phosphorous, mag-
nesium, zinc, iron, and calcium. Phytonutrients are not essential to life, but may help 
improve the body’s various functions. Phytonutrients may aid in disease prevention, 
particularly diabetes, cancer, heart disease and hypertension. They can also act as 
precursors and catalysts to hormones in the body that regulate metabolism, nervous-
system, digestive and brain function and energy production [2]. 

Walnuts possess a high content of a-tocopherol, a vitamin E family compound, which 
has antioxidant activity, mainly in the prevention of lipid oxidation process. So, walnut oil 
is rich in anti-oxidants, and walnuts are considered one of the best nut sources of natural 
anti-oxidants. Anti-oxidants neutralize the effects of free radicals and other toxins that may 
cause cellular damage and hinder the functioning of your organs. Walnut oil contains 
ellagic acid, gallic acid and malic acid, all of which have powerful anti-oxidant properties, 
as well as anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-viral and anti-septic properties [1]. 

Walnut oil has gained popularity in later days for its outstanding nutritional qualities. It 
is considered one of the healthy fats. Walnut oil is suitable for sauteing, deep frying, pan 
frying, grilling and broiling; it’s often used to replace butter and margarine for these 
purposes. In addition, the nutty flavor makes walnut oil a great addition for salad dressings. 
Replacing some of the unhealthy fats with walnut oil can benefit your health. 

Thus, walnut oil can help reduce the risk of cardiovascular disease; it’s an excellent 
replacement for butter, margarine or coconut oil that are high in the unhealthy fats. 
Walnut oil is mostly used as an ingredient in cold dishes such as such as salads or in 
dips, or drizzle the oil on foods after cooking because of its sweet, nutty flavor and 
because walnut oil usually tastes bitter once exposed to hot temperatures [2].  

Nuts contain a diverse array of compounds that enhance the nutritional value of the 
human diet. Knowledge of these components is important to elucidate the protective 
mechanisms. Regarding the antioxidant potential, nuts are an excellent source of 
tocopherols and polyphenols that play an important role in the prevention of cancer, 
inflammatory activities and cardiovascular disease [4]. 
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24. ФРАКЦІОНУВАННЯ ТРОПІЧНИХ 
ЖИРІВ 
Л.М. Кузнєцова, В.Ю. Папченко, 
І.М. Демидов, П.Ф. Петік 
Український науково-дослідний інститут олій та жирів 
Національної академії аграрних наук України 

Сегмент ринку, що споживає тропічні жири, постійно розширюється. З’являються 
нові країни, в яких тропічний жир включено у Національні програми харчування. 
Завдяки невисокій концентрації поліненасиченних жирних кислот і присутності 
природних антиоксидантів, тропічні олії мають високу стійкість до окиснення та 
тривалий термін придатності. В Європі прискореними темпами розвиваються 
технології створення шляхом рафінування, фракціонування, каталітичної перете-
рифікації та гідрогенізації нових олієжирових сумішей — замінників молочного жиру, 
какао-масла та інших, а виробництво харчових продуктів з використанням у рецептурі 
тропічних жирів є новим напрямом у деяких галузях харчової промисловості. 

В зв’язку з вище викладеним, дослідження фракціонування тропічних жирів з вико-
ристанням розчиннику, відтворюваного в Україні — етилового спирту, яке дозволить 
одержувати ряд жирових продуктів з певними фізико-хімічними характеристиками, 
що на сьогодні затребувані олійно-жировою промисловістю України, є актуальним. 

Мета даної роботи полягає в одержанні фракцій тропічних жирів крис-
талізацією з розчину в етиловому спирті пальмової та кокосової олій при різних 
температурах та співвідношеннях тропічний жир : розчинник. 

В одержаних зразках фракцій визначено температуру топлення, жирнокис-
лотний склад, йодне число та вихід фракції. В подальшому планується вико-
ристання зразків для одержання продуктів харчування. 

25. СТАН СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
О.М. Гуртовий 
Український науково-дослідний інститут олій та жирів 
Національної академії аграрних наук України 

Законодавча, правова та нормативна бази в Україні знаходяться у стадії удос-
коналювання та приведення у відповідність з міжнародними нормами. Тому одним 
з пріоритетних напрямів діяльності Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України є забезпечення гармонізації нормативної бази сільського господ-
дарства і харчової промисловості із нормативною базою Європейського союзу. 

В 2012 році Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів 
Національної академії аграрних наук України спільно з Мінагрополітики та 
продовольства України та ДП «УкрНДНЦ» було проведено дослідження 
загального стану чинної системи стандартизації сільського господарства та 
продовольства, рівень її гармонізації до міжнародних та європейських стандартів. 

Проведено аналіз нормативних документів, що використовуються у 
сільському господарстві та відносяться до класів: 65 «Сільське господарство» та 
67 «Технологія виробництва харчових продуктів». 

Значну частину системи стандартизації займають міждержавні стандарти. Багато 
цих стандартів містять технічні характеристики, які відповідають рівню науково-
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технічних досягнень минулого століття, що не сприяє впровадженню нової продукції, 
матеріалів, технологій і інновацій у виробництво товарів з новими споживчими 
властивостями і суттєво ускладнює вихід вітчизняної продукції на світові ринки. 

В ході дослідження було проведено аналіз міжнародних (ISO), європейських 
(EN) стандартів та стандартів Кодексу Аліментаріус що використовуються у 
сільському господарстві. На теперішній час гармонізовано 56 % стандартів ISO, 
49 % стандартів EN та 30 % стандартів Codex Stan. Всього гармонізовано 793 
стандартів і це становить 47 % від 1688 стандартів, що складають загальну 
кількість діючих стандартів у класах 65 та 67. 

Аналіз ситуації, що склалася у нормативній базі у сфері стандартизації 
сільського господарства України, приводить до висновку про необхідність її 
удосконалення та уніфікації з урахуванням чинних нормативних документів 
міжнародної системи стандартизації, зокрема, ISO та EN. 

26. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ СОАПСТОКІВ ПІСЛЯ 
НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ОЛІЙ ТА ЖИРІВ 
В НЕЙТРАЛІЗУЮЧОМУ РОЗЧИНІ, 
ЩО МІСТИТЬ ЕТАНОЛ 
І.П. Петік, П.Ф.Петік, 
З.П.Федякіна, А.П. Бєлінська 
Український науково-дослідний інститут олій та жирів 
НААН 
Ф.Ф. Гладкий 
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

В попередніх роботах обґрунтовано оптимальний склад відносно по-
верхневого натягу та густини основи нейтралізуючого розчину для олій (жирів). 
Дана розробка дозволяє підвищити ефективність нейтралізації олій (жирів) в 
мильно-лужному середовищі, а саме підвищити концентрацію соапстоків і 
практично виключити в них вміст нейтральних триацилгліцеринів. Розроблена 
основа нейтралізуючого розчину містить воду, етанол і гліцерин у 
співвідношенні 30:30:40 відповідно [1, 2, 3].  

Концентровані соапстоки після нейтралізації олій та жирів в нейтралізуючому 
розчині обґрунтованого складу після подальшої обробки запропоновано 
використовувати як рідке туалетне мило. Причому концентрація соапстоку в 
ньому (в перерахунку на жирні кислоти) має складати близько 20 % (згідно з 
вимогами нормативної документації на рідке мило). На відміну від традиційних 
рідких мил, концентровані соапстоки, отримані після нейтралізації олій (жирів) в 
розробленій основі нейтралізуючого розчину представляють собою розчини не 
калієвих, а натрієвих солей жирних кислот рослинних олій (жирів), а з огляду на 
вартісні характеристики, гідроксид натрію, що використовується в технології 
нейтралізації олій (жирів), має нижчу вартість, ніж гідроксид калію, який 
використовується при виробництві традиційного рідкого мила, — це значно 
здешевлює наш продукт. Водночас соапстоки, що є відходом сучасного 
олієжирового виробництва, перероблюються у значно дешевші продукти. 

Досліджено такі функціональні властивості 20%-их розчинів натрієвих солей жир-
них кислот в трикомпонентному нейтралізуючому розчині як зовнішній вид, запах, 
колір, в’язкість, миюча здатність, піноутворююча здатність, антикорозійна здатність. 
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Розчинність мил жирних кислот ряду олій при температурі 20 – 25 °С різна. 
Концентрації 20 % досягають тільки розчини солей жирних кислот 
соняшникової, соєвої олій та пальмового олеїну. Подібну концентрацію розчинів 
солей жирних кислот пальмового стеарину, пальмової, кокосової, пальмоядрової 
олій можна створити тільки при більш високих температурах (35 – 60 °С), тому 
дослідження функціональних властивостей — в’язкості і миючої здатності 
проведено тільки для 20%-их розчинів солей жирних кислот соняшникової, 
соєвої олій та пальмового олеїну в основі нейтралізуючого розчину.  

В’язкість 20%-их (за жирними кислотами) розчинів солей жирних кислот 
соняшникової, соєвої олій та пальмового олеїну визначено при температурі 20 – 
25 оС. Як контроль використано зразки рідкого мила, виготовлені у відповідності 
до ТУ У 245-33781676-005:2006 і ГОСТ Р 52345-2005. Аналізуючи результати 
досліджень, в’язкість отриманих розчинів солей жирних кислот ряду олій 
знаходиться в межах 9000-11200 мПа·с, що збігається з в’язкістю рідких миючих 
засобів (10000-12500 мПа·с), яка задовольняє сучасним тенденціям споживчих 
побажань до їх консистенції. 

Результати визначення миючої здатності 20%-их (за жирними кислотами) 
розчинів солей жирних кислот в порівнянні із зразками рідкого мила наведено в 
таблиці.  

Миюча здатність 20 %-их розчинів солей жирних кислот триацилгліцеринів 
ряду олій і зразків рідкого мила 

№ 
зразку 

Найменування олій, з якої отримано солі 
жирних кислот Відносна миюча здатність, % 

1 пальмовий олеїн 109 ± 6 
2 соняшникова 103 ± 5 
3 соєва 96 ± 4 
4 еталон (рідке мило) 100 ± 5 

Миюча здатність отриманих розчинів солей жирних кислот ряду олій в основі 
нейтралізуючого розчину практично збігається з миючої здатністю так званого 
еталону — рідкого мила, а в деяких випадках навіть перевищує його. 

Таким чином, функціональні властивості соапстоку соняшникової, соєвої олій 
і пальмового олеїну в основі нейтралізуючого розчину, що містить етанол і 
гліцерин, такі як в’язкість і миюча здатність знаходяться на рівні функціональних 
властивостей рідких мил ряду торгових марок.  
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Секретар секції — доц. Т.П. ГОЛІКОВА 

Ауд. А-544 

1. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ВІТАМІНУ D У ТЕХНОЛОГІЯХ 
ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
О.В. Бортнічук 
Національний університет харчових технологій 

Динамічний розвиток усіх органів і систем — характерна риса дитячого ор-
ганізму. За даними вчених, які займаються проблемами остеопорозу в Україні, за 
останній час виявлена тенденція до збільшення кількості дітей з затримкою 
формування кісткової тканини, тобто відзначається приріст остеопенії — фактора, 
що відображає затримку формування кістки. Це пояснюється не тільки екологічними 
причинами (підвищення радіаційного та хімічного забруднення навколишнього 
середовища), збільшенням кількості генетично обумовлених захворювань, пов’яза-
них з порушенням обміну, недостатнім харчуванням, хронічними захворюваннями, 
зростанням шкідливих звичок серед дітей та підлітків. Слід відмітити, що на 
формування кісткового матриксу суттєво впливає концентрація вітаміну D у плазмі 
крові, якщо ж рівень вітаміну недостатній, адекватна мінералізація стає 
неможливою, що спричинює рахіт у дітей та остеомаляцію у дорослих.  

Вивчення даного питання є пріоритетним для науковців України, адже 
встановлено, що лише 4,6 % жителів нашої держави мають в нормі концентрацію 
вітаміну D, у 13,6 % відмічена недостатність, а в 81,8 % — дефіцит вітаміну D. 

Основою формування здоров’я і необхідною умовою гармонійного росту, 
фізичного і нервово-психічного розвитку, успішного навчання є повноцінне 
збалансоване харчування.  

Харчування суттєво впливає на стан здоров’я, працездатність та тривалість 
життя людини. Більшість населення України споживає дешеві продукти з 
низькою біологічною цінністю, але великою енергомісткістю.  

За дослідженнями останніх років встановлено, що в структурі харчування 
визначається збільшення на 38 – 40 % жирового компоненту раціону, переважно 
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за рахунок жирів тваринного походження. Більша частина вуглеводів (головного 
постачальника енергії дорослого та дитячого населення) надходить із хлібо-
булочними та борошняними виробами, а також, із картоплею, 17 % раціону 
забезпечується за рахунок цукру.  

Крім того, у населення України спостерігається так званий «прихований 
голод» за рахунок дефіциту в харчовому раціоні мікронутрієнтів: вітамінів, 
особливо вітамінів А, Е, С, D, макро- і мікроелементів (йоду, заліза, кальцію, 
фтору, селену). 

Показано, що сучасні світові тенденції в галузі харчування пов’язані зі 
створенням функціональних продуктів широкого асортименту, які при 
щоденному використанні у складі раціону сприяють відновленню здоров’я та 
підтримання його на належному рівні. Такими продуктами мають бути 
хлібобулочні вироби, адже саме ця група продуктів щоденно входить до раціону 
харчування переважної більшості населення нашої держави.  

Порівняно з іншими сегментами харчової промисловості виробництво хлібо-
булочної продукції є прогресивним та динамічно зростаючим напрямком в галузі 
виробництва продуктів харчування. У зв’язку з цим виникла необхідність в 
розробці нових видів хлібобулочних виробів адаптованих до потреб організму.  

Створення технологій хлібобулочних виробів для населення України з 
використанням вітаміну D, що матиме високу ефективність при профілактиці та 
лікуванні захворювань кісткових тканин є актуальним завданням і має практичне 
значення в умовах сьогодення. У зв’язку з цим нами проводяться попередні 
дослідження пов’язані з розробкою технологій хлібобулочних виробів, 
збагачених вітаміном D. 

Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: 
– наукове обґрунтування вибору вітаміну D для збагачення хлібобулочних 

виробів з урахуванням медико-біологічних вимог; 
– розробити рецептуру та технології хлібобулочних виробів із збагаченням 

вітаміном D; 
– дослідити вплив вітаміну D на біологічні та мікробіологічні процеси в тісті, 

і його реологічні властивості; 
– дослідити якість хлібобулочних виробів з вітаміном D; 
– дослідити мікробіологічні показники; 
– розробити технічну документацію на хлібобулочні вироби збагачені вітаміном D. 
Науковий керівник: В.Ф. Доценко 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ 
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ 
ВИРОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
В.І. Кулініч 
Національний університет харчових технологій 

Протягом останнього часу актуальним і необхідним стало розроблення 
харчових продуктів спеціального і функціонального призначення для задо-
волення потреб у харчуванні населення з особливими вимогами до харчових 
продуктів. Перш за все мова йде про людей, що страждають на целіакію та 
цукровий діабет. Для першої групи небезпечними являються продукти, до складу 
яких входить білок глютен, для другої — надмірний вміст цукрів. Продукти, які 
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створюють для даної групи споживачів, називаються спеціальним і зазвичай не є 
функціональними. Згідно Європейської наукової концепції функціональний 
харчовий продукт — це продукт, призначений для системного споживання у 
складі харчових раціонів всіма віковими групами здорового населення, що 
знижує ризик розвитку захворювань, пов’язаний з харчуванням, зберігаючи і 
покращуючи здоров’я за рахунок наявності в його складі фізіологічно-
функціональні харчових інгредієнтів у кількості 10 – 50 % від добової потреби в 
залежності від віку, статі, фізичного навантаження [1, 2]. Зважаючи, що спе-
ціальне дієтичне харчування обмежує раціон та кількість нутрієнтів, необхідних 
для повноцінної роботи організму, важливим є розроблення не тільки спе-
ціальних харчових продуктів, а також введення додаткових інгредієнтів, щоб 
забезпечувати функціональні властивості саме у такому діапазоні, який би 
покращував загальний стан здоров’я хворих.  

Отже, враховуючи поставлену задачу було створено продукт спеціального 
призначення для хворих на целіакію та цукровий діабет з урахуванням заміни 
пшеничного борошна рисовим та цукру білого на фруктозу. Наступним етапом 
стало введення додаткових компонентів для забезпечення функціональності 
нових борошняних кондитерських виробів.  

Перш за все, до розробленого бісквіту на основі рисового борошна та 
фруктози було введено сухе знежирене молоко (СЗМ) з метою підвищення 
біологічної цінності у зв’язку зі зниженим вмістом білків у рисовому борошні. 
Заміна проводилася шляхом вилучення відповідної частини борошна за сухими 
речовинами. З метою покращення органолептичних показників додано курагу, 
що, окрім смакових та ароматичних властивостей, містить значну кількість 
клітковини, макро- та мікроелементів, які є необхідними при порушенні роботи 
шлунково-кишкового тракту. 

Проведено пробні випікання моделей бісквітних композицій з вмістом СЗМ в 
кількості 4 – 10 %, та визначено, що саме додавання 7 % СЗМ забезпечує 
задовільні показники консистенції, смаку та запаху продукту. Курагу додано у 
кількості 10 – 16 % від загальної кількості сировини. Результатом пробних випі-
кань стало визначення, що курага у кількості 10 % не призводить до збитої 
структури м’якушки та занадто яскраво вираженого смаку виробів. 

Таблиця. Вміст речовин, кількість яких перевищує 10 % 
і дозволяє вважати виріб функціональним 

Добова потреба для Бісквіті «Сонечко з курагою» 
% від добової потреби Речовини Чоловіків Жінок г/100г 

Чоловіків жінок 
Клітковина, г 20 20 2,34 11,7 11,7 

Мінеральні речовини, мг/100г 
Калій 2450 2450 409,19 16,7 16,7 
Кальцій 1200 1100 130,59 10,88 11,87 
Фосфор 1200 1200 175,89 14,66 14,66 
Селен 0,07 0,05 0,014 20,7 28 

Вітаміни, мг/100г 
В1 1,6 1,3 0,334 16,72 20,9 
В2 2,0 1,6 2,525 11,48 15,78 
РР 0,25 0,2 0,182 11,38 14 
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Наступним кроком після розроблення рецептурної композиції з відповідними 
якісними органолептичними показниками став аналіз хімічного складу ново-
утвореного БКВ, а саме визначення вмісту вітамінів, харчових волокон, макро- та 
мікроелементів, що дозволило довести функціональність даного виробу. 
Розрахунок проведено за таблицями хімічного складу і порівняно з вимогами 
добових потреб нутрієнтів для жінок і чоловіків [3]. Зважаючи, що при тепловій 
обробці (випіканні) втрачаються вітаміни, проведено перерахунок та визначено 
кількість, що залишиться у кінцевому продукті, що вказано у таблиці. 

Отже, за даними таблиці видно, що склад розроблених виробів не тільки 
позбавлений небезпечного білка глютену та значної кількості цукру, але також 
збагачений клітковиною, макро- і мікроелементами та вітамінамияу. Тобто 
створення продукту спеціального призначення з покращеними функціональними 
властивостям є можливим і вельми актуальним питанням. 
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В останні роки виробництво хлібобулочних виробів традиційним способом ско-
рочується. Споживач відмовляється від заводських батонів на користь свіжої ви-
пічки. Одним з перспективних і прибуткових нововведень у мережі закладів ресто-
ранного господарства фахівці вважають тенденцію розвитку заморожених напівфаб-
рикатів хлібобулочних виробів. На заході заморожені хлібобулочні вироби займають 
близько 70 – 80 % всього хлібного ринку, в Росії — 10 – 15 %, в Україні 3 – 4 %. 

На сьогодні європейський ринок хлібобулочних напівфабрикатів вже 
сформований, і для простого європейця не в «дивину» випікати у себе на кухні 
смачний, з різними добавками або без, хліб, витрачаючи на це не більше 15 хви-
лин, проте в Україні такий продукт для простого споживача поки незвичний. 

Хлібобулочні напівфабрикати, випечені на місці, не тільки хороший 
маркетинговий хід, але і козир, який дає можливість виділитися в умовах 
підвищеної конкуренції в ресторанному бізнесі. І в той же час випікання 
власними силами — це досить трудомісткий процес, що вимагає спеціального 
устаткування і кваліфікованих фахівців. Використання в закладах ресторанного 
господарства заморожених напівфабрикатів не потребує розширення штату за 
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рахунок підготовленого персоналу, і тим самим вплив людського чинника на 
якість кінцевої продукції значно зменшується. Крім того, при використанні замо-
рожених напівфабрикатів практично відсутній нереалізований товар, оскільки 
випікання нових партій відбувається в міру реалізації попередніх. У результаті в 
закладі ресторанного господарства в асортименті завжди присутні гарячі і 
ароматні хлібобулочні вироби, а наявність заморожених напівфабрикатів — 
гарантований запас при непередбаченому попиті на вироби. 

Сьогодні існують три основних способи заморозки хлібобулочних і 
кондитерських виробів: 

Заморожування заготовок з тіста; 
Заморожування частково випечених виробів — технологія «part baked»; 
Технологія «take bake» — заморожування готових виробів. 
Що ж стосується смакових характеристик, то, на думку фахівців, яскраво 

вираженої відмінності між виробами, випечених з аналогічних інгредієнтів за 
традиційною технологією та замороженими напівфабрикатами немає. Як 
правило, заморожені хлібобулочні вироби виробляють з натуральних інгре-
дієнтів. При грамотному дотриманні технології виробництва із заморожених 
напівфабрикатів, вироби виходять більш хрусткими (в порівнянні з класичним 
способом), що додає їм особливу апетитність. 

Різниця у виробництві звичайних та заморожених хлібобулочних виробів полягає 
в збільшенні витрат на заморожування і зберігання продукції (від 15 до 30 %), але 
зниження витрат на повернення непроданої продукції, логістику і коливань 
попиту за рахунок товарного запасу тривалого зберігання. 

Ринок заморожених напівфабрикатів у даний момент один з найдина-
мічниших по розвитку в країнах СНД. Що стосується України — ринок у стадії 
формування: вже сформувалися перші серйозні національні виробники, на ринок 
активно входять російські компанії. Так як ринок тільки формується, очікується 
щорічне подвоєння його ємності. Причому настільки стрімке зростання можна 
сміливо прогнозувати як мінімум на найближчі 5 років. Враховуючи темпи 
зростання зайнятості населення і стрімко зростаючий дефіцит часу, попит на 
подібну продукцію буде постійно зростати. 

На даний момент активно ведуться розробки з використанням технології 
заморожених напівфабрикатів з системою глибокого вакуумування. Суть 
технології полягає в тому, що буде впроваджене пакування заморожених напів-
фабрикатів у середовищі інертного газу. Такі напівфабрикати можуть 
використовуватися для випікання в домашніх умовах. Новий напрямок дає 
можливість налагодити постачання заморожених хлібобулочних виробів, якими 
зможуть скористатися звичайні споживачі, купивши в магазині вже упакований , 
без спеціальних умов зберігання виріб. А завершити його приготування він 
зможе вдома, у власній духовій шафі лише за 5 – 10 хвилин. 

Отже, за останні роки випуск та реалізація заморожених хлібобулочних напів-
фабрикатів в Україні набирає обертів, динамічно розвиваються заготівельні під-
приємства ресторанного господарства, які сконцентрували свою діяльність на ви-
робництві даного виду продукції, формується база інвесторів та зростають продажі.  
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У готельно-ресторанному бізнесі, як в іншому і в будь-якому іншому, існує 
дві основні догми: «Бізнес роблять люди» та «Який керівник, такий і колектив, 
або колектив — це відображення керівника». 

Як бачимо, секрет успіху криється в тому самому «людському факторі». 
Створити колектив, ефективно працюючий на благо підприємства, а не на своє 
особисте — завдання не просте. Для вирішення даного питання керівники різних 
рівнів все частіше починають використовувати коучинг, визнаючи його потенціал і 
переконуючись в його ефективності та результативності. Це так званий 
інноваційний коучинговий стиль управління, основною особливістю якого є 
здатність лідера до створення сприятливого робочого середовища, об’єднаної 
навколо спільних цінностей команди і орієнтованої на досягнення загальних цілей. 

Коучинг — це сфокусований на рішенні, орієнтований на результат і 
систематичний процес співпраці, в ході якого коуч сприяє покращенню 
виконання діяльності, збільшенню життєвого досвіду, самостійного навчання й 
особистісного росту людей (Ентоні Грант). 

Коучинг як засіб управління — це ні в якому разі не інструкції і вказівки, це, 
швидше, взаємодія керівника і підлеглого, спрямована на найбільш ефективне 
рішення поставленої задачі. Зовні це виглядає дещо незвично: замість інструкцій 
керівник просто задає підлеглому кілька питань, у результаті чого: з’ясовується, 
наскільки правильно співробітник зрозумів поставлене завдання; які можуть у нього 
з’явитися труднощі при виконанні завдання; що необхідно співробітникові для 
виконання цього завдання; з’ясовуються окремі нюанси, пов’язані з цією задачею. 

Досвід іноземних компаній показує, що використання коучингу в управлінні 
персоналом дозволяє значно підвищити ефективність роботи та вдосконалити 
професійні навички співробітників. Що ж дає використання коучингу в управлінні? 

1. Підвищення ефективності управління. Керівник може бути впевнений, що 
його підлеглі засвоїли поставлене завдання і мають все необхідне для її 
вирішення. Підлеглі точно знають, що від них вимагається, що і як їм потрібно 
робити. Налагоджено зворотний зв’язок. 

2. Економія часу. Використання коучингу в управлінні істотно полегшується 
делегуванням повноважень — і тим самим економить час керівника. 

3. Удосконалення комунікацій усередині компанії.  
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При впровадженні коучингової культури на підприємстві, принципово 
важливо, щоб люди, які приймають таке рішення і формують напрямки розвитку 
компанії, були захоплені ідеєю. Часто саме їхнє захоплення визначає успіх 
проекту. Не менш важливі й готовність компанії в цілому, наявність необхідних 
умов, а також рівень особистісної зрілості працівників.  

План впровадження коучингових технік може бути таким (хоча в кожному 
конкретному випадку будуть зміни): 

Підготовчий етап. На етапі підготовки необхідно провести комплекс заходів, 
які розкривають основні аспекти діяльності компанії. Необхідно з’ясувати: 
основні аспекти корпоративної культури; стиль управління і готовність компанії 
використовувати недирективні форми управління; ступінь формалізації бізнес 
процесів; стан справ у плануванні, організації роботи, системі мотивації, 
контролі; уточнити штатний розклад; визначити проблемні зони; знайти 
неформальних лідерів та інструменти для внутрішнього PR. 

Впровадження. Даний етап передбачає: 
1. Внутрішній PR: створення у співробітників позитивного ставлення до 

коучінгу, ознайомлення з основними принципами, правилами, механізмом 
роботи. 2. Індівідуальні коуч-сесії для топ-менеджерів: оптимізація роботи, 
підвищення особистої ефективності. 3. Сесії стратегічного планування з 
керівниками компаній: створення у керівників чіткого бачення цілей і шляхів 
досягнення. 4.Тренінг для керівників відділів «Управління в стилі коучинг»: 
вироблення у керівників відділів навичок управління в стилі коучінг. 

Заключна частина: впровадження механізму контролю ефективності 
впровадженої моделі управління, системи збору отриманих при впровадженні 
проекту результаті, посткоучингового обслуговування, визначення цілей і 
механізмів подальшої роботи. 

Якщо використовувати коучинг мудро, можна істотно підняти ефективність 
роботи компанії за рахунок підвищення рівня залученості персоналу в 
досягнення цілей бізнесу. Саме ця перспектива все більше привертає увагу 
керівників до цієї новітньої технології розвитку і досягнення результатів. 

Коучинг надає менеджеру достатньо ефективний інструментарій, не складний 
в практичному використанні. Застосовуючи коуч-технології, керівники (і їх 
підлеглі) набагато швидше досягають поставлених цілей, використовуючи при 
цьому менші ресурси. Коучинг надихає людей на активні дії, націлює на 
досягнення результату та оптимізацію процесів. 

Якщо впроваджувати коучингові інструменти системно і планомірно, 
управлінська діяльність стане набагато ефективнішою, так як коуч-технологіями 
можна підсилити практично будь-яку функцію менеджменту. 

Наукові керівники: А.В. Гавриш, Т.І. Іщенко 

5. ВИРОБНИЦТВО ЗДОБНИХ БУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ, ЗБАГАЧЕНИХ ЗАЛІЗОМ 
У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
В.В. Береза, В.О. Губеня 
Національний університет харчових технологій 

Внаслідок впливу екологічних і соціальних факторів раціон харчування 
людини впродовж 20-го століття зазнав кардинальних змін і сьогодні 
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характеризується дефіцитом широкого спектру макро- і мікронутрієнтів. Аналіз 
вітчизняних і закордонних наукових публікацій свідчить про значну увагу 
вчених до вирішення проблеми аліментарної нестачі мінеральних речовин у 
харчуванні, зокрема заліза [1, 2].  

Дефіцит заліза призводить до захворювання на залізодефіцитну анемію (ЗДА), 
особливо серед дітей і жінок дітородного віку. Навіть достатній вміст заліза в 
продуктах щоденного вживання не гарантує зменшення ризику виникнення ЗДА, 
оскільки залізовмісні сполуки з різною хімічною природою відрізняються за 
рівнем всмоктування в травній системі людини. Сьогодні в раціоні населення 
переважають продукти з низькою фізіологічною доступністю заліза [3].  

Спосіб харчування також впливає на всмоктування заліза. Наприклад, од-
ночасне вживання чаю і залізовмісних продуктів знижує засвоюваність заліза на 
90 %. Доступність заліза рослинного походження становить лише 1 – 5 % внас-
лідок взаємодії з фітиновою кислотою, тому такі рослинні продукти, як злакові і 
деякі овочі та фрукти, які традиційно вважаються надійним джерелом заліза, 
насправді не можуть задовольнити потребу організму в даному мікроелементі. 
Гемове залізо тваринних продуктів засвоюється краще (до 30 %), оскільки в 
шлунково-кишковому тракті існує механізм всмоктування залізовмісного 
порфіринового комплексу, незалежно від впливу супутніх речовин [2]. 

Лікування анемії вживанням залізовмісних препаратів не завжди ефективне, 
оскільки дози лікарських засобів, як правило, містять значно більшу кількість 
заліза, ніж фізіологічно обґрунтована добова потреба. Це зумовлює появу 
численних побічних ефектів, що зумовлені подразливим впливом заліза на 
слизові оболонки травної системи людини. Профілактичні заходи, спрямовані на 
збагачення традиційних продуктів харчування залізом більш дієві, оскільки 
дають змогу охопити широкий спектр споживачів. 

Зростання попиту на послуги підприємств ресторанного господарства дає 
змогу впливати на збалансованість раціону населення використанням дієтичних 
добавок у виробництві страв і кулінарних виробів. 

З метою розширення асортименту ресторанної продукції антианемічного 
призначення пропонується вносити носії легкозасвоюваного заліза до складу 
здобних булочних виробів. Кількість внесених добавок повинна бути такою, щоб 
забезпечити добову потребу в залізі на 30 – 50 % при споживанні однієї порції 
виробу масою 100 – 120 г.  

Носіями заліза обрано органічні сполуки: лактат заліза та дієтичну добавку 
гемового заліза «Гемовітал». Для порівняння використали сульфат заліза, який є 
діючою речовиною у складі багатьох антианемічних лікарських засобів. Для 
задоволення фізіологічної добової потреби у залізі на 50 % в одну порцію 
здобних виробів закладів ресторанного господарства необхідно внести 40 мг 
лактата або сульфата заліза, або 6 г «Гемовітала». Така кількість відповідає 8 мг 
елементарного заліза при добовій потребі 15 – 17 мг.  

Під час визначення впливу носіїв заліза на активність протеолітичних 
ферментів тіста встановлено, що солі заліза дещо уповільнюють протеолітичні 
процеси. Клейковина із зразків тіста з носіями заліза має більшу пружність, тому 
готові вироби характеризуються кращою формостійкістю. 

Дослідивши динаміку окисно-відновного потенціалу тіста і рН, встановлено, 
що активність перебігу процесів дозрівання тіста з дієтичною добавкою «Гемо-
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вітал» дещо сповільнюється, однак це суттєво не впливає на якість готових 
виробів. Лактат і сульфат заліза практично не впливають на процес дозрівання. 

За органолептичними і фізико-хімічними показниками булочні вироби з 
носіями заліза не поступаються контрольному зразку. 

Клінічними спостереженнями доведено, що вживання виробів з лактатом 
заліза і гемовим залізом у складі дієтичної добавки «Гемовітал» покращує мор-
фометричні параметри еритроцитів крові дітей та збільшує концентрацію гемог-
лобіну й еритроцитів. Вироби з сульфатом заліза не виявили достовірного впливу 
на стан крові, тому використовувати дану сполуку як носій заліза не доцільно. 
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6. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАМОРОЖЕНОГО 
ВЕРШКОВО-ЯГІДНОГО ДЕСЕРТУ 
М.П. Бегаль 
Національний університет харчових технологій 

Одним з перспективних напрямків у розвитку вітчизняної харчової галузі є 
створення нових продуктів харчування, які збагачені біологічно активними 
речовинами, із заданими властивостями, з модифікованим хімічним складом, 
лікувально-профілактичного призначення, тощо. В інноваційних проектах харчо-
вої індустрії переважають терміни «збагачення» і «натуральність». Тому на 
українському ринку збільшується попит на молочні продукти, збагачені 
натуральними функціональними добавками. 

Морозиво не є винятком. Воно належить до групи молочних десертів з високою 
харчовою цінністю й користується значним попитом у різних груп населення. 

Для морозива характерна висока харчова, біологічна і енергетична цінність, 
приємний смак і хороша засвоюваність (95 – 98 %) організмом людини. В цьому 
продукті міститься молочний жир — 3,5 – 15 %, білки — 3,5 – 4,5 %, вуглеводи 
від 14 до 25 %, мінеральні речовини (натрій, калій, кальцій, фосфор, магній, 
залізо) — до 0,7 %, вітаміни групи A, B, D, E, P. [2, 4]. 

Більшість розробок стосується морозива на молочній основі, і необхідно 
відзначити, що в якості наповнювачів вносяться фруктові — ягідні, овочеві 
наповнювачі. [1, 2, 3]. 
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Серед заморожених десертів питому вагу займає морозиво і його похідні.  
Морозиво — багатокомпонентна система, що складається з безперервного 

полідисперсного середовища та диспергованих у ньому дрібних часточок: 
бульбашок повітря, жирових кульок, кристалів льоду. [5]. 

Спираючись на вище наведену інформацію нами була розроблена рецептура і 
відпрацьована технологія вершково-ягідного замороженого десерту. За основу 
десерту взято морозиво (70 %), а (30 %) становить суміш пюре з ягід: журавлина 
звичайна (Vaccinium oxycoccos), калина (Viburnum), смородина червона (Ribes 
rubrum). Саме ці ягоди мають високий вміст пектинових речовин (0,17 – 1,41 %), 
що дозволяє отримати стійку піноподібну масу десерту без додавання 
стабілізатора. Окрім цього, пектини цих ягід утворюють нерозчинні комплексні 
сполуки, що виводять важкі метали з організму.  

Журавлина — ягода, що містить вітаміни РР, В, С, а також калій, магній, залізо, 
кальцій, фосфор, срібло, марганець і йод. Вільні кислоти в стиглих ягодах журав-
лини складають від 2,1 до 4,85 %. Переважає лимонна кислота (1,8 – 2,6 %). [6]. 

Свіжі плоди і пюре з калини багаті на органічні кислоти, містять цукрів до 32 %, 
дубильних речовин до 3 % і пектинові речовини 0,9 г %, ефірні олії, фітостерини, 
амінокислоти, таніди (3 %), вітаміни (аскорбінова кислота, каротиноїди, вітаміни Р, К). 
[7]. Особливе значення має вітамін С, який добре зберігається при низьких 
температурах. 

Червона смородина, її плоди містять мінеральні солі, калій 350 мг %, ферум 
800 мг %, вітаміни (Р, С 25 мг %, А, Е 0,20 мг %), пектинові 1,1 г % і дубильні 
елементи, майже 4 % різних кислот і 10 % цукрів. Смородина також містить у 
незначній кількості вітамінів груп В2 і В1, каротин і дубильні елементи. [8]. 

Співвідношення компонентів для десерту підбиралося за органолептичними 
та структурними показниками, які забезпечували найкращу якість запропо-
нованого десерту. 

Дослідження органолептичних показників вказали на те що десерт з 
використанням обраних компонентів має значні переваги за всіма параметрами 
порівняно з контрольним зразком за який обрано морозиво вершкове згідно 
ДСТУ 4735:2007. 

Структура і консистенція десерту, є однорідною дрібнодисперсною і 
гомогенною, без відчуття кристаликів льоду, ягідне пюре повністю, рівномірно 
розподілене по всій масі. 

Смак і аромат вершковий з яскравим, але помірно вираженим солодко-
кислуватим ягідним присмаком і запахом притаманним ягодам журавлини, 
калини, смородини.  

Колір світло-рожевий, однорідний по всій масі. 
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7. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІННОВАЦІЙНИХ ЕКО-ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇЇ 
А.А. Витріщак 
Національний університет харчових технологій 

Швидкий розвиток в усьому світі міжнародного, внутрішнього, ділового 
туризму висуває підвищені вимоги до якості готельного сервісу, ресторанних 
послуг, яка прямо залежить від ефективності інноваційних процесів.  

Інноваційні процеси на будь-якому підприємстві є запорукою його кон-
курентоспроможності та ефективної економічної діяльності. На сьогоднішній 
день велика увага приділяється інноваційним еко-технологіям, так як сучасні 
потреби людства стрімко зростають, а земні ресурси вичерпуються.  

Для збереження природи, велика частка інвестицій йде на створення інновацій, 
які б дали змогу покращувати життя на планеті і не псували умови навколишнього 
середовища. Прикладом тому в готельному господарстві є створення еко-готелів, 
основною концепцією яких є збереження природних ресурсів.  

Тому гостей у таких готелях майже завжди просять дотримуватися певних 
правил: економити воду і світло, не викидати пластикові пакети і взагалі 
намагатися завжди прибирати за собою будь-яке сміття. Номери в таких готелях 
не облаштовують розетками, а електроенергію отримують від сонячної енергії. 
Що стосується закладів ресторанного господарства, то до інноваційних техно-
логій даного типу можна віднести використання еко-матеріалів в облаштуванні 
приміщень, створення еко-меню та застосування спеціалізованих утилізуючих 
установок на кухні.  

За версією журнала «Forbes» було визначено 8 найкращих еко-готелів світу, а 
саме: Kurisa Moya (ЮАР), Matava (Фіджі), Feynan Ecolodge (Іорданія), Mon Choix 
(Республіка Маврикій), Chateau Mcely (Чехия), Campi ya Kanzi (Кенія), Soneva 
Fushi (Мальдіви), Kingfisher Ecolodge (Лаос). 

Інноваційна технологія вироблення електроенергії за рахунок вібрацій, звуку та 
руху є абсолютно новітньою для України. Ця розробка полягає в вироблені 
електроенергії спеціальними модулями, які монтуються до підлоги і завдяки людсь-
кому руху, вібрації чи звуку продукують електроенергію. Найбільш відомі компанії 
в світі, які займаються даною розробкою, знаходяться в Японії (Soundpower 
Corporation) та в Нідерландах (за підримки Kansen voor West та Gemeente Delft).  

Розробки цих компаній мають деякі інженерні відмінності, але мають єдине 
призначення. Power-Generating Floorsтм (Японія) та Sustainable Energy Floor (SEF) 
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є новим джерелом енергії, генерації електроенергії, що також могло б сприяти 
ефективній боротьбі з глобальним потеплінням. Продукт японської компанії 
працює шляхом перетворення фізичного тиску в електроенергію і має широкий 
спектр додаткових потенційних можливостей.  

Привабливістю даного пристрою є те, що він не виділяє парникових газів та 
інших забруднювачів. В основі розробки вчених з Нідерландів лежить концепція 
п’єзоелектрика, де кристали і кераміка створюють заряд для вироблення 
електроенергії. 

Запропоновані технології здатні забезпечувати покриття 15 – 30 % витрат 
електроенергії і мають не тільки інноваційний характер, а й зацікавленість з боку 
більшості осіб, що були задіяні в генеруванні електроенергії з підлоги. 
Електроенергію отримують ступаючи на підлогу, стрибаючи, чи просто прохо-
дячи повз, створюючи при цьому вібраційні потоки.  

Встановивши таку підлогу на території танцювального майданчика в ресто-
рані, в нічному клубі готелю та в найбільш прохідних зонах можна забезпечити 
освітлення окремих ділянок, а також вироблений таким чином електричний 
струм можна зберігати в батареї і використовувати для часткового покриття 
електричного навантаження закладу. 

Інноваційне виробництво електроенергії такими продуктами, як Power-
Generating Floorsтм (Японія) та Sustainable Energy Floor (SEF), є не тільки інже-
нерною інновацією спрямованою на збереження навколишнього середовища, а й 
методом популяризації еко-настроїв серед молоді та населення.  
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Національний університет харчових технологій 

Проблема нестачі білків у харчуванні населення України є актуальною і може 
бути частково вирішена за рахунок використання рослинних харчових білків, 
зокрема ядра насіння соняшника. Україна посідає одне з провідних місць серед 
соняшникосіючих держав, виробляє щорічно близько 11 % насіння соняшнику в 
світі. За даними Держкомстату останніми роками в Україні виробляється 5,30 – 
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6,52 млн. тонн соняшнику, в 2011 році — 8,6 млн. т., в 2012 році 8,37 млн. т. [1; 2]. 
Насіння соняшника, в основному, направляють на виробництво рослинних олій, 
яке в Україні стабільно зростає. Використання ядра насіння соняшника на 
харчові потреби відбувається в основному за рахунок кондитерського та 
хлібобулочного виробництва. У виробництві м’ясних продуктів насіння 
соняшника не застосовують, разом з тим розроблені технології використання 
білків рослинного походження з сої у вигляді борошна, концентратів, ізолятів 
для виробництва ковбас, напівфабрикатів, консервів. Соєвий білок виробляють за 
кордоном, він надходить імпортом. 

Ядро насіння соняшника містить близько 25 % білка з цінними 
амінокислотами (за винятком лізину, набір амінокислот повний) . У соняшнику 
близько З0 мг на 100 г вітаміну Е (токоферолу), інші жиророзчинні вітаміни — 
А, Д, містяться вітаміни PP, групи В (В1, В2, В3, В6), а також вітамін F, який 
синтезується організмом людини. У насінні соняшнику є дубильні речовини, 
каротиноїди, фітин, лимонна і винна кислота, вуглеводи. З мінералів найбільш 
значущі фосфор і калій, але також багато магнію. Інші мінерали: залізо, селен, 
цинк, фтор, натрій, кремній, марганець, хром, мідь, кобальт, йод, молібден. Воно 
є джерелом клітковини, лецитину, цукру, легкозасвоюваних жирів, жирних 
ненасичених кислот. Поділ насіння соняшнику [3] за вмістом олії та білків може 
бути віднесений як до олійно-білкової (олійний тип), так й до білково-олійної 
(кондитерський тип) культури. Кондитерський тип соняшнику складає білка — 
22…26 %, жиру — 40…45 %. На амінокислотний склад, впливають сортові 
особливості соняшника в межах одного виду [4; 5]. Коефіцієнт утилітарності 
білка складає 0,82.  

На основі проведеного аналізу складових ядра насіння соняшника прийшли 
до висновку можливостей сполучення його з м’ясною сировиною. Найбільш 
важливою складовою частиною м’яса є білки, основна частина їх представлена 
повноцінними, легкозасвоюваними протеїнами, які використовуються 
організмом людини для побудови своїх тканин. Найбільш сприятливим для 
людини вважається м’ясо, яке складається з 85 % м’язових волокон та 15 % білка 
сполучної тканини, звідси виготовлення м’ясних продуктів із суміші м’язової і 
сполучної тканин вважається найбільш раціональним. Для дослідження обрали 
харчове безлушпинне подрібнене ядро соняшника, у вигляді добавки до 
котлетного м’яса при виготовленні м’ясних фрикадельок. Масова частка 
соняшника у фарші становила 5 %, 10 %, 15 %, 20 % до маси фаршу. Отриманий 
продукт з поєднанням жирних насичених кислот тваринного походження і 
ненасичених жирних кислот рослинної сировини, зокрема насіння соняшника, 
поєднанням білків тваринного та рослинного походження. 

У лабораторних умовах було проведено дослідження органолептичних, 
структурно-механічних властивостей м’ясних продуктів, отриманих з фаршу 
напівжирної свинини з додаванням насіння соняшника (подрібненого). 
Структурно-механічні властивості зразків визначали приладним методом 
гравітаційної пенетрації. Він передбачає визначення глибини занурення 
індентора в готовий термооброблений продукт з дослідженого фаршу. 
Повторюваність дослідів п’ятикратна. На основі цього було побудовано графік 
глибини занурення ідентора залежно від масової частки насіння соняшника в 
фарші: y = –0,0091x2 + 0,5829x + 17,743. А також було визначено співвідношення 
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площ профілей діаграм органолептичної оцінки зразків у вигляді рівняння y = 
= –0,0002x3 + 0,0053x2 – 0,0507x + 1,006. 

Аналіз отриманої залежності свідчить, що зі збільшенням відсотка насіння 
соняшника у фарші консистенція його змінюється, він стає більш м’яким. Фарш з 
додаванням насіння характеризується високим вмістом білка, поєднанням насичених 
і не насичених жирних кислот. На стадії змішування фаршу з насінням соняшника 
між білками, які є у значній кількості в обох інгредієнтах, починається процес 
формування структури білкових гелів, у якому за певних умов відбувається 
конфірмований перехід молекул. Внаслідок цього утворюються їх агрегати, які є 
частинками дисперсної ліофільної фази. При збільшенні кількості таких частинок 
завдяки водневим зв’язкам за участю пептидних груп виникають контакти між 
агрегатами й утворюється об’ємна структура гелю, що забезпечує відповідні 
механічні властивості (в’язкість, міцність, пружність, еластичність) системи 
м’ясного фаршу з рослинними компонентами насіння соняшнику. 
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У багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, спостерігається недостатня 
забезпеченість населення білковими продуктами харчування. Так, дефіцит білка 
в раціоні українців становить не менше 25 %. Тому увага дослідників, 
розробників нових харчових технологій та медиків-епідеміологів все більше 
зосереджується на використанні білковмісної сировини рослинного походження, 
що має цінний хімічний склад, не на кормові, а на харчові цілі.  

В українському НДІ землеробства НАНУ селекціонерами методом мутаційної 
селекції були створені нові сорти білого безалкалоїдного (вміст алкалоїдів дуже 
низький і становить від 0,002 до 0,008 %) люпину: «Володимир», «Володя», 
«Олежка», «Борки», «Дієта». 

Вченими доведено, що харчовий люпин є альтернативою сої та соєвим 
продуктам, які застосовуються впродовж останніх десятиліть, оскільки за 
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вмістом і біологічною цінністю білка люпин не поступається сої, а за ступенем 
засвоювання білка — навіть перевищує її. Окрім того, насіння харчового люпину 
характеризується високим вмістом жиру (10…14 %), багатого на олеїнову 
кислоту і α-токоферол, значну кількість харчових волокон (до 28 %), мінеральних 
елементів і практично не містить антипоживні речовини.  

Як свідчить огляд літератури, використання люпину з метою виготовлення 
харчових продуктів є традиційним для багатьох Середземноморських країн та країн 
Південної Америки. Оптимальний хімічний склад насіння білого безалкалоїдного 
люпину дозволяє використовувати його для виготовлення борошна з цілих зерен, або 
з очищених від оболонок ядер та насінневих оболонок окремо; для виготовлення 
фруктових та овочевих консервів з додаванням насіння люпину, яке пройшло 
ендоферментацію; для одержання сурогатного кавового напою і сорбуючого носія 
ароматизуючої композиції на основі обсмаженого насіння. Крім того, в результаті 
комплексної переробки насіння можна отримати знежирене борошно і білковий 
концентрат, люпинову олію та відокремлені оболонки насіння.  

Так, найбільш широкого використання в харчовій промисловості багатьох 
країн люпинове борошно знаходить в хлібопекарській, макаронній та кон-
дитерській галузях. Крім того, прикладом нетрадиційного та перспективного 
використання є розробка чилійських дослідників з технології виготовлення крем-
супу з застосуванням люпинового борошна (24 %) та люпинових волокон, що 
сприяє значному підвищенню харчової цінності продукту. Іншим прикладом 
використання насіння люпину є розробка сурогатних молочних продуктів, які 
можуть вживати люди, схильні до алергічних реакцій на коров’яче молоко. 
Мексиканські дослідники розробили технологію виготовлення йогуртоподібного 
продукту з люпинового молока шляхом зброджування його за допомогою 
Streptococcus thermopiles і Lactobacillus delbrueke. 

Проте об’єми використання цієї культури в Україні, як сировини для харчової 
промисловості, не відповідають потенційним можливостям, що пов’язано з 
відсутністю певних традицій у харчуванні та недостатньою розробкою техно-
логій переробки насіння люпину. Науковцями проведені ґрунтовні дослідження з 
визначенн з хімічного складу харчового люпину сортів «Володимир» та «Дієта» 
та розроблено раціональний спосіб використання борошна з цілозмеленого 
насіння люпину та борошна з його солоду в технології хлібобулочних виробів 
підвищеної біологічної та харчової цінності 

Другі та солодкі страви з круп’яних культур (котлети, биточки, запіканки на 
основі пшеничної, ячневої, рисової, гречаної, кукурудзяної крупи) є широко-
вживаними і загальнодоступними стравами, в першу чергу в комплексах 
харчування при дитячих садках, школах та навчальних закладах, в яких діти 
неодноразово впродовж дня отримують послуги харчування. Проте круп’яні 
страви характеризуються незбалансованим хімічним складом, в якому перева-
жають легкозасвоювані вуглеводи і крохмаль. У роботі досліджували можливість 
використання борошна з цілозмеленего насіння люпину сорту «Дієта» в 
технології других та солодких круп’яних страв, а також вивчали його вплив на 
зміну їх органолептичних та фізико-хімічних показників якості.  

З метою підвищення харчової цінності та розширення асортименту страв 
закладів ресторанного господарства, борошно білого харчового люпину було 
внесено до борошняних кулінарних страв: млинців, пельменів, вареників. При 
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розробленні рецептур тіста для борошняних кулінарних страв, борошно харчо-
вого люпину вводили разом з борошном пшеничним одночасно, зменшуючи 
еквівалентну кількість борошна пшеничного. Під час досліджень готової продук-
ції, було визначено зміну органолептичних та фізико-хімічних показників якості.  
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10. ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ ЧОРНИЦІ 
В МАКАРОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
Ю.В. Струк 
Національний університет харчових технологій 

Макаронні вироби є широко вживаним продуктом харчування як в Україні, 
так і в усьому світі. Річне їх споживання в нашій країні становить близько  
7 кг/рік на одну особу, тому важливо, щоб макаронні вироби мали високу 
харчову та біологічну цінність. Макаронні вироби містять у своєму складі 7…9 % 
білків, до 70 % вуглеводів, 1…1,5 % жиру, 0,7…1,0 % мінеральних речовин [1]. У 
якості збагачувачів у технології макаронних виробів можна використовувати 
яєчні, молочні продукти, фруктові порошки, продукти переробки зернових 
культур, борошно з бобових культур і ін. Проте сьогодні в Україні вкрай мало 
виготовляють макаронних виробів з додатковою сировиною.  

Тому з метою підвищення харчової цінності та урізноманітнення смакової 
якості пропонується використання нового виду сировини для макаронної галузі — 
порошку чорниці. Чорниця є поширеною ягодою на півночі нашої країни, зокрема 
в районах Полісся. У нативному вигляді чорниця широко застосовується в різних 
галузях харчової промисловості, зокрема у виробництві соків, морсів, вина, 
сиропів, повидла, мармеладу, наповнювачів, харчових барвників. У сушеному 
вигляді (порошок) чорниця застосовується у фармацевтичній промисловості (як 
протизапальний засіб при діареї, запаленні шлунково-кишкового тракту, циститах). 
Ця ягода має цінний хімічний склад, який подано в таблиці [1]. Вченими НУХТ 
розроблені рецептури десертних макаронних виробів «Чорничний аромат», що 
містять у своєму складі порошок чорноплідної горобини та рідку смако-
ароматичну добавку чорниці. Порошок чорниці раніше не використовувався при 
виготовленні макаронних виробів. У роботі поводили дослідження впливу 
порошку чорниці на якість макаронних виробів. Порошок чорниці вносили у 
вигляді водозбагачувальної суміші з температурою 40 °С у кількості 5, 10, 15 % до 
маси борошна. Тісто замішували у тістозмішувачі макаронного преса «МАКМА-
М» (продуктивність 10 кг/год), тривалість замішування тіста складала 10 хв. 
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Вироби формували у вигляді мотків масою 100 г та короткорізаної локшини. 
Сушіння проводили в умовах лабораторії при температурі 20  2 С. Оцінку якості 
макаронних виробів здійснювали за органолептичними показниками, варильними 
властивостями та фізико-хімічними показниками.  

Встановлено, що вироби набувають фіолетового забарвлення, чорничного сма-
ку та аромату. Міцність виробів знижується на 8 – 30 %, що зумовлює скорочення 
тривалості варіння виробів до готовності та деяку втрату форми зварених виробів. 
Крім того, вироби в меншій мірі збільшуються в масі і об’ємі після варіння. 
Отримані дані засвідчують потребу пошуку технологічних заходів для збереження 
якості макаронних виробів з чорничним порошком. Одним із можливих заходів є 
застосування незливного способу варіння макаронних виробів, розробленого 
вченими НУХТ [2]. Цей спосіб забезпечує збереження форми виробів після 
варіння, виключає їх злипання та втрату поживних речовин у варильну воду і 
таким чином сприяє підвищенню харчової цінності зварених виробів.  

Таблиця. Хімічний склад борошна пшеничного та плодів чорниці 

Показники Борошно пшеничне  
хлібопекарське в/с 

Плоди чорниці 
звичайної 

Вода, г 14 86,5 
Білки, г 10,3 1,1 
Жири, г 1,1 0,6 
Моносахариди, г 0,2 8 
Крохмаль, г 68,7 – 
Клітковина, г 0,1 2,2 
Яблучна кислота, г – 1,2 
Зола, г 0,5 0,4 
Мінеральні речовини, мкг 
Na 

 
3 

 
6 

K 122 51 
Ca 18 16 
Mg 16 6 
P 86 13 
Вітаміни, мг 
РР 
С 

 
1,2 
– 

 
0,3 
10 

Енергетична цінність, ккал 334 44 

Крім того, перспективним напрямом є виготовлення макаронних виробів-
напівфабрикату. Такі вироби не підлягають сушінню, а одразу після пресування 
охолоджуються або безпосередньо варяться. При цьому знижується ціна (через 
виключення найбільш енергоємної стадії) та поліпшуються варильні властивості. 
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11. ПРИГОТУВАННЯ ЖИТНЬО-
ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА В ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
А.А. Коваленко 
Національний університет харчових технологій 

Виготовляючи і подаючи різні страви, підприємства ресторанного господ-
дарства використовують хлібобулочні вироби власного і промислового 
виробництва. Однак саме власне виробництво дає змогу активно розширювати 
асортимент, створюючи продукцію, яку не може виробляти масове хлібопечення. 

Житньо-пшеничні сорти хліба користуються великим попитом у населення. До 
того ж доведеним є факт, що вони більш корисні, ніж пшеничні сорти. У житньому 
хлібі міститься велика кількість незамінних амінокислот (а саме лізину і аргініну), 
а також життєво необхідних вітамінів групи В і РР. У житньому борошні, у 
порівнянні з пшеничним, міститься на 30 % більше заліза і в два рази — магнію і 
калію, які дуже необхідні людському організму. До того ж, житній хліб менш 
калорійний, так як містить менше крохмалю і більше харчових волокон. Його 
вживання позитивно впливає на обмін речовин. З цієї причини такий хліб 
рекомендується застосовувати у дієтичному харчуванні при діабеті й ожирінні. 

Традиційні технології виготовлення житньо-пшеничного хліба дуже складні і 
працемісткі. Тому своєчасним і актуальним є впровадження прискорених 
технологій виробництва житньо-пшеничного хліба в закладах ресторанного 
господарства. Це дозволить зменшити тривалість технологічного процесу 
виробництва хліба при збереженні його високої якості. 

Враховуючи хлібопекарські властивості житнього борошна при виготовленні 
житньо-пшеничних сортів хліба важливим технологічним заходом є підкислення 
тіста біологічними заквасками, підкислювачами, комплексними хлібопекарсь-
кими поліпшувачами. 

Тому доцільно було дослідити вплив комплексного хлібопекарського 
поліпшувача «Ібіс» (виробник фірма «Лесаффр», Франція) на технологічний 
процес і якість житньо-пшеничного хліба при виробництві в закладах ресторан-
ного господарства. 

«Ібіс» — це поліпшувач, призначений для прискореного способу виробництва 
житньо-пшеничного хліба, який забезпечує необхідну якість, кислотність хліба, 
однорідну структуру пористості м’якушки. Перевагами використання Ібіса є: 

– значна економія часу виробництва житньо-пшеничних сортів хліба; 
– спрощення процедури регулювання кислотності; 
– темний колір м’якушки та приємний смак та аромат житнього хліба. 
До складу комплексного хлібопекарського поліпшувача «Ібіс» входить 

ячмінне солодове борошно, пшеничне борошно, лимонна кислота. 
У лабораторних умовах був проведений ряд дослідів по застосуванню 

комплексного хлібопекарського поліпшувача «Ібіс» при виробництві житньо-
пшеничного хліба. Тісто готували прискореним способом з внесенням 0,6, 0,8 та 
1,0 % «Ібіса» до маси борошна в тісті. Досліджували зміну кислотності та 
питомого об’єму під час бродіння, проводили аналіз якості готових виробів та 
вмісту ароматичних речовин у хлібі. 

Отримані результати досліджень свідчать про позитивний вплив 
комплексного хлібопекарського поліпшувача «Ібіс» на технологічний процес 
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приготування хліба та його якість. Додавання «Ібісу» сприяло більш 
інтенсивному кислотонакопиченню в тісті, що зменшило тривалість вистоювання 
виробів й позитивно відобразилося на смакових якостях хліба.  

Аналізуючи структуру м’якушки хліба, відмітили, що пористість хліба 
збільшується із збільшенням внесення добавки. Збільшення цього показника 
корелює із збільшенням питомого об’єму хліба, добре розпушеною й еластичною 
м’якушкою та гарним товарним виглядом виробів. 

Досліджували вплив комплексного хлібопекарського поліпшувача «Ібіс» на 
накопичення ароматоутворюючих сполук при випіканні хліба та їх втрати при 
зберіганні. Визначали кількість карбонільних сполук, які переважно й формують 
аромат хліба. Оцінку аромату здійснювали за вмістом у м’якушці і скоринці 
хліба бісульфітзв’язуючих сполук. Кількість цих сполук у хлібі збільшувалась зі 
збільшенням внесеного в тісто поліпшувача. При зберіганні хліба смак і аромат 
його втрачався, що пов’язано з біохімічними та іншими процесами, які 
відбуваються при черствінні хліба. Ароматичні речовини втрачаються скорин-
кою хліба в навколишнє середовище, частина їх переходить зі скоринки в 
м’якушку. Погіршання аромату при зберіганні хліба може відбуватися також 
внаслідок окислення альдегідів повітрям. 

Проведені дослідження показали, що використання комплексного хлібопе-
карського поліпшувача «Ібіс» є ефективним при прискоренних технологіях вироб-
ництва житньо-пшеничного хліба. При його використанні забезпечується високий 
питомий об’єм хліба, пористість, отриманий хліб має добрий смак і аромат. 
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12. КАФЕ ПОЗА ФОРМАТОМ 
А.А. Тарасова 
Національний університет харчових технологій 

Створення будь-якого бізнесу починається з заперечення. Нові формати 
створюють ті, хто не здатний підтримувати статус-кво, хто прагне змінювати 
правила гри. І коли бажання створити щось зовсім нове досягає межі, з’являється 
«анти бізнес» — підприємство, яке працює за принципами, діаметрально 
протилежними загальноприйнятим. Іноді фішка «анти» залучає клієнтів і справді 
вражає основи основ, а іноді - перетворюється на безглуздя. 

Що таке кафе в традиційному розумінні? Це, перш за все, заклад ресторанного 
господарства, в якому виготовляється і реалізується різноманітний асортимент 
страв, виробів і напоїв. У кафе не можна взяти собі чашечку кави і сидіти до 
вечора — не зрозуміють. Так де ж відпочити людям, які не бажають їсти і пити, а 
хочуть поспілкуватися, провести разом час або попрацювати?  
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Альтернативою є антикафе. Їх називають ще кафе поза форматом — без ме-
ню, музики і офіціантів, вони набирають популярність по всій Україні. Такі зак-
лади, дійсно, знаходяться в суперечності з традиційним пристроєм ресторанного 
бізнесу, де кожна страва має свою вартість. Єдине, що є цінним в антикафе — це 
час, за який і треба платити. 

Експериментувати з моделлю оплати пробували і пробують ресторатори у 
всьому світу. У віденському кафе «Deewan» відвідувач може замовити скільки 
завгодно страв з меню і заплатити за них на свій розсуд — скільки вважає за 
потрібне. У лондонському кафе «Over It» можна навчитися шити. Тут пропо-
нують чай, каву і капкейки в необмеженій кількості, а також швейну машинку і 
консультанта з шиття. Оплата погодинна — 5 фунтів за 60 хвилин. 

У Києві вже працюють такі антикафе, як «Циферблат», «БеседниZzа», 
«Bibliotech», «Часопис». Вони користуються великою популярністю у творчої 
молоді. Тарифи демократичні: кожна хвилина оцінюється в 25 копійок, таким 
чином, година коштує 15 гривень. 

У меню тайм-кафе лише безкоштовні чай, кава, печиво, пончики, шоколад. 
Іншу їжу можна абсолютно вільно принести з собою або замовити з доставкою в 
іншому, більш традиційному закладі. 

Головною ідеєю антикафе є пропаганда здорового способу життя: «Замість 
пива і сигарет — чай з десертами, замість клубних танців — книги, кіно, жива 
музика, настільні ігри та цікаві знайомства». 

Інтер’єр у «вільному просторі» сприяє відпочинку і, одночасно з цим, не 
відволікає від роботи. Обстановка комфортна та затишна. 

В антикафе можна зустрічатися зі своїми друзями, знайомитися з новими 
людьми, сидіти в інтернеті, брати участь у тренінгах, майстер-класах та семі-
нарах, дивитися кіно, грати в X-Box, працювати в комфортній обстановці, 
святкувати дні народження, влаштовувати концерти, в наявності часто є 
настільні ігри, книги і журнали тощо. 

Усі вищеперераховані послуги вже включені у вхідний «квиток» відвідувача: 
при вході в антикафе гість отримує карточку, на якій відмічено час і рахунок, 
розрахунок — при виході. 

Не обов’язково сидіти за столиком - можна посидіти на підлозі, потанцювати, 
пограти на гітарі або навіть помалювати. 

Зазвичай графік роботи антикафе залежить від цільової аудиторії. Одні 
працюють з полудня до опівночі, а в п’ятницю і в суботу — до 2 – 3 годин ночі. 
Інші вибирають денний режим роботи — з 9 ранку до 20 – 21 годин. 

Кількість обслуговуючого персоналу в антикафе значно менше, ніж у зви-
чайному кафе: адміністратор (або два, якщо йдеться мова про великий заклад), 
який зустрічає гостей, подає чай, каву і десерти, охоронець, прибиральниця (вона 
може працювати вранці та ввечері). 

Щомісячні витрати на утримання антикафе включають в себе орендну плату, 
комунальні витрати, оплату інтернету і телефонного зв’язку, заробітні плати 
співробітникам, витрати на купівлю чаю, кави, кондитерських виробів, канце-
лярські товари, журнали, миючі засоби та ін. 

Кількість антикафе в Україні збільшується, як грибів після дощу. Ідея є 
модною та дуже привабливою. Залишається спостерігати за використанням нової 
концепції «вільного простору» в ресторанному бізнесі. 
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13. ЗБАГАЧЕННЯ БОРОШНЯНИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
КАРОТИНОВМІСНОЮ СИРОВИНОЮ 
О.С. Задорожня 
Національний університет харчових технологій 

Сучасна наука і технологія тісно пов’язані з вирішенням проблеми 
задоволення потреби людства в нових харчових продуктах. Збільшення цієї 
потреби стало причиною пошуку нових потенційних джерел їжі. 

Однією з найважливіших умов підтримки організму, працездатності та 
активного довголіття людства є повноцінне та регулярне постачання організму 
всіма необхідними для життєдіяльності речовинами. 

Важливість біологічно активних речовин (БАР) для людства зрозуміла. Їх 
дефіцит викликаний тим, що із зменшенням фізичного навантаження людини 
відпала необхідність у великих об’ємах їжі, що, як наслідок, призвело до 
зниження вмісту БАР у раціоні. Особливу тривогу викликає глибокий дефіцит, як 
у дорослого, так і дитячого населення, більшості вітамінів, у тому числі 
антиоксидантного ряду — особливо вітамінів: С, Е, А [1]. 

Раціони харчування українців не відповідають критеріям збалансованого хар-
чування через дефіцит у них фруктів, овочів, м’ясних, рибних продуктів та над-
лишок борошняних. Проблема загострюється тим, що переважна кількість про-
дуктів, випущених харчовою промисловістю, не відповідає рекомендованим нор-
мам раціонального харчування за показниками харчової і біологічної цінності [2]. 

Борошняні кондитерські вироби — харчові продукти, що відрізняються 
високим вмістом вуглеводів (сахаридів та/або крохмалю) і, на нашу думку, 
незбалансованістю нутрієнтного складу. Склад борошняних кондитерських 
виробів, які виготовляються за державними стандартами, не відповідає сучасним 
вимогам науки про харчування: не витримується баланс білків та вуглеводів, 
низький вміст вітамінів, мінеральних речовин та харчових волокон, підвищена 
кількість легкозасвоюємих вуглеводів. 

Саме тому при розробленні рецептур виробів функціонального призначення 
основну увагу слід приділяти зниженню їхньої енергетичної цінності та збільшенню 
вмісту в них таких БАР як харчові волокна, вітаміни, мінеральні речовини [3]. 

Метою нашого дослідження є удосконалення технології виготовлення 
пісочного печива для створення виробів підвищеної харчової цінності, 
збагачених ß-каротином, харчовими волокнами та пектиновими речовинами, а 
також порівняння органолептичних, фізико-хімічних показників отриманого 
печива з додаванням різної каротиновмісної сировини. 



 500 

У результаті аналізу періодичної та фахової літератури та проведених 
експериментальних досліджень підібрано сировину для розроблення рецептури 
пісочного печива. Було обрано сировину, багату на ß-каротин — моркву, та 
каротиновмісний наповнювач «Морквяний мед», (сучасна розробка кафедри 
технології консервування та переробки плодів та овочів у Національному 
університеті харчових технологій).  

Внесення каротиновмісної сировини проводилося в відсотках до маси тіста у 
вигляді пюре з сирої моркви та пюре з моркви вареної. Каротиновмісний наповнювач 
«Морквяний мед» вносили у відсотках до маси тіста. Роботу проводили з модельними 
зразками, з концентраціями 3 %, 6 % і 12 % каротиновмісної сировини до маси тіста. 

Також досліджували зміну вологості контрольного та модельних зразків го-
тових виробів протягом 60 днів. У результаті експериментальних досліджень 
встановлено, що вологість модельних зразків з плином часу рівномірно зни-
жувалась, і її кінцеве значення досягло початкової вологості контрольного зразка, 
яка становила 5,5 %. Початкова вологість печива, в порівнянні з контролем, значно 
підвищилась у таких зразків: зразок з додаванням пюре з сирої моркви у кількості 
6 % та 12 % — на 26 % та 36 %; зразок з додаванням пюре з вареної моркви у 
кількості 6 % та 12 % — на 14 % та 16 %; зразок з додаванням каротиновмісного 
наповнювача у кількості 6 % та 12 % — на 20 % та 33 % відповідно.  

Також було визначено питомий об’єм та намокаємість модельних зразків та 
контролю. Спостерігалося значне збільшення цих показників при додаванні морк-
вяної сировини. Питомий об’єм у середньому збільшився на 14 – 30 %, намокаємість 
збільшилась на 15 – 29 %, у порівнянні з контролем. Суттєві збільшення спосте-
рігалися в зразках з додаванням каротиновмісного наповнювача «Морквяний мед».  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що внесення добавок до 
традиційної рецептури печива покращує органолептичні властивості, збільшує 
питомий об’єм готових виробів, підвищує харчову цінність, а найголовніше 
збагачує вироби ß-каротином. 
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У наш час провідним напрямом економічного та соціального розвитку 
України стає готельно-ресторанна сфера, як одна з високорентабельних галузей 
світової економіки.  
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Київ має великий туристичний потенціал, туристична інфраструктура якого 
вносить вагому долю в економіку міста. Туристична галузь регіону впродовж 
останніх років характеризується позитивною та сталою динамікою.  

Аналізуючи наведені дані табл.1, можна зазначити, що показники в’їзного та 
виїзного туризму, незважаючи на деякі коливання, в цілому значно збільшились 
за останні 11 років і на сьогодні продовжують збільшуватись. Особливий 
позитивний вплив у цьому році на в’їзний туризм м. Києва створив вдало 
проведений Чемпіонат Європи з футболу. Отриманий досвід дозволить в 
майбутньому постійно збільшувати потоки іноземних туристів.  

Таблиця 1. Туристичні потоки 
Із загальної кількості туристів, осіб: 

Роки 

Кількість туристів, 
обслугованих суб’єк- 

тами туристичної 
діяльності України, 

усього осіб 

Іноземні 
туристи 

туристи гро- 
мадяни України, 
які виїжджали за 

кордон 

внутрішні 
туристи 

Кількість 
екскурс-

сантів, осіб 

2000 290899 97874 70731 122294 60907 
2001 504347 128817 162890 212640 86654 
2002 549644 142849 174786 232009 153678 
2003 746899 193239 248415 305245 134119 
2004 1009909 263120 421351 325438 189175 
2005 935918 170865 539989 225064 131513 
2006 1498794 207468 901269 390057 220068 
2007 1814052 286901 1116582 410569 243463 
2008 2088369 315984 1393126 379259 247251 
2009 1589834 257893 1024464 307477 88670 
2010 2047329 279141 1442252 325936 63627 
2011 2031563 236723 1550985 243855 55329 

Із зростанням туристичних потоків у столиці паралельно зростає потреба у 
збільшенні кількості засобів розміщення. Розвиток готелів та інших об’єктів для 
тимчасового проживання туристів охарактеризований у табл. 2. За наведеними 
даними спостерігається очевидне зростання за всіма показниками. Нині ці показ-
ники продовжують збільшуватись. У місті діє понад 150 закладів розміщення 
різної форми власності та підпорядкування більше ніж на 9,6 тис. номерів, з яких 
90 — готелі, потужністю більше ніж 8 тис. номерів, решта — інші засоби 
тимчасового розміщення на 1,6 тис. номерів. 

Таблиця 2. Готелі та інші об’єкти для тимчасового проживання у м. Києві 

Рік 
Кількість готелів та 

інших місць для 
тимчасового 
проживання 

Кількість 
номерів 

Житлова 
площа всіх 

номерів, 
тис. кв.м 

Одноразова 
місткість, 

місць 

Обслуговано 
приїжджих, тис. 

осіб 
2000 95 7637 157,3 14478 810,2 
2001 90 7815 163,0 14476 831,3 
2002 94 7665 159,0 14098 867,1 
2003 93 7529 160,2 13519 863,4 
2004 96 8229 171,7 14801 961,4 
2005 109 8246 192,5 14757 974,1 
2006 117 8627 196,8 15589 1112,4 
2007 123 9112 217,6 16377 1195,8 
2008 125 9415 226,0 16907 1224,8 
2009 141 10064 246,4 18980 958,2 
2010 133 9807 239,7 18582 1144,7 
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Окрім готелів у м. Києві досить широко представлені санаторно-курортні та 
оздоровчі заклади. Основними перешкодами розвитку вітчизняного готельного 
господарства є: недостатня кількість готелів та інших об’єктів розміщення внаслідок 
значних бар’єрів входження на ринок готельних послуг України; невідповідність цін 
рівню якості готельних послуг (вартість проживання в українських готелях у 2 –  
3 рази перевищує вартість проживання в готелях аналогічного рівня країн Європи); 
відсутність розвиненої та офіційно облікованої мережі альтернативних засобів 
розміщення економічного класу (хостелів, малих та міні-готелів, апартаментів), 
проте значна частка цього сегменту готельного господарства є «сірою», тобто 
офіційно не обліковується як засоби розміщення; непристосованість готелів та інших 
закладів розміщення до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями (в 
умовах будівництва нових готелів обов’язково необхідно здійснювати контроль за 
дотриманням вимог пристосованості закладів розміщення для інвалідів). 

Отже, створення нових готелів, готельних комплексів та різноманітних баз 
відпочинку на сьогодні є необхідним і перспективним, адже місцевість столичного 
регіону України має всі умови для ведення вдалого готельного бізнесу. 
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15. ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОЛОЧНОКИСЛИХ 
БАКТЕРІЙ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
О.С. Онищенко 
Національний університет харчових технологій 

При виробництві м’ясної продукції як у ресторанах, так і на підприємствах 
м’ясної промисловості ставитися завдання отримання високоякісної продукції. По-
ряд з якістю і підбором сировини соління м’ясної сировини для кускових, формова-
них, натуральних продуктів з порційних напівфабрикатів — основний технологічний 
процес, який формує кінцеву якість і споживчі властивості готового продукту. 

Соління є як способом консервування, так і технологічним процесом у 
ковбасному виробництві, в результаті якого м’ясопродукти набувають характерні 
аромат, смак і забарвлення. 

При солінні під впливом високої концентрації кухонної солі, зниженої 
температури і антагоністичних взаємовідносин мікроорганізмів різних видів 
різко змінюється кількісний і груповий склад мікрофлори м’яса. Найбільш 
істотні зміни обумовлені впливом кухонної солі. Вона має консервуючу дію, 
затримуючи розвиток багатьох мікроорганізмів, що пояснюється одночасною 
дією декількох факторів [1]. 
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– створюваний сіллю високий осмотичний тиск викликає зневоднення тканин 
продукту, зневоднення і плазмоліз мікробних клітин, у результаті чого 
нормальна життєдіяльність багатьох мікроорганізмів неможлива, вони 
переходять в анабіотичних стан, а іноді гинуть; 

– виділяються з кухонної солі іони, які хлору порушують протеолітичну 
ферментативну діяльність мікроорганізмів. 

При засолі окостів у виробничих заливальних розсолах до кінця процесу 
мікрофлора буває зазвичай представлена головним чином молочнокислими 
бактеріями. Кількість їх в 1 см3 розсолу може досягати 80 – 90 % від загального 
числа виявлених мікроорганізмів. Крім молочнокислих бактерій до складу 
основної мікрофлори заливних розсолів, як правило, входять мікрококи [1, 2]. 

Багато штамів молочнокислих бактерій (в основному лактобактерій — L. Planta-
rum і ін) і мікрококи мають виражену антагоністичну дію по відношенню до гниль-
них мікробів.Велику кількість молочнокислих бактерій з роду Lactobacterium — 
активних антагоністів — гнильних мікробів виявляють у старих виробничих 
розсолах хорошої якості. Стійкість таких розсолів у значній мірі обумовлена 
активним розмноженням цих мікроорганізмів і наявністю певної біологічної 
рівноваги в біоценозі розсолу. Пригнічуючи розвиток гнильних бактерій, мікроби-
антагоністи оберігають продукти від псування в процесі засолу. Таким чином, 
мікробний антагонізм поряд з дією куховарської солі, зниженою температурою 
також є одним з важливих консервуючих факторів, що діють на мікроорганізми при 
засолюванні м’яса і викликають зміну мікробіологічних процесів. 

Процес засолу окостів і отримання продукту з добре вираженими органо-
лептичними властивостями пов’язані з життєдіяльністю мікроорганізмів, і зокрема з 
молочнокислими бактеріями і мікрококами. В результаті їх життєдіяльності нако-
пичуються і змінюються карбонільні сполуки (ацетоін, діацетіл), леткі жирні кис-
лоти, спирти, амінокислоти та інші метаболіти, які відіграють певну роль в утворенні 
специфічного аромату і смаку шинки, а також поліпшенні кольору продукту. 

Нами запропоновано використати молочнокислі бактерії для прискореного 
посолу м’ясних виробів з дрібношматкових напівфабрикатів. З метою поліпшення 
смакових якостей продуктів з м’яса та інтенсифікації технологічного процесу посолу 
використовують культури молочнокислих бактерій і мікрококи (адаптовані до умов 
засолу), розроблений метод прискореного засолу окостів з використанням певних 
штамів солестійких молочнокислих бактерій (L. plantarum, Str. Lactis), виділених з 
розсолів у результаті скорочення витримки в розсолі [3].  

Виробництво функціональних пробіотичних продуктів засноване на 
використанні пробіотиків, симбіотиків, пребіотиків, синбіотиків. Сухі і рідкі 
закваски можуть випускати в концентрованому вигляді. Такі препарати 
характеризуються підвищеним вмістом мікробних клітин від 150 до 300 млрд. 
клітин в 1 г препарату. Концентровані препарати зберігаються при температурі  
3 – 5 ºС протягом 2 – 3 місяців. Препарати стартових культур вносять у сухому 
вигляді, або попередньо відновлені в кип’яченій охолодженій воді, в рідкому 
вигляді на стадії виготовлення фаршу. Дозування залежить від агрегатного стану 
бак-препаратів і їх видового складу. 

Отже, доцільно використовувати закваски рідкого концентрату, оскільки 
мікроорганізми в такому вигляді більш активні і продукують більшу кількість 
смако-ароматичних речовин. 
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16. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ 
СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ 
Ю.І. Смалько, Г.М. Лявинець 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день відбуваються глобальні зміни на ринку харчових 
продуктів. Тепер на перше місце виводиться якість і екологічна чистота товарів, 
ніж їх ціна. Тому заклади ресторанного господарства впроваджують інновації. 
Головний результат інновації є зниження ризику захворювань, які пов’язані з 
харчуванням, а також збереження та покращення здоров’я людини. 

Світові тенденції в галузі харчування пов’язані зі створенням асортименту 
функціональних продуктів, які за систематичного вживання в складі раціону здо-
рового населення сприяють зміцненню його здоров’я та зниженню ризику роз-
витку захворювань, пов’язаних з харчуванням. Зазначена задача може бути вирі-
шена завдяки вмісту в цих продуктах харчових функціональних інгредієнтів, що 
мають властивість чинити позитивний вплив на одну або декілька фізіологічних 
функцій людини. В основі створення функціональних харчових продуктів лежить 
принцип модифікації традиційних технологій для забезпечення вмісту в гото-
вому продукті корисних інгредієнтів до рівня, що співвідноситься з фізіологіч-
ними нормами їхнього споживання (10 – 50 % від середньої добової потреби). 

Найпоширенішим видом кулінарної продукції у закладах ресторанного 
господарства є соуси. Вони є складовою частиною багатьох страв. Значення їх у 
харчуванні надзвичайно велике, так як до складу багатьох соусів входять різні 
ароматичні та екстрактивні речовини, що збуджують апетит, посилюють 
виділення травних соків. Соуси надають страві особливий смак, завдяки чому з 
одних і тих же продуктів можна приготувати різні за смаком страви. Багато 
соусів містять поживні висококалорійні продукти — жири, сметану, яйця і, отже, 
дозволяють підвищити харчову цінність кулінарних виробів. Впровадження 
інновації зумовлено розширенням асортименту соусів у закладах ресторанного 
господарства та зниженням їх калорійності. 

Розширення асортименту полягає у виготовлені напівфабрикату з тривалим 
часом зберігання та зручного виготовлення на його основі соусів з додаванням 
різних смакових та ароматичних інгредієнтів. 

Сучасною тенденцією при розробці нових видів олійно-жирових продуктів є 
створення продуктів зі зниженою жирністю і підвищеною харчовою цінністю шляхом 
оптимізації жирно-кислотного складу, а також введення в рецептуру збагачуючих 
добавок, які відповідають потребам організму людини, в тому числі сприяють 
підвищенню його стійкості до несприятливих факторів зовнішнього середовища.  
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Актуальним для сьогодення є створення соусів емульсійного типу підвищеної 
харчової цінності без використання будь-яких хімічних сполук штучного 
походження. В основу досліджень поставлено задачу розробки способу 
виробництва фіто-олійного каротиновмісного напівфабрикату шляхом додавання 
до рослинної олії (соняшникової, кукурудзяної, оливкової тощо) сушеної 
каротиновмісної сировини — це порошок моркви та гарбуза, а також сушеної 
пряно-ароматичної сировини, зокрема порошку петрушки, кропу, фенхелю, 
базиліку, які містять у хімічному складі власні полісахариди та антиоксиданти, 
що забезпечать створення стійкої термодинамічної системи. Одержаний напів-
фабрикат пропонується до залучення в технологічному потоці виробництва 
широкого асортименту похідних соусів емульсійного типу. 

Харчова цінність пряно-ароматичної та каротиновмісної сировини пов’язана з 
різноманітним вмістом корисних поживних речовин: каротину, вітаміну С, 
мінеральних речовин та ефірних олій. Крім цього, присутність токоферолу в 
складі кропу дає змогу використовувати його як природний антиоксидант для 
подовження терміну зберігання соусу. 

З декількох ізомерів каротину для людини має найбільше значення β-каротин, в 
організмі він є найактивнішим. Його значення полягає в тому, що він є попе-
редником вітаміну А, також науково доведені його властивості як антиоксиданта. 
Якщо людиною споживається велика кількість каротину, частина його утворює 
необхідну кількість вітаміну А, частина, що залишилась, діє у клітинах як анти-
оксидант, на рівні клітинних мембран він нейтралізує дію вільних радикалів, що 
утворюються у організмі й можуть призвести до виникнення злоякісних пухлин. 
Вітамін А забезпечує нормальний фізіологічний стан шкіри, також він стимулює 
утворення слизу епітеліальними клітинами слизових оболонок (органи дихання, 
кишечник, сечовивідні канали). Крім того, він відіграє важливу роль у функ-
ціонуванні органів зору (є компонентом світлочутливого білка сітківки ока). 
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17. ВИКОРИСТАННЯ ЖИТНЬО-
СОЛОДОВОГО ЕКСТРАКТУ 
ТА ЕКСТРАКТУ «ГЛОФА» ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА В ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
Є.П. Гребенюк, В. Безкоровайна  
Національний університет харчових технологій 

Виготовлення продукції високої якості, що збагачена вітамінами, білковими, 
мінеральними та іншими компонентами підвищеної біологічної цінності, розши-
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рення асортименту страв та здійснення раціональнішої переробки сировини — є 
основними напрямами сучасного виробництва продукції ресторанного 
господарства. 

Виготовлення хліба в умовах закладу ресторанного господарства є доцільним, 
оскільки можливо власноруч регулювати якість готового продукту та вико-
ристовувати більш широкий асортимент цієї продукції. 

Отже, для покращення якості хліба та розширення його асортименту були 
проведені дослідження по використанню житньо-солодового екстракту (ЖСЕ) та 
екстракту «Глофа» при виробництві хліба в умовах закладу ресторанного 
господарства. 

Житньо-солодовий екстракт — натуральний харчовий продукт, виготовлений 
із солоду житнього ферментованого, неферментованого і ячмінного; борошна 
житнього оббивного, ячмінного, а також ферментних препаратів [1]. До складу 
ЖСЕ входять цінні мікро- і макроелементи, вітаміни, він має високу харчову та 
біологічну цінність.  

Екстракт «Глофа» — це густий, в’язкий сироп темно-коричневого кольору, 
кислувато-солодкого смаку з незначно вираженою гіркуватістю, який 
виготовляється з солодових екстрактів. Виробляють екстракт «Глофа» в 
Німеччині, тому доцільно було провести порівняльну характеристику цього 
екстракту з виробленим в Україні ЖСЕ. 

Досліджували вплив ЖСЕ та екстракту «Глофа» на технологічний процес 
виробництва хліба, вплив на біохімічні процеси в тісті, аналізували якість готових 
виробів за питомим об’ємом, пористістю, кислотністю та масовою часткою вологи 
в готових виробах. Вміст ароматичних речовин в хлібі визначали за вмістом в 
м’якушці і скоринці хліба бісульфітзв’язуючих речовин. Процес черствіння 
виробів аналізували за показниками крихкуватості і набухання м’якушки хліба, а 
також за даними отриманими на автоматизованому пенетрометрі. 

При виробництві пшеничних та житньо-пшеничних сортів хліба ЖСЕ та 
екстракт «Глофа» надає виробам характерного солодового аромату, смаку, більш 
темного кольору. 

Готові вироби збагачуються цінними амінокислотами та вуглеводами, 
зокрема редукуючими цукрами, які покращують процес виробництва хліба. 

Під час дослідів було виявлено, що в зразках тіста, в які додавали ЖСЕ та 
екстракт «Глофа» на 19 – 20 % інтенсифікувалось утворення редукуючих цукрів 
та збільшувалась їх кількість порівняно з контрольним зразком. 

Кількість збродженого цукру в тісті з ЖСЕ була на 22 % та на 23 % більша, у 
тісті з екстрактом «Глофа», ніж у контрольному зразку, завдяки інтенсифікації 
процесу бродіння. Це створює умови для скорочення терміну вистоювання 
виробів. У процесі випікання вміст редукувальних цукрів у м’якушці і скоринці 
хліба, порівняно з тістом перед випіканням, збільшився. Це пояснюється значним 
вмістом у тісті з ЖСЕ сполук, що беруть участь у реакції меланоїдиноутворення.  

Також досліджено, що внесення житньо-солодового екстракту та екстракту 
«Глофа» сприяє зростанню кислотності тіста під час бродіння в порівнянні з 
контрольним зразком, що є досить важливим при виробництві житньо-
пшеничного хліба. В готовому хлібі кислотність не перевищує встановлених 
норм державного стандарту. 

Додавання солодових екстрактів сприяє інтенсифікації процесу бродіння та 
покращує газоутримувальну здатність тіста, яка в кінцевому результаті сприяє 
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збільшенню питомого об’єму хліба та його пористості. Виявлено, що кількість 
ароматичних речовин в хлібі з солодовими екстрактами значно перевищує вміст 
ароматичних речовин в контрольних зразках.  

Необхідно зазначити, що внесення даних екстрактів впливає на термін 
зберігання хліба. Досліджено, що в зразках з екстрактами підвищується 
гідрофільність м’якушки хліба, що подовжує термін зберігання виробів. Це 
можна пояснити тим, що хліб з добавками має велику кількість декстринів, які 
частково були внесені з житньо-солодовим екстрактом та екстрактом «Глофа», і 
частково утворилися в процесі гідролізу крохмалю [4]. 

Висновок: таким чином, ми дослідили вплив житньо-солодового екстракту та 
екстракту «Глофа» на якість пшеничного та житньо-пшеничного хліба. 
З’ясовано, що їх внесення сприяє інтенсифікації газоутворювальної та 
цукроутворювальної здатності, впливає на зміну кислотності тістових заготовок 
та готового хліба, збільшує вміст ароматичних речовин в хлібі та покращує 
якість готових виробів. 
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18. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ПРОСУВАННЯ 
ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ  
Т.Ю. Рябоконь 
Національний університет харчових технологій 

Нині конкуренція в готельному бізнесі досить загострилася. Передумовою 
цьому є не лише наслідки кризи і збільшення кількості готелів, але й недостатнє 
інформування потенційних клієнтів з пропозицією того чи іншого готелю, що 
можна виправити рекламними ресурсами. 

Не секрет, що успіх готельного бізнесу багато залежить від того, наскільки 
правильно адміністрація готелю проводить PR -компанію. Методи її введення 
залежать від бюджету й категоріїв закладу, її орієнтації і цільової клієнтури, а 
також, звичайно, від рекламної політики готелю. В кожному конкретному 
випадку найбільш ефективним виявляються визначені види реклами або їх 
комбінація, які потрібно використовувати в залежності від вихідних даних. 
Вітчизняні готельні підприємства віддавали перевагу розміщення реклами в 
журналах і на телебаченні, нехтуючи іншими засобами масового зв’язку. І як 
висновок, багато компаній змінили напрям стратегії, на розвиток реклами на 
більш вузького сигменту.  
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Так, на думку спеціалістів, в останній час в PR — рекламі виникає тенденція 
зростання ефективності маркетингових комунікацій, не зв’язаних з традиційно 
прямою рекламою. Можна виділити так названий прямий маркетинг (Direct 
Marketing) — персональна взаємодія на конкретну аудиторію разом з базою 
даних або ж отримання зворотного зв’язку з конкретними споживачами. Direct 
Marketing в готельній сфері використовує: телефонний маркетинг — 
використання телефону для продажі послуги споживачам; СМС посилання — 
посилання рекламних і інформаційних повідомлень електронною поштою і 
користувачам мобільного зв’язку по особистій клієнтській базі [1].  

Наступним пунктом є стимулювання збуту (Sales Promotion) — комплекс 
маркетингових заходів, направлених на збільшення обсягів продажів. Включають 
заходи, спонукаючі до здійснення пробної купівлі, які в свою чергу стимулюють 
до повторної покупки, і збільшують частоту потреби продукту чи послуги.  

Також в готельних підприємствах використовують візуальні комунікації — 
комплект показників (вивіски, таблички), які забезпечують необхідною 
інформацією і допомагають споживачу орієнтуватися.  

Найбільш часто для просування готельних послуг використовують спеціальні 
заходи і акції, які своєю значимістю можуть запам’ятовуватись і стати приводом 
для публікації в ЗМІ: презентація, церемонія відкриття, фестиваль, ярмарки, 
свята, зустрічі, круглий стіл, конференція, семінар, річниця, ювілей, день 
відкритих дверей, екскурсія по новому готелю та ін. 

Існує метод Product Placement — впровадження реклами в сюжет художніх 
фільмів, книг і Ambient Marketing — використання нестандартних носіїв для 
реклами. В такій якості можуть виступати досить звичайні об’єкти і матеріали, на 
яких неочікувано розміщується реклама [2]. 

Реклама готельних підприємств в пошукових системах становиться все більш 
актуальною, оскільки розміщення такої реклами не потребує виділення значних 
бюджетів, 80 % потенційних споживачів готельних послуг, шукають інформацію 
завдяки Інтернет ресурсам, за допомогою пошукових систем: «Яндекс», 
«Рамблер», «Гугл». Тому, щоб пошук потенційного клієнта закінчився на користь 
готелю, потрібно створити хороший сайт, який буде складатися з повної і 
достовірної інформації про послуги готелю та інтуїтивний зрозумілий інтерфейс. 

Реклама готелю на форумах — ще один із методів PR — готелю. Багато 
клієнтів перед тим, як зупинити свій вибір на окремому готелі, вивчає відгуки 
інших клієнтів закладу, розміщених на спеціальних форумах. Перевага подібної 
реклами складається в тому, що клієнт отримує пораду зі сторони іншого більш 
досвідченого споживача, до порад якого віднесеться з великою увагою. Однак 
потрібно розуміти, що максимальний ефект дасть розумна комбінація різних 
методів реклами готелів на просторі Інтернет [3]. 

Інтер’єрна реклама має необхідність раціонально використовувати внутрішнє 
середовище готелю для просування послуг закладу. Можна, наприклад, 
встановити в ліфті або в холі готелю такий інструмент, як рекламне дзеркало. 
Рекламне дзеркало використовує нові рекламні технології, які допоможуть 
створити імідж і мають опції слайд шоу, біглої строки і відеореклами на 
вбудованих TFT — моніторах. За допомогою такого рекламного інструмента 
можна збільшити обсяг продажу додаткових послуг.  

Якщо готель має власний транспорт, його можна використовувати для реклами. 
Проміж брендування бортів автомобілів, можна встановляти монітори в салонах 
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машини, які забезпечують трансфер клієнтів готелю. На монітори можна виводити 
відеоролики, розповідаючи про готель і його сервіс, які доступні для гостя. 

Отже, сучасні підходи просування готельних послуг — це цілісна картина 
того, що готель пропонує клієнту. Якою б не передбачуваною не була реакція 
громадськості в період просування послуг, вся система обов’язково повинна 
підпорядковуватися єдиній концепції. Адже, сучасні підходи просування 
ведуться цілеспрямовано для кожної групи засобами маркетингових комунікацій: 
PR, реклама, особисті продажі, стимулювання продажів тощо. 
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19. СУЧАСНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО 
ЗАМОВЛЕННЯ СТРАВ ТА НАПОЇВ 
У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА  
К.В. Біла 
Національний університет харчових технологій 

Як відомо, інновації є головним фактором економічного зростання і 
конкурентоспроможності підприємства. Для ресторанного бізнесу інноваційною 
розробкою є система електронного меню. 

Система електронного меню (e-Menu) — це інтерактивна система замовлень, 
яка дозоляє відвідувачам закладів ресторанного господарства легко та швидко 
ознайомитися з усім різноманіттям страв та напоїв, що пропонуються, без 
допомоги офіціанта зробити замовлення або попросити рахунок. Система e-Menu 
підвищує загальну ефективність бізнесу і рівень сервісу. Оперативне і чітке 
виконання замовлень збільшує прибуток закладу, а повна автоматизація 
замовлення зменшує навантаження на персонал.  

Електронне меню дає відвідувачу можливість в повній мірі відчути гостинність 
і належно оцінити унікальність сервісу в закладі, тим самим роблячи перебування 
в ньому незабутнім. Заклад, обладнаний системою e-Menu, буде приваблювати 
гостей повертатися туди знову та знову за позитивними емоціями та сучасним 
якісним обслуговуванням, недосяжним для конкурентів. Результатом покращення 
якості обслуговування гостей при використанні електронного меню є відчутне 
збільшення кількості замовлень. Статистика показує, що заклади ресторанного 
господарства, столики в яких обладнані системою електронного меню, в серед-
ньому приносять на 20…25 % більше прибутків, а попит на окремі страви та напої 
в таких закладах збільшується до 40 %. 

Існує три можливих варіанта системи e-Menu: 
– на базі ультратонких сенсорних планшетів; 
– на базі стаціонарних сенсорних моноблоків, які розміщуються поруч зі 

столиком; 
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– на базі e-MenuTable — столиків із вбудованим сенсорним дисплеєм. 
При будь-якому варіанті меню буде відображуватися на високоякісних рідко-

кристалічних дисплеях з широким кутом огляду і глибокою передачею кольору. 
Жоден з варіантів не вимагає змін в інфраструктурі закладу. Більше того, для 

встановлення цієї системи не потрібно прокладати дроти, розміщувати столики 
вздовж стін, змінювати інтер’єр приміщення. До того ж, система встановлюється у 
закладі протягом декількох годин і чудово пасує до будь-якого дизайну. 
Електронне меню має ряд очевидних переваг. Перш за все, це унікальний засіб 
прямого спілкування з гостем, який дозволяє найбільш ефективно інформувати 
його про всі новинки меню та додаткові послуги. Цей засіб підвищує якість та 
точність, прискорює виконання замовлень гостей, знижуючи затрати за рахунок 
зниження навантаження на персонал. Загалом така система допомагає створювати 
атмосферу гостинності, яка поєднує в собі сучасні технології, яскраві враження та 
комфорт. Як наслідок, система підвищує лояльність постійних гостей і приваблює 
нових. Все це збільшує прибутки від бізнесу і підвищує потенціал підприємства.  

Крім того, впровадження в закладі e-Menu надає нові та цікаві можливості для 
гостей: 

– роздивитися в деталях будь-яку запропоновану страву чи напій; 
– миттєво отримати найповнішу інформацію про страву, високоякісні зобра-

ження, детальний опис, інгредієнти, спосіб приготування і багато іншого; 
– робити і сплачувати замовлення одним дотиком, коли це зручно; 
– провести час очікування замовлення за цікавими іграми та іншими інтер-

активними розвагами; 
– обрати мову спілкування (e-Menu має багатомовну підтримку); 
– отримати привітання з Новим Роком, Днем народження та будь-яким іншим 

святом; 
– отримати засіб зворотного зв’язку з керівництвом закладу, у вигляді простої 

та зручної інтерактивної анкети 
Все це перетворює звичайний процес перегортання сторінок меню, в захоплюючу 

справу, яка створює чудовий настрій та бажання відвідувати заклад ресторанного 
господарства знову і знову. Однак, не зважаючи на всі переваги системи e-Menu, що 
є чудовим засобом приваблювання гостей до закладу, є нюанси про які слід 
пам’ятати при впровадженні цієї системи в заклад. Зокрема, досить висока ціна 
системи та відсутність живого спілкування гостя і офіціанта. Можливим є і те, що 
український споживач ще не готовий відійти від традиційного методу обслу-
говування — офіціантами, визнаного найкращим і найбільш ефективним. Система e-
Menu нещодавно з’явилася на вітчизняному ринку, тому її популярність серед 
підприємців ще невисока, але в майбутньому їй прогнозують успішність. 
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20. ІННОВАЦІЙНІ НАПРАВЛЕННЯ 
В КУЛІНАРІЇ 
С.В. Патлата 
Національний університет харчових технологій 

Наука не стоїть на місці, змінюються часи, а разом з ними і технології. В наш 
час інновації ввійшли у всі сфери життєдіяльності людини. Не обійшли вони своєю 
увагою гастрономію а також і кулінарію. Прозорі пельмені, в яких видно начинку, 
начебто з м’яса і смак м’яса зберігається, а на справді це шпинат. Смажене моро-
зиво, або чай з лимоном, який без цукру, а солодкий. Насправді це не чай зовсім, а 
легка піна з лимону. 

Багато, дивних, незвичних навіть для гурманів страв, пропонує на сьогоднішній 
день молекулярна кулінарія. Не продукти самі по собі грають роль в незвичному 
приготуванні, а нове технологічне обладнання і методи обробки інгредієнтів [1]. 

Основоположником нового інноваційного направлення в кулінарії став у  
1969 році угорець Ніколас Курті, коли зробив доповідь «Фізик на кухні» для 
наукового товариства Великої Британії. Насправді практичне застосування 
молекулярна кулінарія отримала лише в 90-х роках минулого століття. В наш  
час в кожній країні світу існують гастрономічні ресторани, де кухарі чаклують 
над кожною стравою годинами, вражаючи уяву гостей. Кожен відвідувач 
приходить в такий ресторан за експериментом і в повній мірі отримує його. То 
хто є ці кухарі — фізики, алхіміки, інженери, гурмани, чи повна суміш цих 
професій і навичок. Страви готуються маленькими порціями, смак пізнається 
відразу, гармонія не порушується перемішуванням. Кожна порція це джерело 
вітамінів, в якій немає тяжких продуктів які порушують здоров’я людини.  

Щоб повністю пізнати смак приготованої страви, потрібно розкрити букет і 
докопатися до суті кожного інгредієнта. Тому в гастрономічному ресторані важ-
лива будь-яка деталь, там строго стежать навіть за запахами в залі. Зруйнувати 
гармонію, розгубити враження можуть навіть різкий запах парфумів клієнтів або 
вітер з відкритого вікна.На кулінарному «Оскарі» — «Золотий Бокюз» в Ліоні, 
названому так на честь знаменитого кухаря Поля Бокюза, демонструвалися секрети 
молекулярної кулінарії. З фруктового порошку з водою готували незвичайні сокові 
капсули, з цією метою в’язку рідину заправляли в шприц і видавлювали в склянку 
з водою. На дно прозорої склянки повільно падали сокові капсули фруктової ікри. 
Крім того, що це незвично, цей процес має ще фантастичне видовище [2]. 

Молекулярна кулінарія, це прикладна гастрономія майбутнього, вже на сто-
годнішній день завойовує своїх шанувальників. Займатися молекулярної кулінарі-
єю повсюдно навряд чи вдасться. По-перше, не кожен гість закладу ресторанного 
господарства здатний прийняти такі нововведення і змусити себе навіть спробу-
вати настільки незвичайні страви, по-друге, це дороге задоволення. Устаткування 
для такої кулінарії коштує тисячі доларів, не кожному ресторану це по кишені. 

Молекулярна кулінарія має свої секрети, так як і кожен кухар. Пироги 
виходять пухкими, якщо в них за допомогою шприца вводять ром. Ананасовий 
сік розм’якшує м’ясо і робить його ніжним. 
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Прикладів світових гастрономічних ресторанів впору навести чимало. 
Найзнаменитіші — лондонський «The Fat Duck», де кухар Хестон Блюменталь 
пригощає гостей своїми авторськими стравами: печінкою з жасмином, бананом з 
петрушкою і полуницею з зацукрованою селерою. Московський молекулярний 
ресторан «Анатолій Комм» названий на честь свого власника — комп’ютерного 
генія, екс — геофізика. Секрет процвітання московського ресторану в насиче-
ному смаку страв і максимально знежиреної їжі [3]. 

У багатьох країнах нині почали відкриватися курси навчання кулінарному 
молекулярному мистецтву. Виставки і конкурси кулінарної майстерності із 
застосуванням останніх інноваційних розробок завжди збирають масу бажаючих. 
Навіть спостереження за процесом перетворення звичайних продуктів в легкі 
хмарини або фантастичні суміші дає приголомшливі враження [4].  

Трапеза в гастрономічному ресторані може тривати і три години, і страв буде 
перепробувано від 20 до 40, а може і більше. От тільки почуття важкості після 
такого достатку не буде, буде тільки злет почуттів та захоплення майстерністю, 
так як в такі ресторани люди ходять не за насиченням, а як у музей їжі — для 
захоплення і вражень. 
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21. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ 
ВИДІВ ЛЕЦИТИНІВ НА ВЛАСТИВОСТІ 
ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ ТІСТОВИХ 
НАПІВФАБРИКАТІВ ТА ЯКІСТЬ ЗДОБНИХ 
ВИРОБІВ 
Й.Й. Роглєв 
Національний університет харчових технологій 

Нині ринок заморожених харчових продуктів є одним з найбільш динамічних 
в харчовій промисловості Європи і США. У 2011році об’єми продажів 
заморожених напівфабрикатів склали 8,3 млрд. доларів США. В порівнянні з 
попереднім роком цей об’єм збільшився на 35,3 % у вартісному вираженні. У 
Німеччині в 2011році об’єм продажів досяг 4 млрд., в Англії — 3,5 млрд., і 
Франції — 2,74 млрд. В таких країнах, як Ірландія, Норвегія і Швеція, 
споживання заморожених продуктів перевищує 46 кг на душу населення. Ринок 
СНД для цих продуктів в 2011році перевищив 985,9 млн. доларів США. 
Очікується, що в майбутньому до 2014 року темпи росту зростуть до 9,6 % в рік у 
вартісному вираженні. 
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Останніми роками за кордоном ринок заморожених і охолоджених продуктів 
доповнюється сегментом продуктів харчування, іменованих «convenient food» 
(зручна їжа). «Зручна їжа» розглядається як один з напрямів розвитку системи 
громадського харчування та сегменту HoReCa (готелі-ресторани-кафе). З 
гігієнічної точки зору основною вимогою до продуктів «convenient food» є їх 
багатофункціональність, у тому числі, науково обґрунтована міра насичення 
визначеними фізіологічно необхідними речовинами. 

Оскільки цей сегмент тільки почав розвиватися, то проблеми якості і 
формування затребуваного асортименту продуктів є актуальними. Зокрема, для 
цього сегменту важлива, у зв’язку з поширеністю серцево-судинних захворювань, 
розробка рецептур борошняних виробів, збагачених фосфоліпідами, із заморо-
жених тістових напівфабрикатів.  

Зараз виробництво фосфоліпідів налагоджене в промисловому масштабі і 
випускаються різні їх форми (стандартизованні, знежирені, гідролізовані, 
фракціоновані лецитини). 

Лецитини досить широко використовуються в хлібопеченні, що пов’язано з їх 
функціональними властивостями. Проте їх використання в заморожених тістових 
кулінарних напівфабрикатах та їх вплив на властивості продукту вивчені мало. 

Виробництво випечених виробів із замороженого тіста має ряд особливостей, 
пов’язаних із застосуванням низьких температур. 

Основним завданням даної технології, являється збереження життєздатності 
дріжджів і технологічних властивостей тіста та кінцевого продукту. 

Оскільки дріжджове тісто повинне зберігатися тривалий час в умовах низьких 
температур, доцільно було провести дослідження у напрямі вивчення впливу 
різних видів лецитинів (стандартного, знежиреного, гідролізованого): на 
технологічні властивості тіста, та збереження дріжджових клітин в ньому.  

Дослідження проводили шляхом приготування тістових заготовок з різними 
видами лецитинів в концентраціях 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 % та зберігання їх в 
замороженому стані при t = –18 °С. 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що гідролізований лецитин 
впливає на клейковину тіста. Оскільки він найінтенсивніше взаємодіє з білками 
борошна, сприяє підвищенню гідратації клейковини, як наслідок, збільшенню її 
кількості. Дані зміни мають пряму залежність від дозування лецитину. 

Поряд з цим з метою створення синергічного ефекту регулювання якості клей-
ковини, зменшення розпливання заготовок у процесі вистоювання після заморо-
жування — зберігання — розморожування, покращення їх питомого об’єму і 
формостійкості протягом тривалого зберігання сумісно з лецитинами використо-
вували добавку окисної дії — аскорбінову кислоту в кількості 0,006 % і 0,01 % до 
маси борошна з врахуванням досвіду використання її у традиційному хлібопеченні.  

Також при введенні гідролізованого лецитину (2,0 %) та аскорбінової кислоти 
(0,01 %) найбільш позитивно змінюються фізичні властивості тіста. Воно стає 
еластичнішим, менш липкішим, «сухішим» і м’якшим. Тому при подальшій 
технологічній обробці таке тісто менше розріджуватиметься.  

Використання лецитинів принципово не змінює характер газоутворення при 
зберіганні замороженого тіста. Проте, вища швидкість газоутворення відмічена для 
зразків тіста, в рецептурі яких були використані гідролізований лецитин (1,0 – 2,0 %) 
і знежирений лецитин (1,0 – 2,0 %).  
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Найбільш сприятливий вплив на газоутримуючу здатність тіста (до 5 місяців 
зберігання) чинить гідролізований лецитин у кількості 2,0 %. Це можна пояснити 
його здатністю утворювати комплекси, і тим самим оберігати каркас клейковини 
від значних ушкоджень під час низькотемпературного зберігання. 

Зразки з введенням гідролізованого лецитину мали найвищу кислотність, 
проте дані показники не перевищували допустимих значень. 

Науковий керівник: В.Ф. Доценко 

22. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 
КАДРІВ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ 
БІЗНЕСІ 
А.О. Корніяка 
Національний університет харчових технологій 

Нові соціально-економічні відносини обумовлюють нові підходи до розвитку 
готельно-ресторанної сфери, що, у свою чергу, приводить до підвищення вимог до 
кваліфікації фахівців, зайнятих в ній. Кваліфіковані кадри в готельно-ресторанному 
бізнесі виступають одним з ключових чинників успіху підприємства.  

Головною задачею сучасної системи підготовки і підвищення кваліфікації 
робітників є подолання невідповідностей у підготовці кадрів по професіях і 
кваліфікації, що склалися в минулому, та збалансованому задоволенні потреб у 
кваліфікованих працівниках для конкретного виробництва з урахуванням перс-
пектив його розвитку. Рівень розвитку робочої сили безпосередньо пов’язаний із 
зміною і вдосконаленням технічного базису виробництва. 

Система професійної освіти сьогодні не повністю відповідає структурі потреб 
готельного ринку і ринку праці. Крім того, не отримала належного розвитку 
система безперервної професійної освіти, що стримує оновлення економіки, не 
дозволяє ефективно модернізувати соціальну сферу туристських послуг і вивести 
на передові позиції в світі гостинну галузь України. 

Представлене дослідження є особливо актуальним сьогодні, оскільки вимоги 
до якості готельного продукту, розвиток технологій обслуговування вимагають 
постійного розвитку персоналу в готельно-ресторанних закладах. 

У Концепції розвитку економічної освіти в Україні зазначено: «Особливості 
змісту професійно-економічної освіти обумовлюються вимогами до її кінцевого 
результату — формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, для якої 
професійні знання, уміння, навички і їх постійне оновлення становлять основу 
самореалізації в економічній сфері суспільства. Професійна підготовка сучасних 
економістів передбачає розуміння ними закономірностей формування та 
розвитку відтворювальних процесів на макро- та мікрорівнях…» [1]. 

У жодній галузі немає такої кількості працівників, які безпосередньо 
контактують з покупцями їхньої продукції, як у туризмі. Одночасно туризм є 
однією з найбільш працездатних галузей виробництва. Середній показник 
зайнятості в туризмі становить 3 працівники на 10 туристів [2]. 

Упродовж тривалого часу вищі та середні навчальні заклади України не 
готували спеціалістів для туристичної галузі. Тому фундаментальна туристична 
освіта в Україні — відносно нова сфера освіти. Підготовкою фахівців у 
туристичній сфері України займаються понад 50 вищих навчальних закладів 
освіти різних форм власності та рівнів акредитації.  
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Проблема співвідношення теоретичної та практичної підготовки зараз гостро 
стоїть і в Україні. В закордонних закладах освіти не менше ніж 50 % загальної 
навчальної підготовки відводиться на підготовку практичну, а в деяких нав-
чальних закладах Європи тривалість практики складає 9 місяців. У навчальних 
закладах Великобританії є концепція вченого Дональда Шона, спрямована на 
сприйняття і усвідомлення студентом змісту діяльності у процесі її здійснення 
[3]. На думку науковця, навички та вміння можна набути лише спостерігаючи за 
діями досвідчених фахівців, співпрацюючи з ними, аналізуючи свої власні 
практичні дії, спільно обговорюючи помилки, проблемні ситуації тощо.  

Поєднання теорії і практики — основна риса навчання туризму та 
гостинності. Багато шкіл розташовані на базі діючих готелів, що дозволяє одразу 
ж застосувати на практиці всі теоретичні знання, отримані на уроках. Крім того, 
навчальною програмою передбачені обов’язкові оплачувані стажування. 

Сучасними проблемами системи підвищення кваліфікації у сфері гостинності 
є: недостатньо високий рівень організації і методики навчального процесу; 
слабке методичне і програмне диференціювання в навчанні керівників і фахівців; 
копіювання вузівського матеріалу і недостатнє зосередження на проблемах 
реального виробництва; недостатнє застосування сучасних методів навчання, 
зокрема, соціально-тренуючих і з використанням обчислювальної техніки; 
відсутність підручників і навчальних посібників з проблем підприємства і 
спеціально орієнтованих на навчання в системі підвищення кваліфікації. 

Сьогодні вузівська система із багатьох причин не може в масовому масштабі 
випускати фахівців сфери гостинності з необхідним для роботи рівнем компе-
тентності і адаптації до практичної діяльності. Наявні численні пропозиції в 
педагогічних дослідженнях по професійній освіті із багатьох причин або мало 
ефективні, або важко реалізовувані. 
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23. ВИКОРИСТАННЯ КЕКСІВ 
ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТА 
МІНЕРАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ У ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
І.А. Курач 
Національний університет харчових технологій 

Нестача основних складових нутрієнтів у харчових раціонах українців, 
зокрема білкових речовин (незамінних амінокислот), мінеральних речовин та 
вітамінів викликає погіршення стану здоров’я, рівня розумового розвитку дітей, 
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зниження працездатності та імунітету, порушення обміну речовин, а отже, 
зниження фізичного та інтелектуального потенціалу нації [1]. 

Одним із способів подолання цієї проблеми, зокрема в умовах ресторанного гос-
подарства є використання продукції підвищеної біологічної та мінеральної цінності. 

За об’єкт дослідження нами було обрано борошняні кондитерські вироби, 
зокрема, кекси, збагачені кукурудзяним та соєвим борошном. Соєве борошно 
дуже цінний поживний продукт, що містить до 40 % білків, які за 
амінокислотним складом близькі до м’яса, а по засвоюваності — до молока. 
Даний продукт містить розчинних вуглеводів — до 15 %, жиру — до 25 %, 
кальцію в 15, фосфору в 7, заліза в 10, білка в 4,5 і мінеральних солей в 10 разів 
більше, ніж пшеничне борошно. Також до його складу входить багато клітковини 
і целюлози [2]. Кукурудзяне борошно містить важливі для організму людини 
мінеральні речовини: солі калію, кальцію, магнію, заліза, фосфору; незамінні 
амінокислоти, вітаміни Е, В, РР і С, крохмаль, білки становлять 8 – 11 %. 
Кукурудзяне борошно є прекрасним засобом у боротьбі з недокрів’ям, із 
численними порушеннями роботи кишечника, також зміцнює всю серцево-
судинну систему організму людини. Цьому продукту також властива 
очищувальна дія, яка полягає у звільненні людського організму не тільки від 
шлаків і токсинів, а й від хімічних елементів та жиру. Борошно кукурудзяне 
сприяє зміцненню зубів, підвищенню еластичності кровоносних судин [3]. 

В лабораторних умовах кафедри технології харчування та ресторанного 
бізнесу було проведено ряд досліджень щодо визначення органолептичних і 
фізико-хімічних показників якості контрольного та досліджуваних зразків тіста 
та готових виробів. Контрольний зразок борошняних кондитерських виробів 
готували за рецептурою «Кексу апельсинового». У досліджувані зразки 
додатково вносили соєве та кукурудзяне борошно з показниками якості, що 
відповідали нормативній документації. Вихід готового продукту становив 85 г.  

При дослідженні використовували різне дозування та співвідношення 
добавок. Одержані результати показали, що для виготовлення продукції високої 
якості з підвищеною біологічною та мінеральною цінністю доцільно одночасно 
збагачувати борошняні кондитерські вироби борошном сої та кукурудзи у 
кількості 10 та 15 % до маси пшеничного борошна. При цьому, у збагачених 
зразках напівфабрикатів порівняно з контролем спостерігали збільшення вмісту 
загального та водорозчинного білка, зниження вмісту клейковини за рахунок 
заміни пшеничного борошна на кукурудзяне та соєве. Лужність та вологість 
досліджуваних та контрольного зразків не змінилася. 

Готові вироби, збагачені додатковим джерелом рослинного білка, мали 
покращені органолептичні та фізико-хімічні показники, а показник черствіння на 
7 добу зберігання на 25 % був вищим порівняно з контролем. Результати 
досліджень наведені в таблиці. 

Таблиця 1. Органолептичні та фізико-хімічні показники якості досліджуваних 
зразків кексів 

Показники Контрольний зразок Досліджуваний зразок 
Органолептичні показники 

Колір  Темно-коричневий колір ско 
ринки, на зломі — світло-жовтий 

Золотисто-коричневий колір ско 
ринки, на зломі — насичено-жовтий 
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Закінчення табл. 1. 

Показники Контрольний зразок Досліджуваний зразок 
Зовнішній вигляд Форма відповідна, на поверхні наявна тріщина 
Консистенція  Рихла, пориста, без закалу і слідів непромісу 
Смак  Відповідає даному виробу, без стороннього запаху 
Запах  Відповідає даному виробу, без 

стороннього присмаку 
Відповідає даному виробу, без 
стороннього присмаку, має ніжний 
смак 

Фізико-хімічні показники 
Вологість, % 18,0 18,0 
Лужність, град. 2,0 1,8 
Пористість, % 73 76 
Питомий об’єм, 
см3/100г 

2,0 2,0 

Отже, на основі проведених досліджень встановлено оптимальне спів від-
ношення збагачувачів та пшеничного борошна, яке дає змогу одержати не тільки 
борошняні кондитерські вироби підвищеної біологічної та мінеральної цінності, 
високої якості, а й подовжувати термін зберігання готової продукції. 
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24. ВИКОРИСТАННЯ ГОРОБИНОВОГО 
ПОРОШКУ ЯК ЗБАГАЧУВАЧА 
МАКАРОННИХ ВИРОБІВ  
В.М. Грицай 
Національний університет харчових технологій 

Актуальність питання збагачення незамінними харчовими речовинами 
макаронних виробів, які є продуктами широкого вжитку, зумовлена неспри-
ятливою екологічною ситуацією в Україні, пов’язаної з наслідками Чорно-
бильської катастрофи та техногенним забрудненням довкілля.  

Горобина є поширеною на території України дикорослою рослиною, що має 
цінний хімічний склад. На вітчизняному продовольчому ринку наявна сушена горо-
бина, з якої можна виготовляти порошок шляхом подрібнення. Порошок горобини 
містить значну кількість вітаміну С (%, що навіть більше, ніж у лимонах), також 
вітаміни Р, В2, РР, Е, К, провітамін А, цукор (до 8 % фруктози, глюкози, сахарози), 
глікозиди, амінокислоти, дубильні, пектинові та гіркі речовини, органічні кислоти 
(яблучна, лимонна, бурштинова), флавоноїди (рутин), залізо, мідь, марганець, йод, 
цинк, калій, магній, спирти (сорбіт), ефірні олії [1]. Існують дослідження вчених 
НУХТ по застосуванню горобинового порошку в технології булочних виробів [2]. 



 518 

У роботі вивчалась можливість внесення горобинового порошку в технології 
макаронних виробів з метою надання їм функціонального призначення.  

При виготовленні макаронних горобиновий порошок вносили у вигляді 
водозбагачувальної суміші з температурою 40 оС. Тісто замішували у тістозмішувачі 
макаронного преса «МАКМА-М» (продуктивність 10 кг/год), тривалість замішу-
вання тіста складала 10 хв. Вироби формували у вигляді короткорізаної локшини. 
Сушіння проводили в умовах лабораторії при температурі 20  2 С. 

Оцінку якості макаронних виробів здійснювали за органолептичними 
показниками, варильними властивостями та фізико-хімічними показниками.  

У першій серії дослідів використовували горобиновий порошок у кількості 5 % 
до маси борошна. Встановлено, що горобиновий порошок сприяє утворенню 
кремового кольору з бурштиновим відтінком, смак макаронних виробів не 
змінюється у разі такого дозування. Варильні властивості макаронних виробів 
поліпшуються — зростають коефіцієнти збільшення об’єму та маси. Міцність 
виробів знижується за рахунок наявності збільшення мікротріщин у структурі 
виробів, однак це не суттєво позначається на варильних властивостях — вироби 
практично зберігають форму. Кислотність виробів зростає незначно. 

Для характеристики впливу горобинового порошку на процес тісто при-
готування та пресування виробів вивчали зміну крихтуватості тіста та швидкості 
пресування і продуктивності преса. Крихтуватість макаронного тіста визначали 
за методикою, розробленою вченими НУХТ [3]. Швидкість пресування визна-
чали вимірюванням довжини сирих виробів, випресуваних за 30 с, і виражали в 
мм/с, а продуктивність преса — зважуванням цих виробів і виражали в кг/год.  

Встановлено, що горобиновий порошок сприяє утворенню більш крупно-
крихтуватого тіста (зростає маса фракцій тіста з розмірами крихт більше 7 мм та 
більше 5 мм). У результаті спостерігається деяке зростання параметрів пресу-
вання — швидкості пресування та продуктивності преса. Очевидно, такий вплив 
є наслідком зниження водопоглинальної здатності тіста.  

Таким чином, використання горобинового порошку можливе для збагачення 
макаронних виробів. Проте, потребує вивчення ряд питань, зокрема визначення 
оптимальних технологічних параметрів виготовлення макаронних виробів з 
горобиновим порошком (дозування додаткової сировини, температура водозбага-
чувальної суміші, вологість тіста), а також оцінка харчової цінності макаронних 
виробів після виготовлення та кулінарного оброблення. 
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25. ПОКРАЩЕННЯ АРОМАТИЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕСТОРАННОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 
О.М. Усатюк  
Національний університет харчових технологій 

Аромат ресторанної продукції, органолептичний показник, який визначається 
вмістом ароматичних речовин, природно присутніх у вихідній сировині, 
утворених під впливом ряду факторів під час кулінарного обробляння або 
спеціально внесених у процесі приготування. Під час технологічного процесу 
аромат стави або кулінарного виробу може змінюватися, і щоб отримати продукт 
з вираженим та стабільними органолептичними характеристиками, використо-
вують харчові ароматизатори. Це дозволяє відновити або підсилити аромат, 
втрачений під час кулінарного обробляння і зберігання готових страв та виробів 
та розширити їхній асортимент. Застосування ароматизаторів, навіть нату-
ральних, не має на меті підвищення харчової та біологічної цінності ресторанної 
продукції, збагачення її мікронутрієнтами чи іншими біологічно активними 
речовинами, але дозволяє покращити ароматичні властивості. 

Ароматичні речовини, які використовують у розробленні ароматизаторів, 
можуть бути натуральними, отриманими за допомогою фізичних, ензиматичних 
або мікробіологічних процесів, та синтетичними, отриманими хімічним син-
тезом. До синтетичних ароматичних речовин відносять також й ідентичні 
натуральним речовини. Термін «натуральний», у тому числі у маркуванні, може 
бути застосовано до ароматизаторів, до складу яких входять виключно 
натуральні ароматичні речовини. 

З ряду причин виробництво харчової продукції з використанням лише 
натуральних ароматизаторів неможливе, по-перше, вартість вихідної сировини, 
по-друге, обмеженість природних сировинних ресурсів. І суттєвими є переваги 
синтетичних джерел аромату: інтенсивність, стабільність у процесі зберігання і 
нижчі матеріальні затрати.  

Перспективним напрямком досліджень є отримання натуральним ароматичних 
речовин з природних джерел, які були б еквівалентними за якісними показниками 
та вартістю штучним аналогам, але при цьому не асоціювалися з потенційним 
ризиком для здоров’я споживачів. У результаті аналітичного огляду літератури 
запропоновано ефірні олії, які є самостійними ароматизаторами, використовувати 
для отримання натуральних ароматичних речовин. Серед вітчизняних ефірних олій 
в якості об’єктів дослідження було обрано ефірну олії кмину, а серед способів 
виділення — препаративну хроматографію, яка ефективно дозволяє виділяти як 
ключові компоненти олій, так і ті, які містяться у незначних кількостях. 

На даному етапі метою наших досліджень було встановлення органолептичних 
показників ароматичних речовин, виділених з ефірних олій кмину та кропу. Умови 
процесу виділення: температура інжектора, °С — 180 – 250; температура 
термостата колонок, °С — 120 – 200; температура детектора, °С — 250; тем-
пература колектора фракцій, °С — 180 – 250; температура приймальника фракцій, 
°С — –20…–15; витрата газу-носія, см3/хв — 50 – 100; об’єм проби, мл — 0,7 – 0,8. 

Дослідження органолептичних показників проводили згідно ДСТУ 2729 — 
94. Результати представлені в таблиці. Досліджені ароматичні компоненти 
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ефірних олій можуть пропонуватися як окремі натуральні ароматизатори або як 
складові для створення композиційних ароматизаторів з наступним вико рис-
танням їх у технологіях ресторанної продукції для покращення її ароматичних 
властивостей та розширення асортименту. 

Таблиця 1. Органолептичні показники ароматичних речовин ефірної олії кмину 

Найменування показника Ароматичні 
компоненти Зовнішній вигляд, колір Смак Аромат 

β-мірцен 
Прозора безбарвна 
рідина з жовтуватим 
відтінком 

Трав’янистий, 
гіркуватий 

Трав’янистий з 
пряними нотами 

р-цимен Прозора рідина світло-
жовтого кольору Гіркуватий, пекучий 

Насичений 
трав’янистий з 

цитрусовий нотами 

лімонен Прозора рідина світло-
жовтого кольору 

Гіркуватий з 
цитрусовим 
присмаком 

Насичений лимонний 

α-терпінеол Прозора рідина світло-
жовтого кольору Гіркуватий Насичений трав’яний з 

пряними тонами 

карвон Прозора рідина жовтого 
кольору Гіркуватий, пекучий Пряний, кминний 

каріофілен Прозора рідина наси- 
ченого жовтого кольору Гіркуватий, пекучий Різкий аромат з 

кминними тонами 
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26. ФРИЗЕРИ В РЕСТОРАННОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 
Ю.О. Чемен 
Національний університет харчових технологій 

До перспективних напрямків розвитку малого бізнесу в молочній сфері можна 
віднести виробництво м’якого морозива на фризерах в комплексі з кафе для його 
реалізації. Морозиво вважається сезонним товаром. Винятком є один вид 
морозива — м’яке. Широко пропонують м’яке морозиво в кафе, ресторанах, fast 
food, магазинах. М’яким називають морозиво, що подається споживачу збитим і 
охолодженим без загартовування. Виробляють цей продукт з готової суміші, 
сухої або згущеної, яка швидко розводиться водою, молоком до необхідної 
консистенції, збивається в спеціальних апаратах фризерах. В результаті 



 521 

фризерування молочна суміш перетворюється в кремоподібну масу з темпе-
ратурою –4 ... –6 °С, збивається і насичується повітрям, при цьому збільшується 
обсяг маси (збитість) на 50 – 100 %. Незагартоване морозиво не підлягає 
зберіганню та перевезенню. Морозиво і коктейлі, приготовлені за допомогою 
фризера, реалізується безпосередньо відразу після приготування. 

Для закладу ресторанного господарства, що вирішив продавати м’яке 
морозиво, оптимальним рішенням є придбання та встановлення фризеру безпо-
середньо на підприємстві, що реалізує це морозиво. Продуктивність апаратів 
може становити від 10 до 50 кг на годину. 

Фризер — це професійний апарат призначений для якісного приготування 
м’якого і твердого морозива. Фризер одночасно насичує повітрям, перемішує, за-
морожує попередньо приготовлену рідку суміш до температури –4 °С, –8 °С [1]. 

Залежно від кінцевого продукту всі фризери можна розділити на чотири основні 
групи: фризери для виробництва м’якого морозива, молочного коктейлю (Гранітор), 
виробництва твердого морозива (Батч-фризери), комбо-фризери, які суміщають 
одночасно виготовлення молочних коктейлів та м’якого морозива [2] Основним 
питанням, що стоїть перед фахівцем з готельно-ресторанного. Господдарства є вибір 
устаткування. Для того щоб обрати апарат, треба визначити основні функціональні 
параметри фризерів у порядку із значущості та популярності комплектації: варіант 
виконання (настільний або підлоговий), продуктивність порцій в годину, кількість 
смаків, об’єм камери зберігання суміші, об’єм циліндра заморожування, тип охо-
лодження, наявність пастеризації, наявність помпи, принцип дії. 

Крім того також важливі деякі додаткові функції та параметри, зокрема такі 
як лічильник порцій, датчик температури суміші, міксер для нічного зберігання в 
ємності, датчик рівня суміші в ємності, суміщення процесу пастеризації, дозу-
вання сиропу. Показники продуктивності фризера залежать від продуктивності 
компресора. Для прикладу середні показники продуктивності фризера за умови 
продуктивності компресора 1,7 кВт може забезпечити 20 літрів морозива, при 
масі порції 70 грам це складає 285 порцій на годину. Фризер без помпи дозволяє 
досягти збитості 30 – 40 %, тоді як з помпою 70 – 80 %. Помпа призначена для 
примусового нагнітання повітря в циліндр фризера, що дає змогу отримувати 
більш повітряну, кремоподібну консистенцію завдяки підвищеному насиченню 
повітрям, морозиво має кращі органолептичні показники (ніжна, повітряна 
консистенція), порція морозива може мати в середньому на 30 % меншу масу, 
при незмінному об’ємі. Фризери з помпою важливі для приготування висо-
кожирного морозива, адже високожирні сорти мають більш високу в’язкість. 
Помпа пришвидшує надходженню морозива в циліндр фризера.  

Фризери для виробництва молочного коктейлю призначені для приготування і 
реалізації коктейлю безпосередньо на місці продажу. Принцип дії в них 
наступний: у кришку роздачі окрім клапана, дозуючого подачу коктейлю, 
вбудований спеціальний міксер, а в нижній панелі фризера розташовуються 
ємкості для сиропу. Таким чином, натискуючи на кнопку панелі відповідного 
сиропу, міксер автоматично підмішує сироп в коктейль. Збитість продукту може 
досягатися 100 %. Температура кінцевого продукту на виході від +8 до –4 °С, 
продукт, приготований у фризері щільний, нагадує за смаком морозиво що 
розтануло, на відміну від коктейлів, які готують за допомогою міксерів. 

Фризери для твердого морозива (Батч-фризер) є пристрої для одночасного 
перемішування, насичення повітрям, заморожування попередньо підготовленої 
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рідкої суміші з температурою на виході від –8 до –12 °С, а підготовлене морозиво 
передають для низькотемпературної обробки в холодильну шафу шокового замо-
рожування, дозакалють в низькотемпературній морозильній камері до більш низь-
кої температури. У Батч-фризерах готують заморожені десерти з використанням 
соків, спиртних напоїв з додаванням подрібнених ягід, фруктів, горіхів в циліндр 
заморожування.  

Комбо-моделі оснащені помпою, пастеризатором, мають високу продуктивність. 
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27. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ 
РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАКАРПАТСЬКИЙ 
ОБЛАСТІ УКРАЇНИ  
Т.В. Гукалова 
Національний університет харчових технологій 

Готельне господарство є однією з важливих складових сфери послуг в Україні і 
ефективне його функціонування сприяє пожвавленню соціально — економічного 
розвитку країни та окремих її регіонів. Також можна зазначити, що український 
готельний ринок істотно пожвавився після перемоги України і Польщі в тендері на 
право проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». За оцінками віт-
чизняних готельєрів, до 2012 року в українські чотири- і п’ ятизіркові готелі інвес-
тують $300 млн. і в столиці з’являться близько 35 нових готелів на 100 – 250 но-
мерів кожний. За європейськими нормативами у Києві повинно бути щонайменше 
20 тис. готельних місць (загальна кількість номерів сьогодні становить 8,7 тис.,  
що вдвічі менше, ніж у Москві, і в 6 разів менше, ніж у Парижі) [1]. 

Упродовж останніх 9 років середньорічний коефіцієнт завантаження готелів 
України щорічно змінювався. Починаючи з 1999 – 2000 рр. цей показник зріс з 0,23 
до 0,25, у 2001 – 2002 рр. досяг 0,28, у 2003 р. — 0,32, впродовж 2004 – 2006 рр. 
становив 0,34. У 2007 р. — становив 0,35. При цьому мінімальне використання 
місткості готелів (в межах 0,15 — 0,19) було в Луганській, Івано-Франківській та 
Херсонській областях, а максимальне — 0,63 у м. Києві. У Волинській області та 
Чернігівській областях цей показник дорівнював відповідно 0,55 та 0,52 [1]. 

Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу незначна. 
У Великій Британії, наприклад, функціонує близько 260 тис. готелів. У країнах 
Європи число великих готелів становить 15 – 25 % загальної кількості готельних 
господарств, 75 – 85 % — мотелі та готелі сімейного типу. За даними аналізу 
структури готельного господарства України, такі форми готельного господ-
дарства, як кемпінги, готелі сімейного типу, надзвичайно поширені в інших 
країнах, в Україні практично не розвинуті. На території Закарпатській області у 
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2012 році функціонувало 67 — підприємств готельного господарства, з яких 17 
молодіжних баз та гірських притулків, 14 інших місць для короткотермінового 
проживання, 3 гуртожитки для приїжджих. Середня місткість одного під-
приємства складає 37 номерів. За категоріями комфортності 5,8 % об’єктів 
відносяться до 4 зіркових, 14,5 % — до 3 зіркових. Із загальної кількості номерів 
10,0 % складають класу люкс. Кожне третє підприємство готельного господ-
дарства мало у своєму складі такі об’єкти сервісу як ресторани, кафе та барів, 
кожне п’яте — сауни (басейни) та автостоянки, кожне сьоме — пральні. [3] 

Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою частиною світового 
готельного господарства. Такий швидкий темп інтеграції до європейських стан-
дартів пояснюється зручним географічним положенням України. Наприклад Ук-
раїнські Карпати — екологічно чистий регіон, а гірське повітря і мінеральні 
джерела — позитивно впливають на самопочуття та зміцнюють здоров’я в 
цілому. Важливим природним фактором є особливий клімат, завдяки своєму 
географічному розташуванню, характером рослинності, ландшафту, іонізацією та 
вмістом кисню в повітрі. Середньорічна температура повітря становить +10 °С. 
Сніговий покрив зберігається 3 – 4 місяці. Щедрі розмаїттям земних і підземних 
багатств Карпати є найдавнішою оздоровницею Європи. Унікальні за хімічним 
складом і концентрації мінеральні води і «гірський віск» — озокерит бла-
готворно сприяють загальному оздоровленню організму та зміцнюють серцево-
судинну і нервову системи. У Карпатах відомо більше 400 джерел мінеральної 
води. Найбільш багаті мінеральними водами Трускавець, Моршин, Свалявський, 
Рахівський, Хустський, Тячівський райони Закарпатської області [2]. 

Разом із тим, існуюча інфраструктура туризму на сьогодні не відповідає 
вимогам міжнародних стандартів. У більшості готелів відсутні як матеріально — 
технічна база, так і наявний персонал з відповідною кваліфікацією, особливо що 
стосується відпочинку сім’ями. Так як дана сфера обслуговування потребує особ-
ливої уваги, тому що гості відпочивають переважно з дітьми, і людьми похилого 
віку, яким потрібен відповідний сервіс Подальший розвиток готельного господ-
дарства неможливий без сучасного обладнання і впровадження новітніх тех.-
нологій. Це стосується насамперед інформаційних технологій, ефективних і на-
дійних систем захисту, без чого неможливо досягти високого рівня якості послуг.  

За останні роки Україна стала в основному «виїздною» країною. А ті гості, які 
приїздять до нас з-за кордону, бажають жити в Україні так, як вони звикли у 
себе. Ось чому вони стурбовані і незадоволені не лише високими розцінками у 
сфері послуг, але й низькими стандартами українських готелів. Україна відстає 
«за туристичними показниками» від інших східно-європейських країн.  
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28. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
«SOUS VIDE» ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
В.В. Удовицький 
Національний університет харчових технологій, Київ 

Кулінарне «вторгнення» молекулярних технологій у заклади ресторанного 
господарства на Україні є безперечним, адже це сучасний стиль приготування 
їжі, інноваційні та вишукані форми подачі страв, який цікавить як вчених, так і 
фахівців харчової промисловості на всіх професійних кухнях. Новітні напрями 
досліджень, пов’язані із вивченням фізико-хімічних процесів, які відбуваються 
під час приготування їжі.  

«Sous Vide» з французької означає «під вакуумом» і описує спосіб приго-
тування у вакуумній запечатаній пластиковій упаковці з дотриманням точно 
встановлених температурних режимів. «Sous Vide» технологія була апробована в 
кращих світових ресторанах світу в 1970 році, та її детальне вивчення 
науковцями була розпочато в 1990-х роках, а впровадження в домашній кухні 
розпочалось в кінці 2000-х років. Нині «Sous Vide» молекулярні технології 
починають охоплювати закордонні ресторани та поступово розповсюджуватись у 
вітчизняних закладах ресторанного господарства [1, 2]. 

Така форма пакування напівфабрикатів запобігає випаровуванню, за рахунок 
утримання летких речовин і вологи під час приготування страв, і пригнічує сто-
ронні присмаки та надає страві соковитої консистенції, підсилює її ароматичні 
властивості. Це дає змогу отримувати особливо поживну страву. Вакуумна 
упаковка також знижує ріст бактерій (продукти за приготування даним способом 
можна вважати стерильними [3]) і дає рівномірну передачу тепла від води до їжі. 

Класичні технології приготування страв (наприклад, тушкування) були ви-
користані, щоб зробити жорсткі шматки м’яса більш прийнятними до спо-
живання з давніх часів. Так, тривале готування більш ніж в два рази збільшує 
ніжність м’яса шляхом розчинення колагену в желатин і зниженню між во-
локнами адгезії. За температури 80 °С виявили, що цей процес триває 12…24 го-
дин, а ніжність збільшується лише незначно при варінні від 50 до 100 °С.  

Сучасна «Sous Vide» технологія забезпечує точний контроль температури, 
який важливий для м’язової частини м’яса, за рахунок якої змінюють свою 
структуру міофібрилярні, саркоплазматичні білки і сполучна тканина, що 
спричиняє зміни водоутримуючої здатності цілого куска м’яса. Жорсткі шматки 
м`яса можна зробити ніжнішими і при середньому ступені готовності. Вакуумне 
пакування підвищує ефективність передачі тепла від води (або пари) до харчових 
інгредієнтів. Також вакуумне пакування збільшує термін зберігання (низь-
котемпературне приготування з наступним заморожуванням та розмороженням 
за температури 52 °C впродовж однієї години до 3 діб), виключаючи ризик 
повторного забруднення в процесі зберігання; попереджує появу неприємних 
присмаків у результаті окислення жирних кислот; запобігає втраті смакових і 
ароматичних речовин під час приготування страв.  

Так, відомо, що сира їжа часто є середовищем для мільйонів мікроорганізмів. 
Більшість з них перестають жити за температури 50 °С, але є й такі, які 
розвиваються і при 52,3 °С, таким чином, в «SousVide» методі ми готуємо страви 
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за температури 54,4 °С тривалий проміжок часу, який забезпечує зниження 
контамінуючої мікрофлори властивій сирому м’ясі. 

За низьких температурах 50…65 °C, встановлено[4, 5], що жорсткі шматки 
яловичини були найніжніші, приготовані в діапазоні температур від 55…60 °C. 
Приготування яловичини протягом 24 годин за встановлених температур значно 
збільшує свою ніжність. Це викликано ослабленням сполучної тканини і 
протеолітичних ферментів, зниженням міофібрилярної щільності (еластичності). 
Так, колаген починає розчинятися в желатин за температури вище 50…55 °C. 

За результатами аналітичних досліджень теплове обробляння м`яса у вакуумі 
за знижених температур сприяє зменшенню витрат у 6 разів, порівняно з 
традиційними тепловим обробленням м`ясної сировини. У процесі теплового 
оброблення за знижених температур витрати маси становлять 2,5…2,7 %, що 
надає можливість створення нових кулінарних страв з мінімальною зміною 
харчової та біологічної цінності готової продукції. Та значно розширити 
асортиментний склад меню в закладах ресторанного господарства.  
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29. ЕКЗОТИЧНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ 
КУЛІНАРІЇ 
А.О. Емець 
Національний університет харчових технологій 

Кухня фьюжн — екзотичний напрямок сучасної кулінарії, однак не все так 
просто. Що ж таке справжній фьюжн і чим він відрізняється від звичайного 
ніякого на смак кітчу? У найпростішому вигляді фюжн можна визначити як 
поєднання елементів регіональних кухонь з усього світу з метою отримати 
несподівані і інноваційні смакові поєднання. В минулі часи кухарі, століттями 
маючи доступ лише до місцевих сезонних продуктів,були змушені винаходити 
методи приготування того, що є, найбільш ефективним способом — тобто смач-
но і корисно. Тим не менш, певний культурний обмін в області кулінарії прос-
тежувався уже в середні віки і навіть раніше. Так, знаменита італійська паста — 
не що інше як видозмінена локшина, привезена з далекого Сходу Марко Поло, а 
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італійські томатні соуси і швейцарський шоколад — спадщина, що дісталася 
після підкорення нових континентів. 

У сучасному ж вигляді фьюжн зародився в США і Австралії, і вже звідти 
почав свій переможний хід по світу. Одним з основних напрямків фьюжн є 
поєднання інгредієнтів і кулінарних прийомів західної та східної кухні, і описами 
таких страв, як севіче з лосося з сальсою з манго. Таких прикладів можна навести 
дуже багато. Основні прийоми кухні фьюжн не такі вже і складні і їх можна 
застосовувати на домашній кухні. Наприклад: 

– заміна одних елементів традиційних рецептів іншими. Так можна замінити 
яблуко ананасом або папайєю; 

– додавання в традиційний рецепт спецій, які застосовуються в іншій кухні. 
Так при приготуванні знайомої страви, приправити її індійськими спеціями, і 
зразу відчутно буде наскільки змінився звичний смак; 

– з’єднання рецептів різних кухонь в одній страві. Таким чином можна 
приготувати страву на європейський манер і поєднати її з соусом або гарніром, 
приготовленим за східною рецептурою; 

– додання знайомим стравам незвичайної форми. Наприклад, відомий кухар 
Ілля Лазерсон пропонував паризьким гурманам наступну версію російських щів: 
прозорий бульйон з пельменями, начиненими кислою капустою, і круасани з 
гречкою; 

Головне при приготуванні страв кухні фьюжн не забувати, що зміни які 
ведуть до зниження якості страв, не повинні вноситися в рецептуру (заміну 
пармезану дешевим сиром в італійських рецептах не виправдати, навіть 
прикриваючись фьюжн), а також не забувати про класичні варіанти сполучення 
одних продуктів з іншими. 

Фьюжн кулінарія, це авторський напрямок, який увібрав в себе все краще з 
кулінарних традицій Сходу і Заходу. Або несподіване, але гармонійне змішання 
смаків, стилів, інгредієнтів та кулінарних традицій таких популярних кухонь 
світу, як французька, італійська, китайська, японська, мексиканська та інше. В 
кухні фьюжн може означати додавання в традиційну страву незвичайного 
інгредієнта з іншої культурної традиції. 

Про місце і час виникнення кухні фьюжн існує безліч легенд. Згідно з однією з 
них, вважається, що трапилося це на Гавайях, де в XX столітті близько зійшлися дві 
протилежні культури: американська та японська. За іншою версією, кухня фьюжн 
зародилася в Нью-Йорку. У величезному мегаполісі, який вмістив в собі десятки 
різнорідних культур, напрямів, стилів. Фююжн — це симбіоз кількох культур не 
тільки в одній кухні, але і в одній страві. Тому щоб робити кухню фьюжн, потрібно 
бути відкритим і максимально космополітичним, інакше фюжн не вийде. Основний 
принцип кухні фьюжн — змішання. Це своєрідна «філософія кулінарії», в якій 
важливо розуміти сполучення продуктів і інтуїтивно відчувати «смакову» гармонію. 
Всі продукти, зібрані в одному фюжн — блюді, повинні поєднуватися за смаком, по 
своїй структурі, бути підібраними одна до одної і не «конфліктувати».  

Самі незвичайні поєднання під фьюжн насправді дуже тонко вивірені. Дуже 
важливо для фьюжн, що під час їжі смак кожного інгредієнта в страві окремо 
помітний, але потім всі компоненти зливаються в «карколомному» після відчуття 
саку, що гарантує масу вражень і нових емоцій. Безумовне правило для кухні 
фьюжн — свіжість і якість використовуваного продукту. .Існує кілька напрямків 
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стилю фьюжн: наприклад, пристосування давніх, застарілих рецептів під сучасну 
дійсність, або видозміна автентичної кухні. Кухня будь-якого народу не може 
бути затребуваною в іншій країні в своєму природному вигляді. Кухня фьюжн — 
насамперед компроміс. 

Фюжн — це стиль повної гармонії і рівноваги, а також смачна, оригінальна і 
здорова кухня. Останнім часом стиль фьюжн вважається наймоднішою тендер-
цією в усьому — в одязі, в музиці, в дизайні інтер’єру. У кулінарії теж не 
обійшлося без модного направлення фьюжн. 
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30. РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАКЛАДУ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
З ВПРОВАДЖЕННЯМ МЕНЮ СТРАВ 
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Національний університет харчових технологій 

Останнім часом у зв’язку з поширенням захворювань, пов’язаних з непере-
носимістю окремих продуктів харчування та їх складових, з’явилася гостра 
необхідність у створенні не тільки харчових продуктів промислового виробництва, 
а й закладів ресторанного господарства, які б могли задовольнити вимоги 
абсолютно всіх споживачів, навіть найвибагливіших. Серед неінфекційних 
захворювань, що при традиційному харчуванні несуть небезпеку для життя і 
здоров’я, виділяють целіакію (глютенову ентеропатію) та цукровий діабет. 
Незважаючи на значну кількість споживачів з даною проблемою (за кількістю 
населення із зазначеними захворюваннями Україна належить до лідерів у світі) у 
наш час існує надзвичайно мала кількість закладів, придатних до відвідування ті 
харчування цією групи споживачів. Саме тому у концепцію проектованого закладу 
ресторанного господарства (ЗРГ) на рівні з високою якістю послуг поставлено 
завдання виконання вимог для гарантування безпечного харчування цим людям. У 
зв’язку з цим у меню закладу відсуюні страви з використанням злакових культур 
(перш за все пшеничного борошна), а також цукру білого. Альтернативною 
сировиною для заміни злакових, небезпечних через вміст глютену для хворих на 
целіакію, є використання рису, гречаної крупи та кукурудзи. Для заміни цукру 
існує значна кількість цукрозамінніиків та підсолоджувачів.  

Однією із страв, розроблених спеціально згідно концепції проектованого 
закладу і включено у меню є «Профітролі безглютенові з солоним кисло-
молочним сиром». У традиційній рецептурі заварного тіста для приготування 
профітролей борошно пшеничне замінено борошном рисовим відповідно до 
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вмісту сухих речовин у готовому виробі. Начинкою обрано суміш з домашнього 
кисломолочного сиру зі спеціями та зеленню. Варто зазначити, що дана страва 
відноситься до холодних закусок. 

Введення в меню саме профітролей не випадкове, тому що в заварному тісті, 
що використовується для їх приготування, відсутній цукор, та не вико рис-
товуються розпушувачі. 

Рисове борошно було обрано як замінник пшеничного завдяки його 
органолептичним та фізико-хімічним властивостям. Воно містить значну 
кількість макро- та мікроелементів, вітамінів і харчових волокон (клітковин), що, 
варто зазначити, значно більше порівняно з вмістом даних речовин у початковій 
сировині пшеничному борошні. Рисове борошно є джерелом білка, більш 
повноцінного за амінокислотним складом, містить натрій, калій, магній, фосфор, 
цинк, вітаміни В1, В2 і РР. 

Але основною перевагою даного виду сировини є те, що рисове борошно не 
містить білок глютен, який безперечно небезпечний для людей, що страждають 
на глютенову ентеропатію.  

Необхідно вказати, що для виробництва нового виробу серед двох видів 
рисового борошна, які виробляються в Україні і світі, екструзійного і звичайного, 
обране саме останній, завдяки тому, що звичайне борошно не піддавалося впливу 
високої температури і тиску, зберегло свої початкові властивості, білкові 
продукти знаходяться у нативному стані, а не денатуровані, як в екструзійному, 
тому сировина придатна до випікання. 

Незважаючи на безумовні переваги використання рисового борошна, існують 
певні недоліки даного продукту. Перш за все це незначний вміст білків, які хоч і є за 
своїм складом більш наближені до еталонного, все ж таки містяться у кількості 
майже вдвічі меншій, порівняно з пшеничним борошном. Відсутність глютену, що є 
обов’язковою умовою для застосування сировини при виробництві аглютенової 
продукції, несе у собі відсутність клейковини, яка забезпечує структуроутворюючі 
властивості виробів, що призводить до ускладнень під час приготування виробів із 
застосуванням рисового борошна. Саме тому, для того, щоб компенсувати недостат-
ню кількість білкових речовин, було застосовано начинку із сиру кисломолочного, 
як джерела білка казеїну, великої кількості макто- і мікроелементів, серед яких варто 
виділити кальцій. Використання зелені кропу та петрушки дозволяє доповнити 
страву не тільки смаковим різноманіттям, а й збагатити калієм, натрієм, фосфором та 
поліненасиченими жирними кислотами, які покращують роботу шлунково-
кишкового тракту, що так необхідно для хворих на целіакію та цукровий діабет. 

Люди, які хворіють на целіакію та цукровий діабет протягом всього життя 
повинні притримуватися дієти, що обмежує їх можливість харчування у ЗРГ, 
тому створення закладу, у меню якого не буде небезпечних компонентів для 
даної групи населення є доцільним.  
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31. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ 
ВИДІВ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ 
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ 
ВИРОБІВ 
Ю.А. Чуйко 
Національний університет харчових технологій 

В продукції підприємств ресторанного господарства широко представлені 
кондитерські вироби як власного, так і промислового виробництва. Однак, саме 
власне виробництво дає змогу розширити асортимент, створити якісну про-
дукцію, з використанням різних корисних речовин. 

Східні солодощі, в тому числі і пахлава, користуються великим попитом у насе-
лення. Пахлава готується з листкового тіста, яке розкочують в найтонші пласти, 
змащують горіхово-медової масою, запікають і просочують медовим сиропом. За ра-
хунок значного вмісту меду пахлава багата на вуглеводи (фруктозу, глюкозу), 
вітаміни С, РР, В1,В6, різні мінеральні, ароматичні речовини, органічні кислоти, хі-
мічні елементи (залізо, йод, марганець та ін.), що прискорюють проходження 
хімічних процесів в організмі людини. Проте, в ній недостатня кількість білка та 
біологічно активних речовин. 

Насіння льону багате на протеїни, жири і клітковину. Білок насіння багатий на 
незамінні амінокислоти, переважна кількість яких — глобуліни (з високою 
молекулярною масою (58 – 66 %), а також альбуміну, на частку якого припадає 
20 – 42 %. Харчова цінність білка насіння льону в бальній оцінці становить  
92 одиниці (казеїн прийнятий за 100). 

Також, льняне насіння багате жирами (41 %). Унікальність льняної олії поля-
гає у значному вмісті поліненасиченої альфа-ліноленової кислоти (АЛК). АЛК — 
незамінна поліненасичена жирна кислота, що сприяє протіканню важливих 
біологічних функцій в організмі людини, входить до складу практично всіх 
клітинних мембран, бере участь в регенерації серцево-судинної системи.  

На сьогоднішній день високий вміст АЛК в дієті людини сприяє збільшенню 
в’язкості крові, володіє судинорозширювальними властивостями і має анти-
стресову і антиаритмічну дії.  

Насіння льону — відмінне джерело рослинної клітковини, яка сприяє зменшенню 
ризику виникнення онкологічних захворювань і зміцнює імунітет організму. 

Воно є одним з багатющих джерел лігнанів, що наділені антиканцерогенною 
дією, є антиалергенами, а також мають потужну антиоксидантну дію.  

У насінні льону багато вітамінів. Наприклад, вітамін F, який активно бере 
участь в жировому і обмін холестерину. Він не синтезується в організмі, тому так 
важливо отримувати його з продуктами харчування. Як джерело селену, насіння 
льону перешкоджають розвитку пухлин, добре очищають організм від солей 
важких металів, допомагають поліпшити зорову і мозкову діяльність організму. 

Насіння льону багате мінеральними речовинами, особливо багате калієм, 
якого в ньому міститься приблизно в 7 разів більше, ніж в бананах. Жиророз-
чинний Токоферол, тобто вітамін E представлений в льняному насінні головним 
чином Гамма-Токоферолом, який є природним біоантиоксидантом.  

Льняне насіння переважає боби сої за кількістю жиру, майже в 2 рази і за 
змістом в ньому поліненасичених жирних кислот на 35 %, за змістом вуглеводів — 
в 1,7 раза. 
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Потреби населення Землі в льняному насінні безперервно зростають і розкри-
вають перспективи подальшого розвитку льонарства і забезпечення людей про-
дуктами харчування з підвищеним вмістом біологічно активного льняного білка. 

В лабораторних умовах нами був проведений ряд дослідів з додаванням 
насіння льону у різних співвідношеннях. Насіння додавали замість горіхів з 
внесенням 5 %, 10 % та 15 % до маси начинки. Досліджували органолептичні 
показники, зміну кислотності, зольність, вологість та масову кількість жиру в 
готових виробах та в самій начинці. 

Проаналізувавши результати досліджень, було встановлено оптимальне 
дозування насіння льону становить 10 %. Дане дозування позитивно впливає на 
якість готової продукції та смакові властивості пахлави.  
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32. ЗАДОВОЛЕННЯ ДОБОВОЇ ПОТРЕБИ 
У ПОЖИВНИХ РЕЧОВИНАХ  
ЗА РАХУНОК МОЛЕКУЛЯРНИХ СТРАВ 
О.О. Дудкіна  
Національний університет харчових технологій 

Норми добової потреби — це розрахований для здорової серед-
ньостатистичної людини мінімальний рівень споживання харчових речовин, 
нижче якого вірогідність розвитку дефіцитних станів різко зростає.  

Головна специфіка молекулярних технологій полягає в тому, що додавання спе-
цифічних для цих технологій елементів дозволяє умовно розкладати страву на мо-
лекулярному рівні та будувати їх заново, так як нам потрібно. В ході практичної 
реалізації обраного методу нами було створено наступні страви: страва № 1 — Го-
роховий бум (заморожений горошок, морква, зелень, курячий бульйон, а також 
шматочок томату і підсмажений шматочок хлібу для подачі); страва № 2 — Яблуч-
на спокуса (яблука, курага, цукровий сироп, подається з печивом); страва № 3 — 
Весняний мікс (томат, морква, капуста, перець, сіль, відварене куряче філе, для 
подачі також використовується підсмажений шматочок хліба). 

Після проведення експериментальних досліджень у інноваційних стравах 
результати були зведені у загальну порівняльну характеристику вмісту нутрієнтів 
з добовою потребою, а також розраховано відсоток задоволення добової потреби.  
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Проаналізувавши мінеральний, вітамінний та фізико-хімічний склад кожної 
страви підведемо загальний підсумок у вигляді характеристики задоволення 
добової потреби для кожної страви окремо рис. 1. 
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Рис. 1 Задоволення добової потреби споживача у поживних речовинах за рахунок: 
а) — страви № 1; б) — страви № 2; в) — страви № 3 

Отже, за наведеними даними очевидно, що всі 3 страви є низькокалорійними 
та мають високий рівень задоволення потреб у білках, харчових волокнах, 
вуглеводах та жирах, враховуючи, що вихід страви складає всього 40 г, що надає 
можливість впровадження розроблених страв у меню збалансованого дієтичного 
харчування. За мінеральним складом людина отримує збалансований вміст 
змодельованих мікронутрієнтів, таких як вміст калію, кальцію, заліза, фосфору, 
магнію та натрію. У підборі страв оздоровчого призначення дані страви можуть 
зробити вагомий внесок у профілактичному лікуванні серцево-судинних та 
захворюваннях пов’язаних із водами зору. А за вітамінним складом всі 3 страви є 
багатими на вітаміни та мають високий рівень задоволення потреб у таких 
вітамінах, як β-каротин, вітамін А, Е, РР, С, В1 та В2. Досліджувані страви мають 
відносно великий відсоток задоволення потреб споживачів у нутрієнтах, 
враховуючи, що повне задоволення потреб може бути здійснене протягом дня за 
рахунок споживання людиною інших страв. 
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33. ГОРОБИНОВЕ БОРОШНО 
В ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
Ю.А. Мирошник 
Національний університет харчових технологій 

Борошняні кондитерські вироби (БКВ) користуються широким попитом серед 
населення та відвідувачів закладів ресторанного господарства. При цьому їх 
хімічний склад характеризується високим вмістом легкозасвоюваних вуглеводів, 
жирів та є незбалансованим за амінокислотним складом.  

Одним із шляхів вирішення проблеми розширення асортименту борошняних 
кондитерських виробів, підвищення їх біологічної і харчової цінності є викорис-
тання дикорослої рослинної сировини. Нетрадиційна дикоросла плодова сировина 
має широкий спектр функціональних властивостей, що дозволяє впливати на 
властивості борошняних напівфабрикатів, хід технологічного процесу, регулювати 
властивості структурних компонентів сировини в заданому напрямку, поліпшувати 
фізико-хімічні й органолептичні характеристики виробів, надавати їм нових 
якісних показників, підвищувати харчову цінність і корегувати їх хімічний склад. 

З усього різноманіття дикорослої рослинної сировини особливу увагу слід 
звернути на продукти їх переробки, а саме порошки. Вони зберігають корисні 
властивості вихідної сировини впродовж тривалого часу, що дає змогу 
безперервно забезпечувати виробництво борошняних кондитерських виробів 
цінним джерелом біологічно активних речовин. 

В якості нетрадиційної, дикорослої рослинної сировини нами запропоновано 
використання горобинового борошна (ГБ) — продукту подрібнення сушених 
плодів горобини червоної (Sorbus. аucuparia L.), що є джерелом біологічно 
активних речовин, а сорбінова кислота, що входить до його складу дозволить 
збільшити термін зберігання готових виробів. 

У народній медицині горобину червону або звичайну використовували здавна. 
Її плоди у свіжому та сушеному вигляді застосовують при захворюваннях нирок, 
серця, судин, для профілактики цинги та при авітамінозі, а також для 
нормалізації обміну речовин. 

ГБ у своєму складі містить харчові волокна, органічні кислоти, такі як: винна, 
яблучна, фолієва та сорбінова; різні цукри: фруктозу, сахарозу, глюкозу; 
вітаміни: А та його провітамін — бета-каротин, В1, В2, В9, Е; мінеральні 
речовини: Ca, Mg, K, P, Fe, Zn, Cu, Mn; дубильні речовини, пектини, а також 
шестиатомний спирт сорбіт.  

Сорбінова кислота, що міститься в ГБ, має особливе значення — гальмує ріст 
мікроорганізмів, грибів і плісняви. Її використовують як природний консервант 
харчових продуктів. 

Важливою складовою ГБ є наявність β-каротину, який перетворюється в 
організмі людини в ретинол (вітамін А), а також має антиоксидантні властивості. 
Вміст β-каротину в горобиновому борошні становить 9 мг/100г. Вітамін А 
впливає на ріст людини, покращує стан шкіри, сприяє підвищенню опору 
організму інфекціям, забезпечує ріст і розвиток епітеліальних клітин, входить до 
складу зорового пігменту паличок сітківки ока — родопсину і зорового пігменту 
колбочок — йодопсину. Ці пігменти регулюють темнову адаптацію зору.  
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Серед макроелементів найбільше в ГБ міститься кальцію. Як відомо 
основною функцією кальцію є участь у формуванні жорсткої каркасної частини 
організму людини — кісток, крім того кальцій надає міцності волоссю, верхнім 
шарам шкіри, нігтьовим пластинам. Також кальцій відіграє важливу роль у 
процесах згортання крові. Відомо, що при нестачі кальцію в крові відмічається 
схильність до кровотеч, повільно загоюються рани. 

Масова частка вологи в ГБ становить не більше 10 %. Така кількість вологи 
забезпечує тривале збереження продукту (до 1 року) без явних ознак псування. 

Такі дані попередніх досліджень надають передумови вважати доцільним 
використовувати горобинове борошно в технології БКВ. 

Останнім часом широкого розповсюдження набувають кондитерські вироби з 
бісквітного тіста. Бісквіт є основою багатьох тістечок, тортів та десертів. Таким 
чином, актуальною є розробка технології БКВ з бісквітного тіста підвищеної 
біологічної цінності з використанням горобинового борошна.  

Перспективними напрямами подальших досліджень є:  
– встановлення оптимального дозування ГБ, яке забезпечить підвищення 

харчової та біологічної цінності БКВ без погіршення споживчих властивостей;  
– дослідження впливу додавання ГБ в рецептуру бісквітного тіста на хід 

технологічного процесу;  
– вивчення впливу додавання ГБ на фізико-хімічні процеси в бісквітному тісті; 
– визначення харчової цінності БКВ з горобиновим борошном.  
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34. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАНОМ 
Ю.В. Миць 
Національний університет харчових технологій 

Ресторанний бізнес стрімко розвивається з кожним роком, йде серйозна 
конкурентна боротьба за відвідувачів і саме цей фактор змушує топ-менеджерів 
продумувати не тільки основну стратегію і стиль діяльності ресторану, але і деталі, 
що додають закладу унікальність і неповторність, а саме введення інновацій. 

Однією з інновацій, яка допоможе значно підвищити рівень і відповідно 
відвідуваність закладу є система інтелектуального управління будівлею, який 
називається «Розумний ресторан». Система інтелектуального управління дозволить: 

Покращити якість відпочинку своїх відвідувачів допомогою системи управ-
ління та зонування світла, системи мультирум, яка спрощує використання аудіо-
відео приладів, у тому числі і улюбленого для гостей караоке. Так само можна 
запропонувати відвідувачам трансляції спортивних та інших подій. 

Більш ефективний контроль за персоналом, практично виключивши при 
цьому людський фактор. 
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Крім того, система інтелектуального управління дозволить ресторану здійснювати 
значну економію коштів, за рахунок раціонального використання енергоресурсів. 

Управління світлом в ресторані з будь-якого зручного пристрою дозволить ре-
гулювати освітлення (яскравість і кількість світла) залежно від погоди, або для ство-
рення певної обстановки. В системі розумного ресторану також передбачено центра-
лізоване відключення розеткових груп (крім необхідних) і керування світлом в режимі 
сценаріїв (включити / виключити) натисненням однієї клавіші. Завдяки системі 
можливе управління групами та зонами освітлення, регулювання яскравості 
освітлення на стелі, зміна світлового настрою приміщення натисненням однієї клавіші. 
Це дозволить створити в ресторані потрібну атмосферу в будь-який час року і в 
залежності від погоди. Функція SOS в системі розумного ресторану (пожежний 
контроль, контроль стану інженерного обладнання, контроль над витоками води та 
газу) проводить постійний моніторинг стану датчиків з сенсорних панелей або з 
комп’ютера. У режимі пожежогасіння відбувається відключення енергоспоживачів, 
вимкнення ліфтів. У разі необхідності, система викликає фахівця служби експлуатації, 
і проводить заходи для забезпечення безпеки відвідувачів. У режимі сигналізації 
включається освітлення всього будинку і проводиться CMC — оповіщення власників. 

Однією з основних функцій розумного ресторану є система мультирум. У 
системі використовуються настінні пульти для управління звуком, суміщені з 
керуванням світлом. Можливий вибір і прослуховування та перегляд в різних 
приміщеннях аудіо-, відеоджерел центральної стійки, локальних джерел звуку. 
Функція домашнього кінотеатру дозволить переглядати в ресторані фільми / 
кліпи високої чіткості і слухати музику. 

Сценарії управління пристроєм — це мобільна форма для створення сценаріїв 
автоматичного й інтерактивного управління системою розумного будинку з 
додатковими базовими варіантами. Сценарії легко встановлюються, змінюються і 
візуально на екранах системи устаткування Clipsal C-Bus. Це можливість з’єднання 
світла і звуку з метою створення певної атмосфери, можливі наступні сценарії: 

Бізнес зустріч / переговори (закриваються штори, опускається екран і вклю-
чається проектор, починається показ презентації, включається аудіосистема, 
проведення відеоконференції з партнерами); 

Вечірка (включення святкового освітлення, керування аудіо та відео систе-
мою, створення «світлових вистав»); 

Романтична зустріч (закриваються штори, включається приглушена музика, пе-
редбачена TV або DVD, включається сценарій підсвічування, який змінюється через 
заданий час, включається ароматизатор, створення ефекту світанку або заходу). 

Сучасне обладнання і бездоганний сервіс складають на сьогоднішній день 
домінанту сучасного готельно-ресторанного бізнесу. Виклик офіціанта в ресторані з 
використанням систем розумний ресторан — це оперативність замовлення страв і 
навіть контроль його виконання. Система інтелектуального управління дозволяє 
здійснювати безпосереднє замовлення страви за допомогою РC-монітора. Він 
передбачається як на столиках гостей, так і в адміністратора. Це дозволяє уникати 
повторних сигналів до виклику. Гостю можна не сумніватися, що його замовлення 
прийняте і знаходиться на стадії обробки. Оформити замовлення можна і з номера в 
готелі. Тоді сигнал про виклик надходить з індивідуального пульта гостя на 
централізований диспетчерський пульт або ЖК-дисплей. 

Система інтелектуального управління дозволить ресторану здійснювати значну 
економію коштів, за рахунок раціонального використання енергоресурсів. Приб-
лизно за 2 роки система повністю окупить себе і буде приносить значний прибуток. 
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35. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
К. Кулікова, В.І. Кулініч  
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день великим попитом користуються легкі десерти та 
тістечка, серед яких перше місце займають усім відомі десерти: тірамісу, панна-
кота, муси, фруктові желе, сабайон, парфе, брауні з різними добавками, 
шоколадний фондан. 

Шоколадний фондан — страва французької кухні, являє собою кекс або 
маффін з хрусткою скоринкою зовні і м’якою, навіть рідкої начинкою всередині. 
Цей вишуканий десерт напрочуд просто готувати. Подається фондан з ванільним 
кремом, карамеллю, м’ятою або свіжими ягодами, але смачніше всього, на 
погляд фахівців, поєднувати фондан з кулькою морозива. Виходить чудовий 
союз гарячої шоколадної начинки і ніжної прохолоди морозива.  

За традиційною рецептурою до складу шоколадного фондану входять: яйця, 
вершкове масло, цукор, чорній шоколад (вміст какао від 70 %) та пшеничне 
борошно. Як відомо, борошно містить у свєму складі глютен.  

Глютен (клейковина) (від лат. gluten — клей) — група запасаючих білків, 
виявлених в насінні злакових еластичність і пружність при змішуванні з водою, і 
служить критерієм визначення якості борошна. Глютен сприяє одержанню пухких і 
пористих борошняних виробів. Для кожного сорту борошна його сандартом 
установлена середня кількість клейковини — 20 – 30 рослин, особливо пшениці, 
жита, вівса і ячменя. Термін «глютен» позначає білки фракції проламінів і 
глютелінів, причому велика частина глютену припадає на частку перших. Вміст 
глютену в пшениці, проламіни якої отримали назву гліадину, доходить до 80 %. 
Глютен у вигляді клейковини має велике значення в хлібопекарській промисловості, 
його вміст в борошні є чинником, що визначає такі характеристики тіста як 
еластичність і пружність при змішуванні з водою, і служить критерієм визначення 
якості борошна. Глютен сприяє одержанню пухких і пористих борошняних виробів. 

При спадковому дефекті у людей може розвинутися непереносимість 
глютену, що вимагає довічного дотримання дієти з повним виключенням всіх 
продуктів, що містять глютен. Нажаль, таких людей стає все більше і більше. 

Вирішенням цієї проблеми є заміна пшеничного борошна на рисове або 
гречане, яке не містить глютену. Рисове борошно є джерелом рослинного білка, 
повноцінного за амінокислотним складом, містить калій, магній, фосфор, 
вітаміни В1, В2 і РР. До її складу входять багато мікроелеметнів (Fe, Zn, Cu, Se, 
Mn), значна кількість крохмалю, який легко засвоюється організмом людини, 
небагато клітковини (до 1 %) та моно- і дисахаридів. 
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Відмінною особливістю гречаного борошна є високий вміст незамінних аміно-
кислот, причому вміст білка в ньому не поступається пшениці. Наприклад, за зміс-
том лізину гречка перевершує просо, пшеницю, жито, за вмістом валіну набли-
жається до молока, лейцину — до яловичини, фенілаланіну — до молока і ялови-
чини. Атеросклероз, хвороби печінки (гепатити, гепатози, цирози), гіпертонія самого 
різного походження (крім ниркової), набряки, підвищення рівня холестерину в крові, 
розлади імунної системи, запори, гастрити і виразкова хвороба — ось неповний 
перелік хвороб, при яких рекомендують вживати в їжу страви з гречки. Хвороби 
цивілізації — зниження імунітету, отруєння промисловими токсинами, хронічні 
стреси, синдром хронічної втоми — стали тією причиною, по якій дієтологи 
рекомендують активно вводити в раціон гречку і страви з неї. Багато дослідників 
вказують на користь гречки при остеоартрозі (поразці суглобів), відзначають її 
детоксикуючу, зміцнюючу дію на стінки капілярів і властивість гречки підвищувати 
рівень допаміну (тобто допомагає долати депресію, особливо у чоловіків). 

Такий незначний перелік показує, що білки гречки відрізняються високим 
ступенем збалансованості за вмістом незамінних кислот, мають хорошу 
засвоюваність, що і робить гречану крупу і гречане борошно особливо цінним 
дієтичним продуктом. У гречаному борошні багато мікроелементів таких як: 
залізо, фосфор, мідь. Ці мікроелементи добре засвоюються організмом людини, 
сприяють відновленню гемоглобіну в крові та підвищують фізичну витривалість. 
Також ядро багате вітамінами В1, В2, РР, Р. Вміст рутина має велике значення 
для профілактики лікування склерозу та гіпертонії. 

Впровадження заміни пшеничного борошна гречаним дозволяє вживати даний 
вид кондитерських виробів хворим на целіакію, у зв’язку з тим, що білки гречаного 
борошна не містять глютену — білку, що викликає токсичну реакцію у хворих на 
глютенову енторопатію. Борошно у кількості 23 – 24 % забезпечує високі струк-
турно-механічні показники тіста та органолептичні показники готового виробу. 

Таким чином, заміна пшеничного борошна гречаним та рисовим дає мож-
ливість виробляти продукцію для усіх верств населення, у тому числі для хворих 
целіакію, при цьому не погіршуючи фізико-хімічні та органолептичні показники 
кондитерського виробу. 
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36. ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ 
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Харчування — основний фактор забезпечення оптимального росту і розвитку 
людського організму, його працездатності, здоров’я і довголіття. На даний час 
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харчування населення України характеризується підвищеною калорійністю, 
недостатнім або не збалансованим вживанням макро- та мікронутрієнтів. Тому 
важливим завданням сьогодення є не лише покращення якості хлібобулочних 
виробів, але й підвищення їх харчової цінності. 

Хлібобулочні вироби є перспективним об’єктом збагачення, тому що нале-
жать до категорії продуктів щоденного споживання.  

Для підвищення харчової та біологічної цінності хлібобулочних виробів з 
метою надання їм функціональних властивостей на сьогодні актуальним є 
застосування нетрадиційної рослинної сировини та продуктів її переробки. 
Лікарська рослинна сировина є джерелом широкого спектру біологічно активних 
речовин, які здавна широко використовуються для профілактики і лікування 
захворювань організму людини.  

Застосування рослинних добавок дає можливість регулювати хімічний склад 
хлібобулочних виробів відповідно до вимог науки про харчування. Внесення їх у 
борошно дозволяє розширити асортимент хлібобулочних виробів, забезпечує 
надходження мікронутрієнтів з продуктом масового споживання без збільшення 
калорійності. 

В якості добавки нами запропоновано використання порошку кропиви — 
продукту подрібнення сушеного листя кропиви дводомної (Urtica dioica L.) 

Листя кропиви містить у своєму складі вітаміни С, В, К, D, РР, бета-каротин, 
флавоноїди, дубильні речовини, харчові волокна та мінеральні речовини(залізо, 
кальцій, магній, калій). Встановлено, що за кількістю вітаміну С кропива не пос-
тупається цитрусовим, бета-каротину в ній міститься в 2 рази більше ніж в морк-
ві, до складу білків кропиви входять 9 з 10 незамінних амінокислот, вітамін Д, 
що міститься в невеликій кількості, допомагає засвоєнню кальцію в організмі, він 
підтримує рівень неорганічного кальцію та фосфору в плазмі крові та підвищує 
всмоктування кальцію в тонкому кишечнику, сприяє зміцненню кісток людини. 

При проведенні досліджень листя кропиви подрібнювали, висушували, одер-
жали порошок. Порошок кропиви — це однорідна сипка маса темно-зеленого 
кольору з вираженим специфічним смаком та запахом. 

Для розробки рецептури та визначення оптимальної кількості порошку кро-
пиви в хлібобулочних виробах проводили пробні лабораторні випічки. При 
внесенні в рецептуру порошку кропиви в пшеничне борошно, одразу при замісі 
тіста, в кількості від 1 до 5 %, результати показали, що внесення навіть 1 % 
порошку кропиви погіршувало зовнішній вигляд булочних виробів та колір 
м’якуша, він набував зеленуватий не властивий хлібобулочним виробам кольору. 

Проте, при внесенні порошку кропиви в житньо-пшеничні булочні вироби в 
кількості від 1 до 5 %, спостерігався позитивний вплив на органолептичні та 
фізико-хімічні показники. Колір м’якуша був характерним для виробів із житньо-
пшеничного борошна, змінювався від світло-коричневого (в контрольному 
зразку) до темно-коричневого (з внесення 5 % порошку кропиви). 

Оптимальну кількість порошку в рецептурі хлібобулочних виробів було 
встановлено в результаті проведення аналізу на основі встановлених органо-
лептичних та фізико-хімічних показників дослідних виробів, де в якості змінних 
факторів були обрані кількість внесеної добавки, пористість та питомий об’єм 
готових виробів. 

Це дозволило встановити оптимальну кількість порошку кропиви в хлібобу-
лочних виробах, а саме 3 % до маси борошна. Внесення порошку кропиви у спів-
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відношенні 1 %, 3 %, 5 % не дало вагомого впливу на підйомну силу, пористість 
виробів вони залишились в допустимих межах, проте суттєво вплинуло на вміст 
кальцію, магнію, калію, заліза кількість яких значно збільшилась, а також збіль-
шилась кількість вітамінів.  

Отже, використання порошку кропиви у виробництві булочних виробів доз-
волить розширити асортимент хлібобулочної продукції оздоровчого призначення, а 
токож значно підвищити вміст вітамінів та мінеральних речовин в готовому виробі. 
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37. З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕСЕРТУ 
А.О. Ємець 
Національний університет харчових технологій 

Десерт — від французького слова desserrer — робити ненапряжним, розку-
тим, легким. Цим французьким терміном у всьому світі прийнято називати 
страви, якими завершують трапезу, незалежно від того, якими вони є по порядку 
подачі — третіми або п’ятими.  

У сучасну термінологю слово «десерт» увійшло з 1652 року. До цього його 
заміняло таке слово як «заїдки», яке стало особливо невживаємим у ХУІІІ ст. у 
зв’язку з появою поняття «закуски». Розділяти заїдки від закусок стало тяжко, і 
тому з середини ХУІІІ ст. слово «заїдки» назавжди зникли з кулінарної 
термінології і з цього часу використовується тільки слово «десерт». Аналогічний 
процес проходив і в інших європейських мовах — англійській та німецькій, де 
лово «післязастольє» (Nachtisch) — замінюється більш точним французьким 
кулінарним поняттям «десерт» [2].  

Сутність десерта — не додати ситності, а, навпаки, зняти відчуття 
післяобідньої важкості, не викликати у людини бажання заснути. Ось чому 
десерт, в його точному французькому кулінарному понятті — це не тільки 
солодка страва на заїдку або в кінці всього обіду, а обов’язково легка, освіжаюча 
страва. Відповідно до цього невірно і незрозуміло було б називати десертом 
солодкі важкі страви: тістечка, коржики, пряники, хлібні та інші солодкі супи, 
киселі. Десертами можуть називатися тільки фрукти, ягоди, їх соки, фруктово-
ягідне желе, муси, причому швидше кислуваті ніж солодкі. Любе використання 
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цукру в підвищеній кількості із десертних страв, особливо в сучасному їх с 
прийнятті виключається. З гарячих напоїв до десертів належать чай та кава, які є 
не тільки «проштовхуючі» їжу, але і тонізуючі загальний стан, прискорюючи 
процес харчування та які знімають відчуття важкості після їжі. 

До десертів належать желе та муси — (це французьке слово gelee — застигле). 
Десертна страва готується з фруктових або ягідних соків, цукру. Желе готують з 
допомогою різних жилюючих речовин. Найкраще желе — на рибному клею 
(карлуке) готували аж до кінця ХІХ століття. В наш час всі желейні страви 
готують на желатині. Мус — (від французького слова — mousse), це солодка 
десертна страва, яку готують з ароматичної основи ( фруктового або ягідного 
соку, пюре, виноградного вина, шоколаду, кави, какао тощо), які придають смак і 
назву тому або іншому мусу, та з допоміжних харчових речовин, які спонукають 
піноутворенню і фіксації подовженого пінного стану мусу (желатину, агар-агару, 
яєчних білків), а також з цукру (сахарину, меду, патоки), які придають страві 
солодкий смак або підсилюють його. Наряду з цими трьома основними 
компонентами в мусі можуть бути присутні й інші компоненти, які надають, як 
правило, додатковий ароматичний або смаковий акцент та посилюють смакові 
якості мусу. До них відноситься молоко, яєчні жовтки, вершки, вершкове масло, 
різні пряності, коньяк, ром, варення. 

Технологія приготування мусів постійно змінювалась протягом сторіч, що було 
пов’язано як з використанням фіксаторів піноутворювання (рибний клей, агар-агар, 
тваринний желатин, яєчний білок), так і з використанням їх сполук, а також внас-
лідок того, що змінювалась техніка отримання пінистого стану (від ручних зби-
валок, срібних вінчиків до сучасних електроміксерів). З усіх цих причин технологія 
приготування мусів у кухарських книгах, які були видані в різний час, подають по-
різному. Іноді під назвою «мус», пропонують приготувати такі страви, де замість 
яєчних білків і желатину використовують «замінники» в виді манної крупи, яка, як 
відомо, має властивість добре набухати і характеризується мало-клеючими 
властивостями, це дає змогу імітувати мусообразну консистенцію. Такі страви ніяк 
не можна називати мусами — ні по своєму складу, ні по смаку, ні по технології. 

Справжні муси, так як вони були винайдені у ХУІІ столітті французькими 
придворними кухарями, в сутності, виключають любе штучне закріплення піно 
образного стану, в тому числі — застосування желатину, який завжди вико рис-
товується у фруктово-ягідних мусах, що робить їх схожими на збите желе, 
близьке по якості до інших жельованих страв [3].  

Готують справжній французький мус використовуючи тільки натуральну піну 
яєчних білків, яка фіксується за допомогою заморожування, а якщо і викорис-
товують желатин, то лише в сполученні з білками і притому в надзвичайно малих 
дозах, вдвоє менших в порівнянні з желе.  

Наводимо склад інгредієнтів класичного французького шоколадного мусу, 
зручного тим, що його виготовлення не залежить від пори року (як ягідних) і в той 
же час обходиться без желатину, що спрощує його приготування. Наряду з тим в 
ньому зберігаються всі класичні операції приготування мусу. Французький шоко-
ладний мус — дорогий, смачний і вишуканий десерт, який з успіхом прикрасить 
любий святковий стіл. Його склад: 4 яйця (жовтки і білки окремо), 100 грамів 
цукрової пудри, 200 грамів коньяку, 175 грамів шоколаду (плиткового), 3 столових 
ложки гарячої води (кип’ятку), сіль на кінчику ножа[1]. Спробуйте і смачного! 



 541 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Кириевский И.Р. Справочник шеф — повара. — Донецк: Изд. « Сталкер», 
2005. — 318 с. 

2. Похлебкин В.И. Тайны хорошей кухни. — М: ЗАО Центрполиграф, 2008. — 
191 с. 

3. Рудницкий Л.В. Что мы едим? — СПб.: Питер, 2011. — 160 с. 
Науковий керівник: Р.В. Матюшенко 

38. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО 
ГІДРОМОДУЛЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ  
СУХОГО ЯЄЧНОГО БІЛКА 
М.О. Нінікало, О.C. Пушка, 
І.П. Самойленко  
Національний університет харчових технологій 

Виробники кондитерської промисловості широко використовують піноподібні 
маси для приготування широкого асортименту солодощів. Найчастіше це об’ємні 
солодкі вироби або страви, в технології приготування яких використовується стадія 
збивання яєчного білка. Відомо, що щільність виробів впливає не тільки на зовнішній 
вигляд продукту, а й на його смакові властивості [3]. При цьому кондитерські піни 
можуть бути призначені як для негайного використання — креми, коктейлі, десерти, 
так і для певної їх технічної обробки — зефір, пастила, східні солодощі [1, 6]. 

Основним компонентом, що дає піноподібну структуру, є яєчний білок [1, 2, 5]. 
Останнім часом виробники кондитерської промисловості переходять на сухі яєчні 
продукти, так як це значно спрощує ведення технологічного процесу піноутворення 
в умовах невеликих підприємств. Для оцінки якості піноутворюючих розчинів і 
приготованих з них пін користуються різними критеріями, але до сьогоднішнього 
дня немає універсального критерію, який би оцінював всі піноутворюючі розчини в 
будь-яких умовах [2, 4].  

При виборі оптимального співвідношення води і сухого яєчного білка для 
відновленого яєчного білка ми виділили основні властивості, які характеризують 
пінну систему для приготування кондитерських мас: піноутворююча здатність 
розчину, кратність піни (відношення об’єму піни до об’єму розчину, який пішов 
на її утворення), стабільність піни (її здатність зберігати загальний обсяг до 
появи синерезису).  

Ми досліджували стійкість пін і вплив стійкості пін від кислотності і вмісту 
сухих речовин в різних розчинах відновленого яєчного білка. Модельні розчини 
готували шляхом відновлення сухого яєчного білка дистильованою водою різної 
кратності, без додавання інших інгредієнтів. Піну готували шляхом збивання 
протягом 1 хвилини. Стабільність піни визначали шляхом обчислення часу до 
прояву синерезису. В якості контролю використовували натуральний яєчний білок.  

При дослідженні кратності отриманих пін (рис. 1) — відношення об’єму піни 
до об’єму вихідної рідини, було з’ясовано, що найкраще піноутворення дає 
розчин білка при гідромодулі 1:7 і в числовому значенні об’єм збільшується в 
12,78 разів. Дещо нижче показник у зразка з гідромодулем 1:1,65 — в 10,59 разів. 
Значення контрольного зразку практично збігається з розчином при гідромодулі 
1:7,5 і має значення збільшення обсягу в 8,85 і 8,89 разів відповідно. 
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          Рис. 1. Вимірювання кратності пін          Рис. 2. Вимірювання стабільності 
              при різних гідромодулях                            піни при різних гідромодулях 

Зміну стабільності піни визначали шляхом співвідношення об’єму піни після 15 хви-
лин зберігання до обсягу свіжоприготованої піни. Значення виражали у відсотках  
(рис. 2). Як бачимо з рис. 2, найкращим показником стабільності володіє контрольний 
зразок — 100 %, тобто, після відстоювання піни протягом 15 хвилин її обсяг не 
змінився. Серед зразків з відновленим білком найкращі показники дає зразок з 
гідромодулем 1:7 і має значення 92,2 %. Наші дослідження показали, що при вико-
ристанні сухого яєчного білка, правильний вибір гідромодуля для його відновлення 
залежить не тільки від значення вмісту сухих речовин, а й від властивостей 
одержуваних пін. Як бачимо, яєчний білок, отриманий при гідромодулі 1:6,5, має 
значення вмісту сухих речовин, відповідне натуральному яєчному білку. Враховуючи 
властивості пін з різним гідромодулем, доцільно використовувати розчин 1:7 

Цей показник є оптимальним як з технологічного, так і з економічного боку. 
Отримані нами результати досліджень можна використовувати для подальшого 
вивчення піноутворюючої здатності відновленого яєчного білка з додаванням 
різних рецептурних інгредієнтів. 
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39. ОСОБЛИВОСТІ ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ 
ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
І.А. Наумець, К.О. Безпалько  
Національний університет харчових технологій 

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії 
гостинності. Попит на послуги закладів ресторанного господарства в Україні 
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стрімко зростає, особливо в місці Києві. В умовах ринкових відносин власники 
закладів ресторанного господарства намагаються отримати максимально при-
бутку, адже саме ресторанний бізнес є одним із найбільш прибуткових у світі. 
Перспективним напрямом у вирішенні даного питання в Україні є використання 
в концепції ресторанного закладу різних етнічних кухонь, зокрема італійської. 

Традиційною стравою італійців вважається паста. В Італії налічується більше 
ста видів макаронних виробів, які відрізняються за своїм складом, кольором, 
формою і технологією виготовлення. До кожного виду пасти подається свій соус. 
Найбільш популярними видами вважаються: спагеті, феттучіні, капелліні, 
лазанья, тальятелле, каннеллоні, букатіні, паппарделле. Є також і екзотичні види 
пасти. До їх числа відносять: кавову пасту з апельсином і куркою, пасту з каррі, 
спагетті з горілкою та ікрою і т.д [1]. 

Ще однією традиційною стравою вважають піцу. Великою популярністю 
серед потенційних споживачів користується піца «Маргарита» з білим сиром 
моццарелла, томатами і базиліком; закрита піца кальцоне; класична піца 
«Наполетана» з помідорами, анчоусами, маслинами і моццарелою; піца «Чотири 
пори року», розділена на чотири частини, кожна з яких приготовлена з різних 
інгредієнтів; біла піца, в приготуванні якої не використовують томати. 
Традиційними італійськими стравами є також равіолі, різотто, суп мінестра. 

Італійська кухня має значну кількість шанувальників по всьому світу, і це не 
дивно, адже крім смакових якостей вона відрізняється ще й корисністю. На 
думку багатьох дієтологів, кухню Італії можна назвати однією з найбільш 
корисних у світі, адже у приготуванні страв використовуються натуральні 
продукти високої якості [3]. 

Крім того, помилково вважати її калорійною: вироби з борошна, якими сла-
виться Італія, виготовляються з твердих сортів пшениці, що дає можливість 
знизити калорійність продукту. Можливо тому італійці знаходяться у відмінній 
фізичній формі (рівень ожиріння в країні — 13 %) і мають високі показники 
тривалості життя (в середньому — 80 років.) Кліматичні особливості Італії 
наклали відбиток і на кулінарні традиції її регіонів. Головні відмінності існують 
між кухнею півночі і півдня країни. Так, на півночі Італії основними продуктами 
є м’ясо, молоко та молочні вироби. Саме цей регіон славиться своїми знамени-
тими рецептами наваристих супів, лазаньї, сирів і морозива. На Півдні країни 
віддають перевагу морепродуктам: омари, лангусти, креветки, молюски і т.д. Цей 
регіон багатий овочами і фруктами, що стали основними інгредієнтами багатьох 
салатів, соусів і різних десертів. На відміну від півночі країни, на півдні віддають 
перевагу круглій пасті, що виготовляється без додавання яєць. Пасту тут готують 
виключно на оливовій олії, в той час як на півночі — на тваринному жирі. 

Основу раціону складають також тушковане або варене м’ясо: переважно 
телятина і яловичина. Вельми широко поширене використання різних суб-
продуктів: серця, печінки та ін [1]. 

В італійській кухні багато овочів і фруктів. При приготуванні багатьох страв 
використовуються томати, часник, селера, цибуля, червоний стручковий перець, 
зелена квасоля, баклажани, кабачки, цукіні, салат-латук, артишоки, спаржа, мор-
ква, капуста та картопля. Також для італійської кухні характерним є вико-
ристання значної кількості трав, особливо базиліку і шафрану. Особливе місце в 
національній кухні займають маслини. З фруктів перевагу надають апельсинам, 
лимонам і персикам. Знамениті італійські сири (Пармезан, Гопгонцола, Маска-
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поне, Моццарелла, Бурат та ін) широко використовують як закуску, а також 
додають в основні страви і соуси.  

Найважливішим інгредієнтом більшості страв є оливова олія. На ній готують 
основні страви і соуси, а також її використовують як заправку. Крім смакових 
якостей, оливова олія славиться ще й тим, що не містить в собі насичені жири, 
що позитивно впливає на серце та судини і перешкоджає утворенню холесте-
ринових бляшок [2]. 

При приготуванні страв італійці надають більшу перевагу способу тушіння, 
ніж смаженню, що дозволяє зберегти свіжість продуктів і їх природний смак. 

В Україні широко поширені такі заклади харчування як піцерії, які 
користуються великою популярність серед міського населення. З кожним роком 
їх кількість дедалі зростає. 

В результаті проведення даного аналізу можна стверджувати про 
перспективність розвитку закладів ресторанного господарства з національною 
кухнею на території України, зокрема в місті Києві. Відкриття даних закладів 
дозволить максимально задовольнити потреби споживачів, що віддають перевагу 
різним етнічним кухням, зокрема італійській. 
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40. ЕКОЛОГІЧНІ ГОТЕЛІ — 
ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ 
ГОСТИННОСТІ 
О.Ю. Огороднійчук 
Національний університет харчових технологій 

Екологічні готелі — відносно нове слово у світовому готельному бізнесі. Ще 
зовсім недавно основними трендами вважалися розкішні мережі готелів, які 
приваблювали високим стандартом якості або маленькі бутік-готелі, які мали 
свої певні особливості. Але сьогодні світ захлеснула хвиля турботи про охорону 
навколишнього середовища, тому тема готелів, побудованих в ідеології 
раціонального природокористування, стає все більш популярною і приносить 
свої плоди у вигляді постійного потоку гостей.  

Просуванню екологічних ідей сприяли і дослідження соціологів, які показали, 
що люди згодні доплачувати за екологічну чистоту. Так, соціологічне опиту-
вання, що проводилося у Корнельському університеті, в період останньої 
економічної кризи, виявило, що, незважаючи на рецесію, люди не забувають про 
екологічні проблеми і готові переплачувати за «зелені» продукти і послуги. 
Аналогічні дослідження серед відвідувачів готелів показали, що людей (особливо 
тих, хто має високий дохід та вищу освіту) турбують проблеми збереження 
природи. Отже, з точки зору маркетингу, «зелена» тема є вигідним способом 
виділитися серед готелів-конкурентів. 
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Більшість еко-готелів намагається годувати своїх гостей екологічно чистою 
їжею стандартів «органік». Популярними стають готелі, які самі займаються 
садівництвом, вирощуванням продуктів для власного ресторану. Готелі, на 
території яких функціонують теплиці та оранжереї, в очах туристів завжди 
виглядають більш привабливими у порівнянні з готелями, що закуповують 
продукцію у сторонніх компаній.  

«Зелені» готелі намагаються мінімізувати хімічні реагенти, особливо жорсткі, 
у прибиранні застосовуючи інноваційні засоби чищення. У системах очищення 
та каналізації першість віддається передовим методам з використанням бактерій, 
які розкладають бруд і відходи. Останньою інновацією у цій сфері стали миючі 
пробіотики. Миючі пробіотики — засоби на основі живих корисних бактерій, що 
усувають хвороботворні бактерії, віруси, плісняву, грибки, патогенну мікроф-
лору природнім шляхом. Їх виробники пропонують споживачеві екологічно чисті 
і абсолютно безпечні засоби для прибирання будь-якого роду приміщень у 
відповідності з європейськими стандартами якості та безпеки для здоров’я.  

Система вбудованих пилососів стала ще однією інновацією для українського 
ринку, хоча у США та Канаді вбудовані пилососи вже стали нормою і 
проектуються у більшості готелів так само як газопровід та водопровід. 
Центральний пилосос — це єдиний пилосос, у якого немає зворотного вихлопу 
відпрацьованого повітря в приміщення, де відбувається прибирання. Це 
забезпечує ідеально чисте приміщення, свіже і чисте повітря всередині, скорочує 
необхідність провітрювання після прибирань, а значить і втрат тепла. Головною 
перевагою таких систем для готелю є також безшумне прибирання.  

Ставлення до джерел енергії — ще одна особливість екологічних готелів. 
Строгі стандарти економії, намагання перейти на альтернативні джерела енергії, 
використання дощової води — все це є невід’ємною частиною еко-напрямку у 
готельному господарстві.  

Концепція кожного еко-готелю передбачає певні вимоги до території його 
розташування — зазвичай це екологічно чисті природні зони, території з 
великою кількістю зелених насаджень. До внутрішнього дизайну такого роду 
готелів немає спеціальних вимог, але, притримуючись своєї ідеології, вони 
зазвичай оформляються натуральними матеріалами, у натуральних відтінках. 
Новим напрямком у дизайні готелів стало використання фітостін в інтер’єрі та 
екстер’єрі готелю. Фітостіни можна розглядати і як естетичний елемент 
оформлення і, одночасно, як ефективний засіб для очищення і зволоження 
повітря. Рослини поглинають і переробляють шкідливі речовини, що містяться в 
повітрі, затримують пил, підвищують відносну вологість, виробляють кисень, 
знижують рівень шуму. Поки замовники і громадськість продовжують вимагати 
екологічно чисту архітектуру, винахід вертикальних зелених садів стає найбільш 
очевидним і видимим шляхом повернути людині природу. 

Екологічні ініціативи приносять прибуток через поліпшення іміджу готелю. У 
розвинених країнах готелі, які роблять внесок у збереження і підтримання рівня 
захисту навколишнього середовища, зазвичай мають екомаркування — знак, по 
якому гості при виборі можуть визначити, чи є готель екологічно орієнтованим. 
Готельний бізнес змушений ставати екологічним як у прагненні знизити витрати, 
так і для залучення гостей, адже люди стають все більш уважними до питань 
екології. 
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Готельний бізнес на сьогодні є досить перспективним в плані розвитку та 
інвестування. Цьому сприяє стрімкий розвиток технологій в галузі гостинності, який 
поставив перед готельєрами два основних завдання: отримати більше клієнтів, 
організувавши максимальну кількість продажів, і завоювати клієнта, зробивши його 
постійним гостем. Здійснити ці завдання без інноваційних рішень не можливо.  

Готель — це «Дім» з мебльованими кімнатами та зонами відпочинку для 
тимчасового проживання гостей. Сьогодні важко уявити собі готель, в якому 
тисячі завдань по щоденному веденню бізнесу велися б вручну.  

Актуальність даного дослідження полягає в комплексній автоматизації 
готельних підприємств за рахунок використання концепції «Розумного будинку» 
(або Smart House), що дозволяє спростити управління готелем до мінімуму та 
сконцентрувати увагу керівників в своїй роботі на більш важливих речах. 

Поняття «інтелектуальний дім» було сформульовано Інститутом інтелек-
туальної будівлі у Вашингтоні в 70-ті роки минулого століття, як «будинок, що 
забезпечує продуктивне й ефективне використання робочого простору». Основ-
ною особливістю інтелектуальної будівлі є об’єднання окремих підсистем різних 
виробників у єдиний керований комплекс.  

Важливо усвідомити, що «Розумний Дім» (Smart House) — це, перш за все, 
інтелектуальна система управління, що забезпечує узгоджену і автоматичну роботу 
всіх інженерних мереж будинку. Така система грамотно розподіляє ресурси, знижує 
експлуатаційні витрати і забезпечує зрозумілий інтерфейс контролю і управління. 

Під терміном «розумний будинок» зазвичай розуміють інтеграцію в єдину 
систему управління будівлею наступних систем: 

– систему опалення, вентиляції та кондиціонування; 
– охоронно-пожежну сигналізацію, систему контролю доступу в приміщення, 

контроль протікання води, витоків газу; 
– систему відеоспостереження; 
– систему освітлення; 
– систему електроживлення будівлі; 
– механізацію будівлі (відкриття/закриття воріт, шлагбаумів, електропідігрів 

ступенів і т. п.); 
– управління з одного місця аудіо-відеотехнікою, домашнім кінотеатром; 
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– телеметрія — віддалене спостереження за системами; 
– IP-моніторинг об’єкта — віддалене управління системами по мережі; 
– GSM-моніторинг — віддалене інформування про інциденти та управління 

системами об’єкта через телефон (при цьому можна отримувати голосові інст.-
рукції з планованим керуючим впливом, а також голосові звіти за результатами 
виконання дій). 

В основі інтелектуального будинку лежить інтегрований підхід, плюси якого 
не тільки у зручності централізованого управління та взаємозв’язку систем, а й 
суттєва економія коштів. Концепція «Smart House» повинна забезпечувати 
розпізнавання конкретних ситуації, що відбуваються в будівлі і відповідним 
чином на них реагувати: одна з систем може управляти поведінкою інших по 
заздалегідь виробленим алгоритмам. 

Більшість готелів та ресторанів вводять концепцію «розумний дім» з метою 
підвищення комфорту проживання, рівня сервісу, посилення безпеки, економії 
енергоресурсів, води і т.д.  

Для людей, що зупиняються в готелях, важливо вибрати номер, який повністю 
відповідає їх уявленню про комфортне проживання і висококласний сервіс. Саме 
тому багато сучасних готелів та готельних комплексів намагаються досягти 
успіху в технічному оснащенні номерів та загальних приміщень.  

Підсумовуючи вище зазначене, можемо зробити висновок, що логіка вико-
ристання концепції інтелектуальної нерухомості — це можливість: 1. Сприймати 
та контролювати всі процеси; 2. ефективно оброблять інформацію та відповідно 
реагувати та події; 3. оперативно і централізовано управляти системами при 
мінімальній участі людини; 4. забезпечити комфорт і безпеку перебування 
гостей; 5. оптимізації використання ресурсів; 6. оптимізації ведення бізнесу. 
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42. ПЛИТИ ПРОМИСЛОВІ ІНДУКЦІЙНІ 
І.В. Березовська, М.В.Словинська 
Національний університет харчових технологій 

Плити електричні промислові професійного призначення широко вико-
ристовуються на професійних кухнях, в кафе, ресторанах, дитсадках, школах, 
їдальнях і нших підприємствах харчування. Всі промислові плити — газові, 
електричні або індукційні, повинні мати такі характеристиками, як надійність, 
довговічність, розумні ціни при придбанні і при обслуговуванні, доступність 
комплектуючих. На підприємствах харчування використовують декілька видів 
плит: електричні, газові, індукційні.  

При виборі плити для конкретної професійної кухні, необхідно врахувати 
потреби закладу, наявність електропроводки, газопостачання, вентиляції, необ-
хідну продуктивність, оперативність при приготуванні, потужність тощо [1]. 
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В наш час оптимальним рішенням теплової обробки їжі в ресторанах, кафе, 
їдальнях є електричні плити промислового призначення. Їх використання 
дозволяє істотно підвищити безпеку на кухні, а також набагато спростити 
систему вентиляції. Підбирають електроплиту за потужністю, розмірам. Плити 
індукційні професійні — більш нові види теплового обладнання, перші 
індукційні плити були розроблені та запропоновані в 1987 році фірмою AEG. 
Принцип роботи плити індукційної полягає у використанні енергії магнітного 
поля. Особливість індукційної плити полягає в тому, що вона споживає набагато 
менше електроенергії, ніж традиційна електроплита, де використовується 
нагрівання поверхні, або активний струм. 

Індукційна плита — це електрична кухонна плита, що розігріває металевий 
посуд індукованими вихровими струмами, які створюються високочастотним 
магнітним полем. Сутність винаходу індукційної плити складається в тому, що 
індукційна плита працює за принципом трансформатора. Має нагрівальну індук-
ційну котушку, яка знаходиться під склокерамічною поверхнею плитки. Вико-
нана у вигляді плоскої спіралі з багатожильного проводу, декількох феритових 
сердечників, радіально укріплених на нижній стороні котушки, причому товщина 
сердечників збільшується від центру до зовнішнього краю. По індуктору про-
тікає електричний струм частотою 20 – 60 кГц. За законом Фарадея магнітне 
поле пронизує дно посуду, який являє собою не дріт, а диск, в якому струми хо-
дять по колу, а не по струнці, створює вихровий струм, який замикається у вто-
ринній обмотці трансформатора — в об’ємі посуду і миттєво нагрівається внас-
лідок направленої дії електромагнітного поля. Теплові втрати мінімізовані [2]. 

До недоліків індукційної плити можна віднести: на індукційної конфорці 
нагрівати можна тільки особливий посуд, виготовлену з феромагнітних сплавів, 
вартість плити з використанням технології індукції набагато вище, ніж газових і 
керамічних електроплит. 

До переваг індукційної плити належить швидкість нагріву, коефіцієнт 
корисної дії: плита не потребує часу для розігрівання конфорки, варильна по-
верхня (панель) не включиться, якщо виявить посуд, розмір якого менше 
поверхні конфорки, також, якщо цей посуд містить немагнітне дно. За ефектив-
ністю використання електроенергії індукційна плита відрізняється від усіх інших 
типів кухонних плит: нагрів на ній відбувається швидше, ніж на газовій чи на 
звичайній електричній плиті, а ККД нагріву у індукційної плити вищий. Щодо 
ККД, то ефективність нагріву на газі становитиме 60 %, на звичайній скло-
кераміці 50 %, а на індукційній плиті — 90 %. 

Отже: індукційна плита швидко нагріває посуд; варильна поверхня (панель, 
конфорка) спочатку автоматично визначає чи на поверхні плити знаходиться посуд 
з металомагнітним дном, чи перекрита посудом більша частина її площі поверхні і 
тільки після цього включається; приготування їжі починається миттєво після 
включення і самовизначення комфорки; точно підтримує задану температуру; 
розроблена велика кількість програм приготування їжі; економія енергії за рахунок 
відсутності нагрівання комфорки; після зняття посуду плита автоматично 
відключиться; знижує витрати на кондиціонування приміщення; безпечна; легка у 
використанні; легко чиститься; індукційна плита після готування залишається 
холодною (не пече у руки), якщо скло нагріте, то нагрілося від дна каструлі; деякі 
індукційні плити діляться потужністю однієї конфорки з іншою, посилюючи її 
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потужність. Це важливо любителям східної кухні (готують на дуже сильному 
вогні). Для управління роботою плити передбачено встановлення часу роботи 
плити (конфорки), вибору режиму потужності або температури, контрольна лам-
почка, що сигналізує включення, світодіодні контрольні лампочки для потужності, 
температури і часу, вмикач/вимикач, цифровий дисплей. 

Виконаний аналіз промислових плит показав, що індукційні плити, відносно 
газових плит, мають безліч програм приготування їжі, тепло зосереджено безпо-
середньо на посуді, час, необхідний для закипання, короткий, індукційна поверхня 
нагрівання реагує на зміни так само швидко, як конфорка газової плити, індукційна 
технологія поєднує швидкість реагування газової плити з такою перевагою 
електричної плити, як можливість точного дозування подачі тепла. 
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43. ВИКОРИСТАНЯ АМАРАНТОВОГО 
БОРОШНА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 
БЕЗГЛЮТЕНОВИХ МАФФІНІВ 
І.С. Омельянченко 
Національний університет харчових технологій 

Хлібопекарська та кондитерська промисловість останнім часом вирішує ряд 
важливих завдань, пов’язаних із випуском продукції функціонального призна-
чення. Так як борошняні кондитерські вироби полюбляють всі верстви населення, 
а особливо діти, вони не повинні бути носіями тільки калорій, а повинні мати 
оздоровчу та функціональну дію.  

З кожним роком в Україні і в світі збільшується число хворих на целіакію, які не 
можуть споживати кондитерські вироби із пшеничного, житнього, вівсяного борошна. 

Єдиним способом лікування целіакії та профілактики всіх її ускладнень є суворе 
дотримання безглютенової дієти. Будь-яке вживання в їжу глютен-вміснтих продуктів, 
навіть у невеликих кількостях, завдає слизовій оболонці кишки тяжких пошкоджень 
[1]. Безглютенова дієта допускає вживання продуктів, виготовлених на основі 
кукурудзяного, соєвого, амарантового, кунжутного, рисового та гречаного борошна.  

Аналізуючи сучасний стан хворих на целіакію, науковці НУХТ розробили 
досить широкий асортимент кондитерських виробів на основі безглютенового 
(рисового, кукурудзяного, гречаного, соєвого, горохового) борошна, а саме: цук-
рове, здобне печиво, кекси, маффіни, бісквіти. Але дані вироби у своєму складі 
містять досить низьку кількість білкових речовин, що є недоліком для цих діє-
тичних продуктів. Покращити хімічний склад виробів, збагативши їх ессен-
ціальними речовинами та білком, а також розширити асортимент даної групи 
виробів, можливо за рахунок використання амарантового борошна, отриманого із 
нетрадиційної рослинної сировини- амаранта, що і стало метою наших досліджень. 
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Як відомо з літературних джерел, амарантове борошно є джерелом повно-
цінного та легкозасвоюваного білку, а за вмістом таких амінокислот, як лізин, ар-
гінін, метионін, триптофан перевершує зернові та бобові культури. Ліпіди амарант-
тового борошна відрізняються високим вмістом токоферолів з антиокислювальним 
ефектом. Завдяки особливому амінокислотному складу воно добре доповнює 
борошно інших зернових культур. Амарантове борошно не має глютену, а інші 
водорозчинні білки не викликають такої алергічної реакції, як викликає глютен.  

Завданням наших досліджень було вивчити вплив амарантового борошна на 
якість безглютенових маффінів. Для проведення досліджень борошно амаранта 
вносили у кількості 10, 15, 20, 30, 40 % до маси гречаного борошна і 
картопляного крохмалю. За контроль було обрано безглютеновий маффін на 
гречаному борошні. Були проведені пробні лабораторні випічки маффінів за 
різними рецептурами і визначено якість маффінів за органолептичними показ-
никами. Результати досліджень представлені в таблиці. 

Таблиця 1. Характеристика якості готового маффіну на гречаному 
та амарантовому борошні 

Співвідношення гречаного борошна і крохмалю до 
амарантового борошна, % Показники Контроль 

90:10 85:15 80:20 70:30 60:40 
Зовнішній 
вигляд 5 5 5 5 4 4 

Смак 5 5 5 4 3 3 
Колір 5 5 5 4 3 3 
Запах 5 4 5 4 4 3 
Форма 5 4 5 4 4 3 
КПЯ 1,0 0,94 0,97 0,86 0,80 0,74 

Згідно з отриманими результатами, хорошими органолептичними властивос-
тями володіли маффіни з додаванням борошна амаранту в кількості 10 і 15 %. 
Вироби мали пористу, розрихлену м’якушку, смак і запах добре виражені, з 
приємним зерновим ароматом. Додавання амарантового борошна надає скоринці 
маффіну золотистого відтінку. Дозування амарантового борошна у кількості 20, 
30, 40 % призводить до погіршення смаку, з’являється гіркота і виражений 
присмак амаранту, колір м’якушки і скоринки темніший контрольної проби. Крім 
цього, в даних пробах спостерігається менший питомий об’єм, структура м’я-
кушки забита, вироби мають неправильну форму. Для проведення порівняльної 
оцінки маффінів і більш об’єктивного відображення їх споживчих переваг, 
застосовували оцінку виробів за комплексним показником якості (КПЯ). 

На підставі комплексної оцінки маффінів, можна зробити висновок, що вироби, 
які містять 10 і 15 % амарантового борошна характеризувалися відмінною якістю. 
Однак, враховуючи несуттєві відмінності показників КПЯ виробів, що містять 10 або 
15 % амарантового борошна, і відповідно з поставленим завданням щодо збільшення 
харчової цінності маффінів, для подальших досліджень прийнято співвідношення 
гречаного борошна, картопляного крохмалю і борошна амаранту 85:15. 

Маффіни, виготовлені з додаванням 20, 30 і 40 % амарантового борошна всіх 
досліджуваних проб, мали низький показник КПЯ, отже, зазначені кількості 
досліджуваної добавки недоцільно використовувати при виготовленні безглю-
тенових маффінів. 
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44. РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ 
ПІСОЧНОГО ПЕЧИВА  
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Кондитерським виробам і солодким стравам відведено належне місце у су-
часному харчуванні. Кондитерські вироби — велика група висококалорійних, з низь-
кою біологічною цінністю харчових продуктів, що користуються підвищеним по-
питом у споживачів, сприяючи дефіциту незамінних амінокислот, вітамінів, інших 
нутрієнтів необхідних для функціонування їх організмів. Харчові переваги конди-
терських виробів та солодких страв обумовлює приємний смак, вміст енергомістких 
та цінних у харчовому відношенні продуктів, насамперед білків тваринного та 
рослинного походження (яйця, вершки, жири тощо). Але переважають у цих виробах 
все-таки вуглеводи (глюкоза та глікоген), які з фізіологічної точки зору мають 
особливе значення, бо є основним джерелом енергії для людського організму. 

Вироби з пісочного тіста займають значне місце серед борошняної кон-
дитерської продукції за рахунок зручності застосування як продукту харчування, 
різноманітності форм та смаку, відносно низької вартості. Вироби з пісочного 
тіста володіють розсипчастістю, тому їх називають пісочними, що досягається 
завдяки великому вмісту в ньому основних рецептурних компонентів (жиру, 
яєць, цукру), рівномірному їх розподілу при замісі тіста, невеликій вологості і 
температурі тіста. Основний істотний недолік кондитерських виробів, в тому 
числі з пісочного тіста, полягає в їх низькій фізіологічній цінності — вони 
практично позбавлені важливих біологічно активних речовин. Отже, доцільно 
буде розширити асортимент виробів із пісочного тіста за рахунок використання 
турецького гороху, а саме борошна виготовленого з нього. 

Велике значення в життєдіяльності людини відіграють бобові в них містяться 
вітаміни, велика кількість білків, вони також є основним джерелом мінеральних 
солей. Цінність бобових визначається вмістом вуглеводів, які містяться у вигляді 
цукрів, крохмалю, клітковини, інуліну, вітамінів, мінеральних солей і впливають 
на процес травлення. Білок бобових за своїм хімічним складом близький до 
тваринного, але значно легше засвоюється організмом людини. На думку 
дієтологів, бобові повинні становити 8…10 % нашого раціону. 

Нут — турецький або баранячий горох — посухостійка бобова рослина, яку 
культивують у країнах Центральної Азії, Східної Африки, Європи та Індії. Перші 
відомості по використанню нуту у харчуванні датуються до нашої ери. Страви 
виготовлені з нього, споживали жителі Древнього Єгипту, Греції, Риму, 
Туреччини. Сьогодні нут за площами посіву посідає третє місце в світі серед 
зернобобових культур, а за поживними властивостями — перше. За літера-
турними даними нут є невід’ємною складовою харчування людей, хворих на 
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діабет, з огляду на високий вміст дієтичної клітковини та низький — жирів, пере-
важно мононенасичених. Отже, вживання нуту корисне для здоров’я людини, 
тож його потрібно використовувати в повсякденному харчуванні. 

Нут багатий білком. За легкості засвоєння, а також за кількістю основних 
незамінних кислот — метіоніну і триптофану, він перевершує інші бобові 
культури. Використовується як замінник м’яса у вегетаріанській дієті і ведичної 
кулінарії. Крім триптофану, нут має також вітаміни та мікроелементи, дефіцитні 
в харчуванні людей. Нут — хороше джерело лецитину, рибофлавіну (вітаміну 
В2), тіаміну (вітаміну В1), нікотинової та пантотенової кислот, холіну; вміст 
вітаміну С в насінні нуту варіюється від 2,2 до 20 мг на 100 г. Чудове джерело 
марганцю, мінералу, який є складовою частиною багатьох ферментів, важливих у 
антиокисної обороноздатності організму і вироблення енергії. Він робить волосся 
міцними і красивими. Тільки одна чашка нуту поставляє 84,5 % денної норми 
марганцю. Насіння нуту містять багато фосфору, калію та магнію. 

Відомо, що борошняні кондитерські вироби мають невисоку біологічну цінність. 
Використання нетрадиційної рослинної сировини з високим вмістом крохмалю для 
забезпечення характерної розсипчастості виробів із пісочного тіста не дає можли-
вості підвищити вміст у них певних біологічно необхідних складових і досить часто 
призводить до суттєвих змін органолептичних властивостей та фізико-хімічних 
показників якості. Таким чином, розробка технології борошняних кондитерських 
виробів із пісочного тіста з борошном нуту, що є джерелом біологічно активних 
сполук, які навіть в мінімальній кількості справляють стимулюючу дію на організм 
людини, є одним із раціональних шляхів вирішення цієї проблеми. 
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Національний університет харчових технологій 

Сучасна наука про харчування розглядає їжу в якості джерела основних 
харчових компонентів, корисних для здоров’я людини. Борошняні кондитерські 
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вироби займають велику частку кондитерського ринку України, і значна питома 
вага серед них належить продукції з бісквітного тіста, для якої характерний 
низький вміст мінеральних речовин, вітамінів, харчових волокон тощо. Тому 
пріоритетним напрямком удосконалення технології бісквітних виробів є 
додавання до їх рецептури компонентів, що є носіями таких речовин. 

Важливим завданням сьогодення є не лише покращення якості борошняних 
кондитерських виробів, але й підвищення їх харчової цінності. Застосування ягідних 
порошків дає можливість регулювати хімічний склад борошняних кондитерських 
виробів відповідно до вимог науки про харчування. Внесення їх у борошно дозволяє 
розширити асортимент борошняних кондитерських виробів, забезпечує надходь-
ження мікронутрієнтів з продуктами масового споживання без збільшення кало-
рійності. Використання таких добавок не тільки дозволить покращити споживчі 
властивості виробів, але й компенсує дефіцит необхідних організму речовин. 

Перспективним з цієї точки зору є використання сухої порошкоподібної сумі-
ші дикорослої сировини, а саме чорниці звичайної. 

Плоди та ягоди дикорослої сировини є джерелом природного комплексу 
біологічно активних речовин, які позитивно впливають на людський організм. 
Вони — постачальники вітамінів, мінеральних речовин, фенольних сполук, 
пектинових речовин, що володіють широким спектром біологічної дії 
(гіпотензивної та судино зміцнювальної, радіопротекторної, дезинтоксикаційної 
та ін.). Серед барвних речовин дикорослої сировини, яким притаманна біологічна 
активність, переважають флавоноїди, які представлені оксикоричними 
кислотами, флавонолами та їх похідними, а також антоціанами. 

Ягоди чорниці звичайної містять: вуглеводи (глюкозу, сахарозу, фруктозу, 
пектини), органічні кислоти (лимонну, молочну, яблучну, янтарну, щавлеву), 
вітаміни (А, В, С, РР), макро- та мікроелементи (залізо, селен, кобальт, мідь, цинк 
та ін.), дубильні речовини, рутин. До складу чорниці входять також антоціани і 
феноли, властивості яких ще не вивчені повністю, але доведено, що за допомогою 
цих речовин організм протистоїть процесам старіння й утворення пухлин. 

Інтерес до антоціанів обумовлюється тим, що більшість із них при споживанні 
зменшують ризик серцево-судинних захворювань і попереджують деякі хронічні 
хвороби. Тому при переробці чорниці велике значення має комплексний підхід 
до збереження у продуктах харчування корисних речовин, на які так багата ця 
лісова ягода. 

Метою досліджень було вивчення фізико-хімічного складу, біологічної 
активності ягід чорниці, а також харчової цінності та впливу на технологічний 
процес приготування борошняних кондитерських виробів, а саме бісквітів. 

Об’єктом досліджень була технологія виробництва бісквітних напівфабри-
катів. Предметом — ягоди , листя та стебла з чорниці. 

В ході роботи було проведено дослідження вмісту вітамінів та інших біоло-
гічно активних речовин в свіжих ягодах чорниці, а також в порошку, отриманому 
з висушених ягід. Як відомо висушена чорниця має ті ж властивості, що й свіжа, 
а висушений порошок має більший вміст мінеральних речовин необхідних для 
організму людини. 

Для підвищення біологічної цінності бісквіта частину пшеничного борошна 
замінювали порошком чорниці. Порошок чорниці має приємний запах і смак, 
легко дозується. Його вплив на показники якості бісквіта залежить від кількості 
внесення в тісто. Найкращі показники були у бісквіта з внесенням мінімальної 
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кількості добавки (3 % до маси борошна). Вироби набували кращої пористості і 
краще зберігали свіжість. 

Відзначено, що додавання порошку чорниці підвищує вміст у бісквіті 
основному білку на 12,6 %, клітковини на 18 %. Вміст пектинових речовин, що 
містяться в порошку чорниці завдяки своїм зв’язуючи властивостям виводять з 
організму шкідливі речовини. 

У разі додавання добавки вміст калію у бісквіті підвищується у 8 разів, 
кальцію — у 5 раз, магнію — в 11 рази, фосфору підвищується майже у 1,5 рази, 
заліза — у 2,3 рази. 

Отже, проведені дослідження показали, що використання в технології 
бісквітного напівфабрикату порошку з ягід чорниці є важливим з позиції 
збагачення виробу життєво необхідними елементами. 
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Останнім часом в Україні йде пошук нових типів підприємств ресторанного 
господарства, ще не включених в офіційну номенклатуру. Зокрема, з’являються 
різновиди безалкогольних барів, які стали місцями масового відпочинку молоді, 
зустрічей і спілкування людей різних професій, пропаганди безалкогольних 
напоїв. Завдяки гарному оснащенню, оформленню інтер’єру, музичному 
супроводу ці бари отримали широку популярність. Серед таких закладів 
розрізняють молочний, вітамінний, десертний, шоколадний, соковий, кавовий, 
чайний, салат-бар, гриль-бар тощо. 

Десерт-бар — найпоширеніший вид бару який набув великої популярності, 
оскільки на продукцію цього бару є попит серед усіх верст населення, від дітей 
до осіб похилого віку. Такий тип бару характеризується широким асортиментом 
змішаних напоїв на основі соків, відварів, фруктів, ягід, коктейлів групи 
«коблер», жельованих солодких страв, фруктів та ягід в сиропі , закусок, 
різноманітних фруктових та овочевих салатів, салати-коктейлі; кондитерських 
виробів , цукатів, фруктів, фруктово-ягідного желе тощо. Асортимент доповнює 
різноманітно морозиво з багатьма наповнювачами. В залежності від сезону в барі 
використовують свіжі чи консервовані, висушені фрукти, ягоди, кавуни, дині, 
цитрусові, ананаси, банани. 

Тенденція розвитку мережі безалкогольних десерт-барів обумовлена і тим, що 
вони здатні успішно функціонувати цілий рік. Десерт-бари можуть знаходитися у 
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готелі й на стадіоні, у санаторії й на вокзалі, у театрі і на пляжі, у вузі й на заводі 
— попит на десертну продукцію є всюди. Характер виробництва й реалізації в 
барі залежить від ряду факторів: кількості місць, асортименту, методу 
обслуговування, розміщення. Десерт-бар повинен відповідати таким критеріям: 
розмаїття і оригінальність асортименту, висока культура виробництва, обслу-
говування, комфорт. У різних країнах світу десертні бари мають свою специфіку 
щодо асортименту страв в меню, наприклад, до деяких виробів і напоїв у 
споживачів яскраво виражена пристрасть, яка часто обумовлена місцевими 
традиціями, національними та віковими особливостями. У таких барах 
використовують оригінальний та вишуканий посуд з порцеляни, скла, кришталю 
— це креманки, салатниці, блюдця, піали, пиріжкові та десертні тарілки, бокали, 
фондюшниці та різноманітний інвентар. Часто, щоб задовольнити попит, 
необхідна вузька спеціалізація певної частини десерт-барів. Наприклад, хлібний 
бар. Сьогодні велике значення має необхідність гранично раціонально вико-
ристовувати найцінніший продукт харчування — хліб. Особливу увагу у своїй 
роботі хлібні бари приділяють пропаганді виробів із черствого хліба. Якщо ж 
створити вузькоспеціалізовані невеликі хлібні бари, у яких продукція буде 
виготовлена саме з черствого хліба, який залишається у закладах ресторанного 
господарства та магазинах, то можна представити в меню таких барів зовсім нові 
та оригінальні страви. Це, крім економічного, матиме і пропагандистсько-вихов-
ний характер. Відвідувачі матимуть змогу переконатися, що черствий хліб — 
прекрасна сировину для десертів (латишський хлібний суп зі збитими вершками), 
кондитерських виробів (тістечка «картопля»), напої (кваси). Таких рецептур нині 
розроблено чимало, і вони вельми оригінальні. 

Ще один різновид спеціалізованого десерт-бару — тостерна. Тости, це грінки 
які подаються у гарячому вигляді, зазвичай, до чаю чи кави. У нашому випадку 
ці вироби використовують як заготовки до цілої низки десертних закусок. 
Можна, наприклад, подати тости з фруктовими пастами, соусами. В кавовому 
барі пропонують відвідувачам широкий асортимент кавових напоїв. В такий бар 
можна зайти на чашечку кави та посидіти з друзями. Перший такий заклад був 
відкритий у 1637 році у Великій Британії, а згодом вони набули великої 
популярності у Європі. У відомій парижcькій Café Procope, яка була відкрита у 
1689 році, проводили час Руссо, Вольтер та інші знамениті люди. Перші такі 
заклади в Україні були відтворені по типу італійських барів, в яких була 
особлива атмосфера, яка розташовувала відвідувачів до бесід на одинці 
(особистих) і обговоренню справ за чашечкою кави під м’яку фонову музику. 
Потім в багатьох країнах, в барах-кавярнях які також були відтворені по типу 
італійських барів, стали пропонувати широкий асортимент напоїв і кави для 
задоволення смаків всіх відвідувачів. До найбільш розповсюдженої кави еспресо, 
«Макіато», латте, кава по-італійські, пропоновані в барах Італії, Північної 
Америки та в інших країнах, стали подавати каву по-віденськи, по-ірландськи, по-
французьки, по-мексиканськи, а також напої з льодом - мокко, капучино та інші. 

Сучасним направленням в розвитку таких барів стали інтернет-бари, в яких 
відвідувачі можуть користуватися комп’ютерами які мають вихід в Інтернет. За 
комп’ютерами відвідувачі можуть пити каву, вживати легкі закуски або інші 
страви. Для підвищення рівня обслуговування клієнтів і відтворення комфортних 
умов в десертних барах повинна бути карта міста, номер телефону місцевої 
служби таксі, свіжі газети, розклад відправлення та прибуття потягів та літаків, 
запас сірників або запальничок, почтовий папір, ручки, аптечка, комплект першої 
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медичної допомоги, телефонний довідник. В якості елемента реклами повинна 
бути атрибутика з символікою бару. 
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47. ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ХМЕЛЕВИХ 
ПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ МІНІ-
ПИВОВАРІННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
О.В. Пасічник 
Національний університет харчових технологій 

Впродовж останніх десятиліть спостерігається тенденція до активного 
розвитку ресторанного бізнесу та планомірне поєднання його з іншими галузами, 
що пропонують продукцію і послуги. Одним із таких тандемів є міні-вироб-
ництва, яскравим представником яких є технологія міні-пивоваріння.  

Міні-пивоварні ресторанного формату — це ніша бізнесу, яка тільки починає 
розвиватися в Україні. Найбільшою конкурентною перевагою міні-пивоварень 
перед великими пивзаводами є їхня здатність варити пиво ексклюзивного смаку і 
рецептури обмеженими партіями (та ще й доступне в обмеженій кількості точок), 
за що пивні гурмани готові платити набагато більшу ціну, ніж за стандартне 
фільтроване і пастеризоване пиво від великих пивзаводів. 

В умовах жорсткої конкуренції серед сучасних виробників якість пива 
повинна повністю задовольняти вимоги споживача. Це смак та аромат напою, 
хмельова приємна гіркота та колір, пінистість, стійкість піни та самого напою під 
час зберігання. Своєрідної приємної гіркоти, аромату і смаку надають пиву гіркі 
речовини — ефірна олія та поліфеноли хмелю[1]. 

Хміль нарівні з водою та солодом є основним видом сировини для 
виробництва пива. Незважаючи на невисоку питому частку (приблизно 1 %маси 
солоду), саме хміль найбільшою мірою зумовлює характерні специфічні 
властивості пива. Поряд із неповторними смаковими та ароматичними якостями 
воно набуває здатності протистояти помутнінню в процесі зберігання, поліп-
шуються піноутворення й піностійкість напою й з’являються інші привабливі та 
корисні ознаки[2]. Тому дослідження ринку хмелю та хмелевих препаратів, 
аналіз їх властивостей є досить актуальним. 

Під час кип’ятіння сусла з хмелевими препаратами відбувається стабілізація 
складу сусла, його стерилізація та ароматизація хмелем[3]. На даний час на сві-
товому ринку існує багато пропозицій найрізноманітніших видів хмелевих 
препаратів. Наведені теоретичні переваги, щодо їх використання у пивоварінні. 
Проаналізувавши всю цю інформацію на думку спадає лише одне, потрібно 
практично, тобто за допомогою експериментальних досліджень довести, які саме 
із хмелевих препаратів є насправді раціональними. Тому проведено вивчення 
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хмелевих препаратів та розроблення рекомендацій щодо раціонального їх зас-
тосування у міні-пивоварінні, що дозволить більш ефективно використати гіркий 
потенціал та інші цінні речовини хмелю під час приготування пивного сусла. 

Технологічний процес отримання пива проводився на домашній мікро-
пивоварні. Для проведення експериментальних досліджень були використані 
хмелеві препарати з гіркого сорту хмелю гранули тип 90 та гранули тип 45. 
Досліджено вплив хмелевих препаратів на процес кип’ятіння сусла, експе-
риментально вивчено ефективність використання -кислоти хмельових препа-
ратів під час приготування пивного сусла та визначено економічну ефективність 
застосування хмельових гранул тип 45 у порівнянні з хмельовими гранулами тип 
90 і визначено якість сировини, проміжних продуктів та готового пива 

В результаті проведених досліджень встановлено, що процес ізомеризації -
кислоти під час кип’ятіння сусла з хмелем на пряму залежить від тривалості 
кип’ятіння, від значення активної кислотності сусла, а також від природи хмеле-
вого препарату. Доведено, що процес ізомеризації -кислоти при використанні 
хмелевих гранул тип 45 закінчується через 50 – 60 хв., тоді як при використанні 
хмелевих гранул тип 90 через 60 – 70 хв., тому при використанні хмелевих гра-
нул тип 45 час кип’ятіння можна скоротити до 60 хв. без втрат гірких речовин. 

Дослідження показали як впливає величина рН сусла на ізомеризацію -
кислоти при використанні хмелевих гранул і на основі цього вибрано оптимальне 
значення активної кислотності. 

В роботі встановлено, що при задачі однакової кількості гірких речовин 
різних видів хмелевих препаратів, при однакових оптимальних умовах кип’я-
тіння сусла, найбільший ступінь використання гіркого потенціалу у хмелевих 
гранул тип 45 (вихід екстракту збільшується на 2,87 %). 

Аналітичний огляд літературних джерел та проведені дослідження свідчать 
про те, що використання в пивоварінні хмелевих препаратів замість пресованого 
хмелю значно знижує витрати на виготовлення продукції та спрощує процес 
виробництва. 
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48. ТЕХНОЛОГІЯ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 
ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ У 
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На сьогоднішній день у закладах ресторанного господарства набувають 
популярності олії з пряно-ароматичною сировиною, які є важливою складовою 
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смакової гами страв, дозволяють урізноманітнити меню та додати нових відтінків 
вже існуючим витворам кулінарного мистецтва. 

В умовах ресторанного господарства такі олії отримують шляхом довго-
тривалого настоювання на рослинній сировині, витрачаючи значну кількість часу 
та отримуючи продукт тільки з поліпшеними органолептичними характерис-
тиками без суттєвих змін його якісного складу.  

Метою наших досліджень було розроблення технології олії, збагаченої біо-
логічно активними речовинами (БАР) пряно-ароматичної сировини, яка може 
бути впроваджена в умовах ресторанного господарства. Для реалізації постав-
леної мети необхідно було вирішити такі завдання: обрати олію для збагачення; 
розробити спосіб оброблення олії, що дозволить швидко та ефективно вилучити 
БАР з рослинної сировини і зберегти термолабільні сполуки олії. 

В якості базової олії обрано соняшникову нерафіновану, оскільки соняшник 
займає провідні позиції серед олійних культур і використовується не тільки як 
самостійний продукт, а і для приготування соусів, заправок, тощо [1]. 

Відомо, що одним з перспективних способів вилучення БАР є екстрагування, 
але отримання олійних екстрактів характеризується низькою ефективністю 
масообміну і трудомісткістю. Прискорити процес можливо за рахунок 
підвищення температури (вище 40 °С), що супроводжується ризиком розкла-
дання жирних кислот і ініціюванням процесів автоокиснення. Запропоновано 
здійснювати екстрагування в атмосфері розрідження, що дозволить забезпечити 
необхідну інтенсивність масообміну без руйнування БАР. Для створення 
розрідження використано роторний випарник RVO 4000, який надає можливість 
проводити процес під вакуумом, регулювати температуру суміші, швидкість 
перемішування та час екстрагування . 

Оскільки перехід до соняшникової олії активних компонентів з рослинної си-
ровини ускладнюється її високою в’язкістю і обмежується лише жиророзчинними 
речовинами, було запропоновано проводити попереднє замочування сировини у 
водно-спиртовому розчині (з концентрацією не менше ніж 90 %) у кількості в 2…6 
раз меншій, ніж коефіцієнт поглинання, що забезпечує десорбцію БАР з клітин і 
більш повний перехід до олії не тільки ліпофільних речовин, а й речовин середньої 
полярності, таких як: флавоноїди, іридоїди, тощо. [2]. Тривалість замочування і 
кількість водно-спиртової суміші визначали для кожного виду сировини окремо, 
так як дані параметри залежать від коефіцієнта поглинання. 

Отже, запропонована технологія складається з таких етапів: подрібнення 
пряно-ароматичної сировини, попереднє замочування її у водно-спиртовому 
розчині, екстрагування сировини соняшниковою олією, фільтрування.  

В якості пряно-ароматичної рослинної сировини для оброблення нерафінованої 
соняшником олії обрано петрушку кучеряву, яку попередньо подрібнювали до 
розміру часток 1…3 мм (оптимальний ступінь подрібнення стебел та листя [3]), 
додавали водно-спиртовий розчин у кількості 1:0,86…0,59 та витримували 
впродовж 1…3 годин (розчин спирту повністю поглинається сировиною). 
Соняшникову олію обробляли підготовленою сировиною (гідромодуль — 1:10) в 
атмосфері розрідження за температури 30 ± 5°С впродовж 5…6 годин за швидкості 
перемішування 120 об/хв, олію від суміші відділяли фільтруванням.  

В отриманих зразках олії визначали вміст похідних хлорофілу (ПХ), вітаміну 
К та флавоноїдів. В якості контрольного зразку використовували олію, отриману 
настоюванням петрушки кучерявої з соняшниковою олією впродовж 21 дня за 
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кімнатної температури. У результаті проведених досліджень встановлено, що в 
олії, отриманій за розробленою технологією, вміст похідних хлорофілу та 
вітаміну К майже в 2 рази перевищив контрольний зразок, крім того, виявлені 
сполуки флавоноїдної природи в контролі відсутні. 

Отже, розроблена технологія соняшникової олії підвищеної біологічної 
цінності з використанням пряно-ароматичної сировини може бути реалізована в 
умовах закладів ресторанного господарства і дозволить отримати продукт не 
тільки з покращеними смаковими якостями, а й збагачений БАР. 
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Науковий керівник: С.І. Усатюк 

49. ГЕЛІОСИСТЕМИ — ЯК ШЛЯХ ДО 
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ГОТЕЛЮ  
Н.І. Присяжнюк 
Національний університет харчових технологій 

З кожним днем стає усе більше причин, через які традиційні методи опалення 
житлового приміщення перестають влаштовувати споживачів. Причому носять 
вони сьогодні не тільки локальний, але й макроекономічний характер. 

Традиційно людина опалювала своє житло спалюючи дрова або вугілля. Згодом 
до цих видів природного палива додався газ. Однак опалювати приміщення таким 
способом з кожним роком стає все дорожче. Тим більше, що вугілля, газ і нафта є не 
відновлюваними джерелами енергії, і запаси їх на планеті не нескінченні. Дрова, як 
похідна від лісових масивів, теж не вихід не тільки через вкрай повільне відновлення 
вирубаних лісів, але й через забруднення атмосфери продуктами згоряння. 
Розуміючи ситуацію, газотранспортні корпорації не втрачають можливість підняти 
ціну на газ. Ціна на вугілля теж не відстає. Ще одним фактором, що впливає також 
на рівень комфорту, є колосальна інертність централізованого опалення, немож-
ливість гнучко реагувати на зміну температури повітря за вікнами, колосальні втрати 
тепла при транспортуванні від виробника до споживача. 

Разом з тим з кожним роком екологічна свідомість людей зростає. Для багатьох 
«зелений» спосіб мислення та життя став основою для прийняття рішень не тільки 
при виборі корисних продуктів харчування та безпечних виробів нехарчової 
промисловості, що оточують нас в повсякденному житті, але і більш глобальних 
рішень. Люди віддають перевагу більш безпечному для здоров’я та навколишнього 
середовища життю, місцям роботи та відпочинку. Тому вже сьогодні надзвичайно 
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актуальним є відзначення не тільки екологічно пріоритетних товарів а й екологічно 
пріоритетних послуг. 

Готелі є невід’ємною складовою як професійного, так і приватного життя кож-
ної людини. Екологічний туризм, на думку фахівців, є одним з найбільш швидко 
розвиваючих видів туризму. Щорічно кількість мандрівників, що віддають 
перевагу екологічному туризму, виростає на 20 %. При правильній організації еко-
логічний туризм може внести вклад у захист екосистем і сприятиме захисту лісів. 

Дослідження компанії ABTA підтверджують, що компанії, які покращують 
готельний і туристичний бізнес з точки зору безпеки та охорони навколишнього 
середовища, мають конкурентну перевагу. Споживачі цих послуг відзначають, що 
готові більше заплатити за відпочинок, який відповідає нормам і стандартам 
екологічності. 

Ці й інші причини змушують власників готелів шукати альтернативні джерела 
опалення, і все частіше розглядати відновлювані джерела енергії. А попит, як 
відомо, народжує пропозицію. 

Одним з найефективніших способів альтернативного опалення є використан-
ня енергії сонця. Сонячна енергія є безкоштовним і невичерпним енерго-
ресурсом. Привабливість сонячної енергії можна виразити рядом таких обставин: 

– сонячна енергетика доступна в кожній точці нашої планети, відрізняючись 
по щільності потоку випромінювання не більше ніж в два рази; 

– сонячна енергія — це екологічно чисте джерело енергії, яке можна викорис-
товувати у великих масштабах без негативного впливу на оточуюче середовище; 

– сонячна енергія — це практично невичерпне джерело енергії, яке буде 
доступне і через мільйон років. 

За останні роки на ринку з’явилася велика кількість геліосистем, в основі яких 
сонячні батареї й сонячні колектори. Геліосистема допомагає ефективно вико-
ристовувати енергію сонця в системах опалення та підігріву води. Найбільш широке 
застосування знаходять геліосистеми на основі вакуумних сонячних колекторів. 
Сонячні колектори останніх років розробки досить ефективні в роботі, що є дуже 
важливо. Такий варіант альтернативного опалення легко інтегрується в класичні 
системи опалення. Монтаж сонячного колектора не викликає особливих труднощів. 
Ціна сонячного колектора за останні роки сильно знизилася. Нове покоління 
геліосистеми дозволяє в літній час не використовувати котел для потреб гарячого 
водопостачання, а в зимовий період знизити навантаження на нього на 40 – 60 %. 

Переходячи від короткотермінових перспектив до довготермінових, зазначимо 
що: продовження росту цін на нафту й газ буде означати суттєве розширення 
«сонячної технології», застосування якої вже стає економічно вигідним. Сонячна 
система — товар тривалого використання, термін служби якого більше ніж 20 років. 
Україна належить до енергодефіцитних країн, оскільки за рахунок власних паливно-
енергетичних ресурсів вона задовольняє свої потреби лише на 47 – 49 %, а рахунок 
власного видобутку покривається 10 – 12 % потреб у нафті та 20 – 25 % — у 
природному газі, тому, як буде розвиватися економіка та енергетика України, на це 
запитання зможуть відповісти тільки астрологи. 

Встановивши сонячний колектор сьогодні, ми отримуємо природний енер-
гоносій на роки вперед, ми отримуємо незалежність від безперервного зростання 
цін на енергоносії, незалежність від економічних і державних криз. 

Науковий керівник: Н.П. Лазоренко 



 561 

50. ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОЇ КУХНІ. 
РИБА ФУГУ 
К. М. Славута, К. В. Куценко 
Національний університет харчових технологій 

На перший погляд японська кухня здається екзотичною, хоча в основі всього 
лежить проста формула. Традиційний обід по-японськи починається з супу, потім 
слідує дуже свіжа сира риба, потім основна страва — смажена, варена, розпарена 
риба, курка або овочі, завершують все рис і соління. На десерт японці надають 
перевагу фруктам і зеленому чаєві. 

У Японії надзвичайно поширеними є страви-делікатеси з риб фугу. Цю рибу 
їдять тільки в Японії. Треба бути переконаним гурманом і холоднокровною 
людиною, щоб з апетитом куштувати страви з риби, нутрощі якої містять 
тетродотоксин — речовину в 25 разів більш токсичну кураре і в 275 разів 
сильнішу ціаністого калію. Якщо хоч найменша доза отрути потрапляє в 
організм людини — наступає сильне отруєння, найчастіше — призводить до 
смерті. Антидот проти тетродотоксина поки не відкритий. 

Найбільше отрути накопичується в печінці риби, а методика знешкодження її 
вельми ненадійна. Між тим, саме печінка фугу вважається найбільшим 
делікатесом. Тисячі, мільйони японців їдять фугу, приготовану руками досвід-
чених кухарів, споживаючи близько півтори тонни цієї риби в рік.  

Важко встановити, коли саме на японських островах стали вживати в їжу 
отруйну фугу. А ось перший випадок знайомства з нею європейців докумен-
тально зафіксований — це сталося під час другого кругосвітнього плавання 
знаменитого Джеймса Кука, біля берегів щойно відкритого острова, що отримав 
назву Нова Каледонія.  

Ймовірно, фугу — це самі отруйні риби у світовому океані. На Гаваях їх 
називають «риба-смерть», і жовч цих риб ще недавно застосовували як отруту 
для змащування наконечників стріл. У Японії ж фугу шанують. В одному з 
парків Токіо стоїть пам’ятник цій рибі. Поблизу Осаки існує відомий храм, де 
лежить надгробний камінь, спеціально висічений на честь фугу. З черев риби 
роблять світильники і свічники, є безліч майстерень, які спеціалізуються на 
виготовленні повітряних зміїв у вигляді фугу. 

 Але головна зустріч людини з фугу відбувається в ресторані. Тут гурман 
буквально віддає свою долю в руки кухаря. Адже за даними статистики десять-
двадцять чоловік в рік гинуть в Японії, отруївшись фугу. Щоправда, прихиль-
ники національного делікатесу справедливо відзначають, що в більшості ці люди 
гинуть вдома — намагаючись самостійно приготувати фугу, але не справляються 
з цим завданням. Всі кухарі, охочі готувати фугу, повинні мати спеціальну 
ліцензію, яку можна отримати тільки в результаті дворічного стажування в якості 
учня і строгих письмових і практичних іспитів. Випробування практикою 
виглядає так: кандидату дається 20 хвилин, протягом яких він повинен обробити 
фугу і приготувати з неї сасимі (так називається страва з сирої риби з гострим 
соусом з сої і хріну). Крім сасимі з фугу роблять супи і соуси. Ліцензію шеф-
кухар отримує лише в тому випадку, якщо приготована ним страва буде 
скуштована самим кухарем, не заподіявши шкоди його здоров’ю. 

Складне мистецтво приготування сасимі з фугу закликає кухаревя провести 
тридцять операцій. Швидкими й точними ударами «хочо» — тонкого ножа — кухар 
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відокремлює плавники і ротовий апарат, розкриває черево фугу. Потім він обережно 
вилучає отруйні частини — печінку, яєчники, нирки, очі, знімає шкіру (вона не менш 
отруйна) — і нарізає філе тонкими скибочками. Потім необхідно промити м’ясо в 
проточній воді, щоб видалити мікрочастинки крові і отрути. Скибочки філе фугу 
повинні бути не тоншими за папір, напівпрозорими та матовими. Кухар створює з 
них картину на тарілці. Це може бути пейзаж, або зображення метелика, або образ 
журавля, що летить з розпластаними крилами і витягнутою шиєю. 

Любителі риби говорять, що на смак фугу — швидше схожий на курча, ніж на 
рибу, і лише віддалений смак вказує на те, що це продукт моря. У м’яса зовсім не 
відчувається волокон, по консистенції воно схоже на желатин.  

Японські гурмани поїдають їх у такій кількості, що останнім часом перед 
екологами постало питання про виснаження популяцій цієї риби. 

Незважаючи на застереження кухарів, щодо особливостей приготування та 
споживання даної риби, попит на неї в усьому світі стрімко зростає. 

Розширення меню рибних ресторанів за рахунок використання страв з даної 
риби дозволить не лише задовольнити постійних споживачів екзотичною стравою, 
а й привернути нових клієнтів, що віддають перевагу екстремальним відчуттям. 

Науковий керівник: О.С. Павлюченко 

51. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПІСОЧНОГО ПЕЧИВА З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІСОЛОДОВОГО 
ЕКСТРАКТУ «ПОЛІСОЛ» 
О.В. Сюткіна 
Національний університет харчових технологій 

Стан здоров’я людини значною мірою залежить від характеру її харчування. 
Протягом останніх років в Україні спостерігається стійке порушення принципів здо-
рового харчування у зв’язку зі зниженням в раціоні частки біологічно цінних про-
дуктів. Споживання борошняних виробів, зокрема кондитерських, які характери-
зуються низькою харчовою і біологічною цінністю, знаходиться на стабільно висо-
кому рівні. Як наслідок, виникає дефіцит білків, вітамінів та інших нутрієнтів, необ-
хідних для правильного функціонування організму. У зв’язку з цим постає проблема 
підвищення харчової та біологічної цінності борошняних кондитерських виробів. 

Серед борошняної кондитерської продукції значне місце займають вироби із 
пісочного тіста. Їх популярність можна пояснити різноманітністю форми і смаку, 
відносно низькою вартістю, тому є доцільним збагачення цієї групи виробів за раху-
нок використання дієтичної добавки, а саме полісолодового екстракту «Полісол». 

Полісолодовий екстракт — це натуральний харчовий продукт, який виго-
товляється з пророслих злакових зерен (солодів) пшениці, ячменю, вівса та 
кукурудзи. Внаслідок глибокого гідролізу солоду в екстракт переходять фер-
менти, цукри, декстрини, мікроелементи, вітаміни і амінокислоти [1]. 

Полісолодовий екстракт «Полісол» виготовляють згідно ТУ У 15.8-32792268-
008:2009. В ньому унікально збалансовані речовини, що сприяють злагодженій робо-
ті всіх систем людського організму, а саме: легкозасвоювані вуглеводи (56 – 67 %), 
білки у вигляді 15 незамінних амінокислот (5 – 6 %), мінеральні речовини (0,4 –  
0,5 %); органічні речовини, такі як флавони, стерини, дубильні та ін; природно-
збалансовані вітаміни С, Е, В1, В2, В5, В6, В12, РР, Н; мікроелементи Са, Мg, K, P, Na, 
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Zn, Fe, Cu; ферменти (α-і β-амілази, протеази, пептідази-I, II, мальтаза, фітази, ката-
лаза, пероксидаза, оксидаза, дегідрази); рослинні гормони a і b, ауксини і гор-
моноактивні речовини — андрогени і естрогени та інші водророзчинні речовини [2]. 

В полісолодовому екстракті містяться і зберігаються всі необхідні для 
організму людини харчові речовини в потрібній кількості і в ідеально збалан-
сованому співвідношенні між собою. Завдяки великому вмісту редукуючих 
цукрів (мальтози, глюкози і фруктози) екстракт має високу споживчу цінність та 
легко засвоюється організмом. Його рекомендовано споживати у кількості 15 – 
30 г тричі на день запиваючи водою або соком [3], а також застосовувати у 
виробництві продуктів дитячого харчування, молочних продуктів, сухих снідан-
ків, продуктів харчування для спортсменів, в технологіях хлібобулочних і кон-
дитерських виробів, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв [4]. 

Для підвищення харчової і біологічної цінності борошняних кондитерських 
виробів на кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу НУХТ була 
відпрацьована технологія пісочного печива, в рецептуру якого додатково був 
введений полісолодовий екстракт «Полісол», як джерело нутрієнтів в легкодос-
тупній та легкозасвоюваній формі для організму людини. 

В лабораторних умовах досліджували вплив екстракту в кількості від 2,0 до 
10,0 % на органолептичні (зовнішній вигляд, колір, консистенція, смак та запах) 
та фізико-хімічні (вологість, лужність, зольність, упікання, намочуваність, 
міцність, питомий об’єм) показники якості виробів, а також вміст білкових 
речовин, цукрів, летких органічних кислот, декстринів, ароматичних речовин. 
При дозуванні «Полісолу» 2,0 % органолептичні і фізико-хімічні показники 
якості пісочного печива не відрізняються від контрольного зразка та не 
забезпечується необхідний ступінь підвищення харчової цінності виробів, а при 
дозуванні 10 % екстракту значно погіршуються органолептичні показники 
готових виробів. Проте дозування екстракту у кількості 4,0 – 8,0 % забезпечує 
добрі органолептичні (гарний світло-коричневий колір; відповідну форму; 
крихку, розсипчасту консистенцію виробу; солодкуватий смак та приємний 
аромат) і фізико-хімічні показники якості готових виробів та характеризується 
підвищеним вмістом біологічно активних речовин. 

Таким чином, пропонується виготовляти пісочне печиво, з введенням в ре-
цептуру полісолодового екстракту у кількості 4,0 – 8,0 %, що дозволяє не тільки 
розширити асортимент виробів, а й покращити і збалансувати амінокислотний 
склад, збільшити кількість вітамінів групи В, вітаміну С, вітаміну РР та збагатити 
виріб мікроелементами, такими як калій, магній, фосфор та натрій. Крім того 
доведено, що збагачені вироби мають подовжений термін зберігання. 
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52. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ  
У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
О.Л. Пісарєва 
Національний університет харчових технологій 

Однією з найважливіших характеристик якості готельного господарства є 
рівень комфорту. Останній здебільшого визначається технічним оснащенням, 
складом номерів та обсягами пропонованих послуг.  

Готелі надають послуги з перевезення як автотранспортом готелю, так і 
орендованим в автотранспортному підприємстві: організація зустрічі та проводів 
в аеропорту, на вокзалі та ін. (чотирьох- і п’ятизіркові готелі); виклик таксі 
(трьох-, чотирьох-, п’ятизіркові готелі); оренду автомашини готелю (чотирьох - і 
п’ятизіркові готелі). Для роботи готелю необхідні продукти, товари для обслу-
говування споживачів. Транспортне постачання товару проводять з вико-
ристанням різних форм: складську, транзитну, змішану, централізовану, децент-
ралізовану. Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду 
транспорту: час доставки; частота відправлень вантажу; надійність дотримання 
графіка доставки; здатність перевозити різні вантажі; здатність доставити вантаж 
у будь-яку точку території; вартість перевезення[1]. 

Для швидкопсувних, а також великих за обсягом товарів (борошно, цукор, 
макаронні вироби і т. д.) використовується транзитна форма, для не швид-
копсувних — складська, а в більшості випадків застосовується змішана форма 
постачання. Централізована доставка товарів на підприємства здійснюється 
силами і засобами постачальників. При централізованій доставці підприємство 
звільняється від необхідності мати свій транспорт. При децентралізованій 
доставці вивезення товарів від постачальників забезпечує безпосередньо саме 
підприємство, використовуючи власний транспорт. 

Для перевезення продовольчих товарів використовується спеціалізований 
транспорт, що має маркування «Продукти». Кузови таких машин зсередини 
оббиваються оцинкованим залізом або листовим алюмінієм. На кожну машину, 
призначену для перевезення продуктів, має бути санітарний паспорт, виданий 
установами санітарно-епідеміологічної служби. Особливо швидкопсувні продукти 
перевозять ізотермічним транспортом і тим, що має камери охолодження. 

Для вибору виду та розрахунку потрібної кількості транспортних засобів 
необхідна інформація [1.2]: 

– категорія, вид, вага, габарити та конфігурація вантажу; 
– відомості про маршрут (відстань, стан доріг, інтенсивність руху транспорту); 
– дані про обсяг та режим перевезень; 
– дані, що характеризують транспортні засоби та пристрої, що вико рис-

товуються для завантаження й розвантаження; 
– транспортні тарифи. 
Вибір та розрахунок транспортних засобів відбувається у два етапи. На 

першому етапі вибирають вид та тип транспортного засобу й засіб механізації 
навантажувально-розвантажувальних робіт, критеріями вибору виступають ча-
сові характеристики перевезення та якість транспортних послуг за мінімальних 
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витрат. На другому етапі проводиться розрахунок кількості транспортних засобів 
виходячи з об’єму перевезень і годинної продуктивності транспортного засобу, 
пропорційно вантажообігу за розрахунковий період, обернено пропорційно 
годинній продуктивності транспортного засобу впродовж розрахункового періо-
ду та тривалості роботи транспортного засобу впродовж планового періоду. 
Годинна продуктивність транспортного засобу залежить від номінальної ванта-
жопідйомності транспортного засобу, коефіцієнту використання вантажопідйом-
ності, транспортного циклу — витрат часу на завантаження, розвантаження, 
пробіг транспортного засобу по маршруту (туди і назад). 

На ефективність транспортного обслуговування підприємства впливає ряд фак.-
торів, які можна класифікувати за певними ознаками: природні, матеріально-
технічні, технологічні, організаційні, соціально-економічні.[3 ]. До природних фак.-
торів відносять: кліматично-географічні умови (середньорічна температура, во-
логість повітря); метеорологічні умови. Матеріально-технічні фактори: стан основ-
них засобів (питома вага, коефіцієнти оновлення, вибуття, зношення, придатності); 
технічна характеристика транспортних засобів; рівень використання транспортних 
засобів. Технологічні фактори: режим плановості; рівень прогресивності транс-
портних засобів; параметри, що характеризують технологічну дисципліну. 
Організаційні фактори: режим роботи транспортного; форма організації транспорт-
ного обслуговування; рівень автоматизації та механізації. Соціально-економічні 
фактори: соціальна захищеність, рівень економічного стимулювання працівників. 

Аналіз резервів допоможе підвищити ефективність обслуговування підприємства. 
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53. ХАРЧОВА ТА БІОЛОГІЧНА ЦІННОСТІ 
ХЛІБА З МОЛОЧНИМИ БІЛКАМИ 
Ю.М. Ткачук 
Національний університет харчових технологій 

Одним зі шляхів ліквідації дефіциту амінокислот, мікро-, макроелементів, 
вітамінів та інших необхідних організму людини речовин, підтверджених світовим і 
вітчизняним досвідом та доцільних з економічної, соціальної, гігієнічної й техно-
логічної точок зору, є включення до щоденного раціону різноманітних спе-
ціалізованих продуктів харчування, додатково збагачених відсутніми компонентами. 

Безперечно, що саме хліб і хлібопродукти є повсякденним продуктом харчу-
вання населення нашої країни. Ці продукти вважаються продуктами харчування, 
що мають першорядне значення [1]. Тому найбільш перспективним методом 
збагачення раціону харчування населення є збагачення саме цих виробів. 

Хліб відноситься до основних і найбільш необхідних продуктів харчування 
більшості народів. Для населення нашої країни хліб і хлібопродукти є традиційними 
продуктами харчування, основними джерелами енергії та поживних речовин. 
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Саме тому, для підвищення харчової цінності хліба та хлібопродуктів викорис-
товується безліч збагачувачів як рослинного, так і тваринного походження [2, 3]. 

Вироби з додаванням цих видів сировини мають не тільки підвищену 
поживну цінність, але й поліпшені органолептичні та фізико-хімічні властивості. 

Як відомо, важлива роль в раціональному харчуванні належить тваринним 
білкам. За перетравністю та збалансованістю амінокислотного складу білки 
молока відносяться до найбільш біологічно цінних. Їх перетравлення 
(засвоюваність) становить від 96 до 98 %. 

Одним із напрямків покращення біологічної цінності хліба є додавання до 
нього білка іншого виду, що покращує амінокислотний скор білка хліба і 
підвищує, тим самим, його біологічну цінність. Природнім білком, що може 
суттєво підвищувати вміст незамінних амінокислот було розглянуто білок 
молока — казеїн. 

Метою наукової роботи є визначення харчової та біологічної цінностей хліба з 
молочними білками. 

Для підвищення біологічної цінності пшеничного хліба багатоплановими 
комплексними дослідженнями удосконалено технологію його виробництва за 
використання молочниї білків — казеїну та альбуміну. 

Тісто готували безопарним, опарним способами, на диспергованій фазі та без 
дріжджовому напівфабрикаті. 

Встановлено, що останній спосіб є найбільш ефективним для отримання 
продукту з високими показниками якості. 

В готових виробах було визначено масові частки вологи, білка, жиру, якісний 
склад повноцінного білка, шляхом проведеного біологічного експерименту 
встановлена перетравлюваність in vitro. 

Встановлено, що за вмістом білка, хліб з молочними білками — казеїном та 
альбуміном, перевищує традиційні хлібобулочні вироби з пшеничного борошна і 
дозволяє оптимізувати його хімічний склад та харчову і біологічну цінності. 

Масова частка жиру, за проведеними лабораторними випробуваннями, 
дозволяє стверджувати про зниження енергетичної цінності. 

Досліджено амінокислотний склад та розраховано скор, за даними яких 
показано підвищення біологічної цінності найважливішого соціального продукту 
населення України — хліба. 

Результати досліджень підтверджено даними перетравлюваності білків хліба 
in vitro. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. В розвиток даного 
напрямку досліджень заплановано оптимізувати рецептурний склад нового виду 
хліба підвищеної біологічної цінності. 

Висновки. Приготування тіста на бездріжджовому напівфабрикаті покращує 
властивості тіста і якість готових виробів. 

Харчовий альбумін та казеїн дає змогу ефективно розширити асортимент 
хлібобулочних виробів підвищеної біологічної цінності. Додавання харчового 
альбуміну та казеїну підвищує скор незамінних амінокислот у хлібобулочних 
виробах. 

Показано, що перетравлюваність білків in vitro в нових хлібобулочних 
виробах є ефективнішою в порівнянні з традиційними виробами з пшеничного 
борошна. 
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54. ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ 
В ТЕХНОЛОГІЇ СХІДНИХ СОЛОДОЩІВ 
А.В. Сюткіна 
Національний університет харчових технологій 

Одним із сучасних напрямів розвитку кондитерської промисловості є 
розробка і забезпечення населення новими кондитерськими виробами з під-
вищеною харчовою, біологічною цінністю та функціональними властивостями. 
Особливу зацікавленість, як харчових так і функціональних добавок викликають 
олійні культури: льон, соняшник, соя. 

Насіння льону містить значну кількість таких харчових функціональних 
речовин, як білки з повноцінним амінокислотним складом, есенціальні полінена-
сичені жирні кислоти (ПНЖК) серед яких переважають ліноленова (ω-3) — 60 % 
та лінолева (ω-6) — 20 % кислоти.  

До складу білків насіння льону входить повний набір незамінних амінокислот. 
Серед них переважають триптофан, тирозин і фенілаланін. Єдиною лімітуючою 
амінокислотою в насінні льону є лізин, 100г насіння покриває потребу в ньому 
дорослої людини лише на 23 %. При вживанні 100 г насіння льону на 93 % 
задовольняється потреба в триптофані, практично на 80 % — у фенілаланіні і 
тирозині та на 72 % — в валіні. Сума незамінних амінокислот в білковому 
комплексі насіння льону складає 75,4 % [3, 4]. 

Насіння льону містить кальцій (8,6 мг/кг), фосфор (19,9), тіамін (8,8), рибо-
флавін (0,004), ніацин (0,101), пантотенову кислоту (0,031) та холін (4,9 мг/кг)  
[3, 4]. Особливістю насіння льону є наявність в його складі 5 – 12 % слизів.  

Отже, кількісний і якісний склад насіння льону вказує на доцільність його вико-
ристання для покращення харчової та біологічної цінності кондитерських виробів.  

Проведені дослідження, були спрямовані на вивчення можливості вико-
ристання насіння льону в технології борошняних кондитерських виробів, а саме 
групи східних солодощів. 

Східні солодощі — це велика група кондитерських виробів, що найбільш 
популярні в країнах Ближнього і Середнього Сходу. На ринку східних солодощів 
вітчизняного виробництва найбільшого розповсюдження отримали: козинаки, 
нуга, щербети, халва, шакер-чурек, рахат-лукум та пахлава. 

Пахлава — це традиційна турецька солодкість, яку готують у багатьох країнах 
світу. Вона відноситься до борошняної групи. Окрім борошна, до складу пахлави 
входить значна кількість жиру, цукру, горіхів та меду, що забезпечує високу 
харчову та енергетичну цінність. Проте, не зважаючи на широкий асортимент 
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компонентів, одним із недоліків для більшості видів пахлави є незначна кількість 
в її складі біологічно активних речовин. 

Одним з перспективних джерел збагачення пахлави біологічно активними 
речовинами може бути насіння льону, яке досить широко використовується в 
кондитерській і хлібопекарській промисловості. 

Для вивчення можливості використання насіння льону в технології пахлави 
проводили пробні лабораторні випікання. Тісто для пахлави використовували 
діжджове, приготовлене безопарним способом. Для максимального збереження 
хімічного складу та біологічної цінності насіння льону попередньо подріб-
нювали, пропускали через сито з діаметром отворів 1,0 мм та вносили до складу 
начинки. Кількість насіння льону становила: зразок № 1 − 5; № 2 − 10; № 3 − 15 
та контроль — 0 %.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що дозування насіння 
льону в кількості 5 та 10 % сприяє ущільненню начинки, порівняно з контролем та 
покращенню зовнішнього вигляду готових виробів. На зломі дані зразки мають 
шарувату структуру з чітко вираженою горіховою прослойкою. Для них харак-
терний приємний запах, просочений маслом і медом смак, присмак льону 
відчувається слабо. При збільшенні дозування насіння льону понад 10 % 
спостерігається розшарування та відокремлення начинки. В пахлаві з 15 % насіння 
льону (зразок № 3) значно відчувається специфічний присмак та запах насіння 
льону. За результатами проведених досліджень було встановлено можливість 
використання насіння льону в складі начинки для пахлави. Було встановлено, що 
оптимальним є додавання насіння льону в кількості 10 %. Дане дозування дозволяє 
не лише розширити асортимент кондитерських виробів даної групи, а й отримати 
продукт з підвищеною харчовою та біологічною цінністю, органолептичні 
показники якості якого повністю відповідають вимогам нормативної документації. 
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55. ОБЛАДНАННЯ САУНИ ТА БАНІ 
В ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ 
А.О. Шинкарук 
Національний університет харчових технологій 

У висококомфортабельних готелях влаштовують приміщення і споруди 
спортивно-оздоровчого призначення, зокрема закриті та відкриті плавальні, 
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купальні басейни, сауни (фінські лазні з гарячим сухим повітрям у парній і 
холодним басейном), лазні, зали для фізичних вправ (спортивний зал, 
гімнастичний зал, кегельбан); спортивні майданчики (тенісні корти, майданчики 
для гольфу, міні-гольфу тощо). Останнім часом у готельних комплексах різного 
призначення і рівня комфорту влаштовують лазні сухої пари — сауни, що 
знімають втому та сприяють інтенсивному кровообігу. До складу сауни входять 
роздягальня, мийна, кімната сухої пари, басейн або душі, кімната відпочинку, 
іноді масажний і тренажерний зали, бар. Баня та сауна є джерелом здоров’я. Як 
лікувальний засіб вони корисні при багатьох хворобах: болях у суглобах і м’язах, 
при радикуліті, невритах, міозитах, знімають втому, перевтому, нервову напругу, 
сприяють розслабленню мускулатури. Під впливом таких процедур відбувається 
своєрідне тренування серцево-судинної системи за рахунок посилення 
кровообігу, прекрасний тренажер для шкіри оскільки відкривають і прочищає 
пори, стимулюють діяльність сальних залоз, активізують кровообіг, що сприяє 
виведенню з потом шлаків і надлишків молочної кислоти — одного з основних 
чинників утоми, а також зайвої рідини з організму. Це відмінний спосіб 
загартовування, оскільки її принцип заснований на зміні температурних режимів. 

Для облаштування саун та бань необхідні печі. Типи печей: твердопаливні 
(дров’яні) печі, газові кам’янки, електро-кам’янки; печі-каміни, парогенератори. 
До комплекса бань входять басейни, які також бувають декількох типів [1].  

На сьогодні налічується три основні категорії кам’янок, які розділяють за 
принципом енергоносія: твердопаливні (дров’яні) печі, газові кам’янки, електро-
кам’янки. Незалежно від типу будь-яка піч для лазні або сауни повинна 
відповідати певному мінімуму вимог: конструкція печі для лазні має 
унеможливити займання, можливість короткого замикання або опіку при дотику 
до розжареної поверхні; повинна мати достатній запас потужності, щоб 
протопити лазню, нагріти воду та забезпечити парою, регулюватися в досить 
широких межах; забезпечувати оптимальне нагрівання приміщення, при якому 
температура в парній складає 45 – 60 °С біля підлоги та 85 – 90 °С під стелею, 
камені в печі кам’янці розжарюються в середньому до 200 – 250 °С при відкритій 
кам’янці, якщо піч закритого типу, то до 45 – 600 °С, при поливі нагрітих каменів 
водою утворюється пара високої температури; не повинна виділяти в 
приміщення парної ніяких газів або диму, разом з тим має бути економною, 
добре вписувалася в дизайн приміщення [2] [3]. 

Піч-кам’янка — традиційне джерело тепла та пари в російській лазні, має 
нагрівати певний об’єм каменів до заданої температури без відкритого вогню, піч 
довго тримає тепло. Тепло від каменю приємніше, ніж від металлу, але вимагає 
будівельних матеріалів (вогнетривкої цеглини, глини, бетону), роботи майстра-
пічника, нагрів такої печі довготривалий (6 – 8 годин), значні витрати палива. 
Твердопаливна кам’янка відносно мобільна, затребувана в місцях, де немає 
проблем із твердим паливом, наприклад, із дровами з дерев твердих порід, які є 
оптимальним паливом для таких печей. Вугілля дає занадто високу температуру, 
що скорочує термін життя таких печей для лазні, брикети з торфу, навпаки, не 
дають достатньої температури для нагрівання каменів. Конструкція дров’яної 
кам’янки включає кам’янку з кам’яним наповнювачем, топку, зольник та 
колосник, має відносно низьку вартість палива, релаксуючий ефект від потріс-
кування дрів та живого вогню, проте експлуатація вимагає певних навичок та 
умов, підбору дрів потрібної якості, облаштування, чищення димаря. Газо-
дров’яні печі є універсальними конструкціями, є можливість вибору палива 
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(дрова, природний газ або зріджений вуглеводень). Печі мають додаткові знімні 
елементи, устаткування (газові пальники, фільтри, замочні клапани) газопаль-
ника та секції для застосування твердого палива. Основна перевага такої печі — 
це можливість вибору палива, що часто буває економічно доцільно. Випускають 
суто газові кам’янки. Але газові печі повинні мати димар, на їх установку та 
експлуатацію потрібний відповідний дозвіл, паспорт, що підтверджує заводську 
установку, в якому вказані усі вимоги та умови по експлуатації згідно ДБН. 
Електрокам’янка для лазні — компактна і не вимагає відведення диму, 
спеціального догляду проста в експлуатації. Нагрівальним елементів в такій печі 
служить ТЕН, який може бути трубчастим металевим або керамічним. У су-
часний печей для лазні часто роблять подвійний корпус, внаслідок чого зовнішня 
оболонка не нагрівається вище 30 – 40 °С. Головні переваги електрокам’янки в 
тому, що вона не вимагає відведення диму газів та інших продуктів горіння. Це 
дозволяє так само підтримувати чистоту та порядок в лазні, не докладаючи по-
мітних зусиль. Електричні пічі нагріваються швидше, забезпечують температуру 
каменів до 650 °С, автоматизовані, забезпечені дисплеями та індикаторами, що 
дозволяє підтримувати температуру нагріву в автоматичному режимі. 
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56. З ІСТОРІЇ СИГАР 
О.М. Терлецька  
Національний університет харчових технологій 

Коли вимовляється слово «сигара», то мимоволі спадає на думку Куба. І це не 
дивно, адже ці слова невідємні один без одного. Адже саме Куба є матір’ю сигар. 
Острів Свободи є першим в світі і до цих пір найбільш якісним постачальником 
кубинських сигар. Щорічно на острові випускають більше 40 марок і близько  
100 сортів сигар. Згідно з маркетинговими дослідженнями сигари палить близько 
одного відсотка дорослого населення, в основному, чоловіки від 25 до 45 років, з 
доходом від 15 до 20 тис. гривень на місяць. Паління сигар — це ознака високого 
соціального статусу особи, яка надає перевагу сигарокурінню. Тому виробництво 
сигар — велике мистецтво. 

Найдавніші рецепти виробництва сигар знаходяться під найсуворішим 
секретом, лише безпосередні виробники сигар знають всі тонкощі виробництва. 
Кубинські сигари налічують більше ста рецептів їх виготовлення. Кожен рецепт 
має свою специфіку, яка залишає відбиток на ароматі, смаку і щільності сигари. 
Кубинські сигари, які часто іменують «Гавань», на сто відсотків складаються з 
кубинського чорного тютюну. Сигара — натуральний продукт, який не містить 
ніяких добавок і барвників. Ці якості особливо впливають на вартість сигари. 
Шлях виготовлення сигари також має матеріальну цінність. Сигари, створені 
вручну, коштують дорожче, ніж машинним способом. На сьогодні існує багатий 
асортимент сигар. Це кубинські, гавайські, домініканські, бразильські, гон-
дураські, мексиканські, нікарагуанські, швейцарські та інші [4].  
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Виробництво сигар сьогодні знаходиться на високому рівні. Якщо сигари 
виготовляються ручним способом, то цим займаються спеціалісти високого класу. 
Якщо ж машинним способом — висококласне обладнання дрібно нарізає 
тютюнове листя і скручує сигари. При випуску нової марки сигар у світ, їй 
присвоюється бренд — ім’я, найменування, характеристики форми, кольору і 
навіть смаку. Найголовнішими показниками при виробництві сигари є її колір, 
форма і розмір. Орієнтуючись на побажання та особливості шанувальників, сигари 
випускають різних брендів. Так, сигари під назвою «claro-claro» мають світло-
зелений колір. Вони не дуже міцні, але ароматні, легко втягуються і створені 
більше для слабкої частини людства. Злегка коричнюваті сигари «claro» мають 
щільнішу начинку і смак більш міцний. Форма їх трохи більша, ніж стрункі «claro-
claro». «Colorado» випускають в темно-коричневих відтінках, і навіть червоних. Ці 
сигари найсильніші, ароматні і дорогі, але не дорожче чорних сигар «maduro» і 
«oscuro». Їх смак інтенсивний, чітко позначений і насичений [1]. 

У залежності від характеристик сигари підрозділяються на вищий, перший та 
другий сорт. Найдорожчі і якісні сигари — це сигари вищого гатунку. Залежно 
від форми сигари бувають двох типів: прямі та форматні. Прямі сигари 
однакового діаметру і однакової довжини. Форматні сигари, в основному, 
загострені на одному з кінців. Існує також знаменита форматна сигара під назвою 
«culebra». Її форма не просто форматна, вона дуже екзотична, так як вона 
складається з трьох переплетених сигар. Тому форма цієї сигари вигнута, адже 
«culebra» по-іспанськи означає змія. Сигари також розділяють за способом 
подрібнення тютюну. Вони бувають «long filler» — з цілісних листків тютюну, і 
«short filler» — з різаного тютюну. Якщо сигара з цілісних листків, то зазвичай це 
означає, що вона була виготовлена вручну. Якщо ж з різаного тютюну, то — 
машинним способом. Але на аромат і смак спосіб скручування сигар не впливає, 
адже головне у висококласної сигари — це сама начинка [2]. 

Колір сигар відповідає в першу чергу за її смакові якості і аромат. Найперший 
колір сигари, який вважається і самим легким — це світло-зелений. Такі сигари 
відрізняються легкістю. Вони вільно куряться і аромат у них дуже тонкий і 
витончений. Такі сигари полюбляють багато жінок через їх легкість і «стрункість», 
адже ці сигари ще й досить тонкі. Начинка таких сигар в основному різана і 
нещільна. Наступний колір сигар - це «легка засмага» або світло-коричневий. Такі 
сигари мають чаруючий аромат, їх смак може змінюватися від солодкувато-
легкого до терпко-міцного. Найдорожчим і найбільш насиченим смаком і 
ароматом вважається сигара чорного кольору. Цю сигару курять справжні 
поціновувачі сигарокуріння. У такої сигари інтенсивний яскраво виражений смак. 
Марку сигари можна прочитати на шовковому банті кожної сигари [3].  

Але, перш ніж закурити сигару, варто відрізати їй кінчик спеціальним катером. 
Прикурювати сигару слід не так, як звичайну сигарету. Полум’я від запальнички 
не повинно торкатися сигари. Жар дає можливість сигарі запалитися самостійно, а 
не від контакту з полум’ям. Підпалючи сигару, її потрібно тримати в руках, а не в 
роті. Курять сигару насолоджуючись, а не затягуючись, як сигарету. Втягувати 
сигарний дим потрібно повільно, насолоджуючись її смаком і ароматом. Щоб 
сигара курилася рівно, рекомендується втягувати дим через рівні проміжки часу. 
При палінні сигари, немає необхідності її гасити, розтираючи як сигарету, 
найкраще покласти її на край попільнички, щоб вона зітліла сама. Дотліваючи, 
сигара дарує дивовижний аромат [5]. Обов’язковою умовою для зберігання сигар 
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вдома є наявність хьюмідора — тобто спеціальної коробки для зберігання сигар. 
Хьюмідор підтримує температуру, необхідну для зберігання сигар, і рівень 
відносної вологості. Для сигар з різаного тютюну хьюмідор не потрібен. Такі 
сигари можна зберігати просто в коробці, в якій вони продавалися [5]. 

Супутником сигар в першу чергу є катер, це спеціальні ножиці для обрізання 
кінця сигари, їх ще називають гільйотиною. Наступними аксесуарами для сигар є 
попільничка, пробойник та запальничка, яка повинна бути тільки газова. Самим 
останнім, але і самим головним супутником сигари є коньяк, ром або бренді [6]. 
При необхідності обслуговування гостей під час сигарної церемонії в сигарних 
клубах здійснює фумільє, який професійно підбирає сигари до напоїв, допомагає 
правильно вибрати, обрізати і розкрутити сигару [3]. 
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57. ПЛИТИ ПРОМИСЛОВІ ІНДУКЦІЙНІ 
І.В. Березовська, М.В.Словинська  
Національний університет харчових технологій 

Плити електричні промислові професійного призначення широко вико-
ристовуються на професійних кухнях, в кафе, ресторанах, дитсадках, школах, 
їдальнях і нших підприємствах харчування. Всі промислові плити — газові, 
електричні або індукційні, повинні мати такі характеристиками, як надійність, 
довговічність, розумні ціни при придбанні і при обслуговуванні, доступність 
комплектуючих. На підприємствах харчування використовують декілька видів 
плит: електричні, газові, індукційні. При виборі плити для конкретної про-
фесійної кухні, необхідно врахувати потреби закладу, наявність електро-
проводки, газопостачання, вентиляції, необхідну продуктивність, оперативність 
при приготуванні, потужність тощо [1].  

В наш час оптимальним рішенням теплової обробки їжі в ресторанах, кафе, 
їдальнях є електричні плити промислового призначення. Підбирають електро-
плиту за потужністю, розмірам. Плити індукційні професійні — більш нові види 
теплового обладнання, перші індукційні плити були розроблені та запропоновані 
в 1987 році фірмою AEG. Принцип роботи плити індукційної полягає у 
використанні енергії магнітного поля. Особливість індукційної плити полягає в 
тому, що вона споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційна 
електроплита, де використовується нагрівання поверхні, або активний струм. 

Індукційна плита — це електрична кухонна плита, що розігріває металевий 
посуд індукованими вихровими струмами, які створюються високочастотним 
магнітним полем. Сутність винаходу індукційної плити складається в тому, що 
індукційна плита працює за принципом трансформатора. Має нагрівальну 
індукційну котушку, яка знаходиться під склокерамічною поверхнею плитки. 
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Виконана у вигляді плоскої спіралі з багатожильного проводу, декількох 
феритових сердечників, радіально укріплених на нижній стороні котушки, 
причому товщина сердечників збільшується від центру до зовнішнього краю. По 
індуктору протікає електричний струм частотою 20 – 60 кГц. За законом Фарадея 
магнітне поле пронизує дно посуду, який являє собою не дріт, а диск, в якому 
струми ходять по колу, а не по струнці, створює вихровий струм, який замикається 
у вторинній обмотці трансформатора — в об’ємі посуду і миттєво нагрівається 
внаслідок направленої дії електромагнітного поля. Теплові втрати мінімізовані [2].  

До недоліків індукційної плити можна віднести: на індукційної конфорці 
нагрівати можна тільки особливий посуд, виготовлену з феромагнітних сплавів, 
вартість плити з використанням технології індукції набагато вище, ніж газових і 
керамічних електроплит. 

До переваг індукційної плити належить швидкість нагріву, коефіцієнт 
корисної дії: плита не потребує часу для розігрівання конфорки, варильна 
поверхня (панель) не включиться, якщо виявить посуд, розмір якого менше 
поверхні конфорки, також, якщо цей посуд містить немагнітне дно. За 
ефективністю використання електроенергії індукційна плита відрізняється від 
усіх інших типів кухонних плит: нагрів на ній відбувається швидше, ніж на 
газовій чи на звичайній електричній плиті, а ККД нагріву у індукційної плити 
вищий. Щодо ККД, то ефективність нагріву на газі становитиме 60 %, на 
звичайній склокераміці 50 %, а на індукційній плиті — 90 %.  

Отже: індукційна плита швидко нагріває посуд; варильна поверхня 
(панель, конфорка) спочатку автоматично визначає чи на поверхні плити 
знаходиться посуд з металомагнітним дном, чи перекрита посудом більша 
частина її площі поверхні і тільки після цього включається; приготування їжі 
починається миттєво після включення і самовизначення комфорки; точно 
підтримує задану температуру; розроблена велика кількість програм приго-
тування їжі; економія енергії за рахунок відсутності нагрівання комфорки; 
після зняття посуду плита автоматично відключиться; знижує витрати на 
кондиціонування приміщення; безпечна; легка у використанні; легко 
чиститься; індукційна плита після готування залишається холодною (не пече 
у руки), якщо скло нагріте, то нагрілося від дна каструлі; деякі індукційні 
плити діляться потужністю однієї конфорки з іншою, посилюючи її 
потужність. Це важливо любителям східної кухні (готують на дуже сильному 
вогні). Для управління роботою плити передбачено встановлення часу роботи 
плити (конфорки), вибору режиму потужності або температури, контрольна 
лампочка, що сигналізує включення, світодіодні контрольні лампочки для 
потужності, температури і часу, вмикач/вимикач, цифровий дисплей. 

Виконаний аналіз промислових плит показав, що індукційні плити, 
відносно газових плит, мають безліч програм приготування їжі, тепло 
зосереджено безпосередньо на посуді, час, необхідний для закипання, 
короткий, індукційна поверхня нагрівання реагує на зміни так само швидко, 
як конфорка газової плити, індукційна технологія поєднує швидкість реагу-
вання газової плити з такою перевагою електричної плити, як можливість 
точного дозування подачі тепла.  
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58. ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
І.О. Єремчук 
Національний університет харчових технологій 

«Проявляти гостинність — означає нести відповідальність за благополуччя 
гостей впродовж всього часу, поки вони знаходяться у вашому закладі». 

Бріллат-Саварин, 1825р. 
Сфера послуг виникає як інтегративна галузь гуманітарного знання, що 

значною мірою викликано її спрямованістю на задоволення потреб. Виникнення, 
функціонування й розвиток потреб є основою людської діяльності, а проблеми 
специфіки та класифікації потреб необхідні для таких напрямів, як: сервісна 
діяльність, сервісний менеджмент, управління якістю [1]. 

Сервіс — це проста концепція, для впровадження якої не потрібно особливих 
затрат. Повинна лише дружелюбна посмішка, знання своєї справи і бажання 
приділити увагу гостям.  

На жаль, те, що роблять офіціанти і те, що повинні робити — не одне і теж. Добре, 
що в галузі ресторанного господарства відбуваються зміни на користь професіо-
налізму. Сервіс повинен опиратися на «дев’ять основних принципів гостинності». 
Офіціанти зараз знаходяться, приблизно, в тому ж становищі, що були кухарі років 
двадцять назад. За ці роки шефи стали знаменитими особами ресторанного світу, вони 
стали кумирами публіки. Тільки застосування стандартів професіоналізму і навчання в 
сфері обслуговування може привести до суттєвих змін у всій ресторанній галузі. 

Тому сервіс — це не тільки знання, ефективність, своєчасність, витриманість, 
інформативність і довірливість, але також і гостинність. Гостинність — це прояв 
широти душі і сердечності при прийомі гостей. Тому професіонал в 
обслуговуванні повинен зробити так, щоб гості почували себе як дома, проявляти 
до них повагу і бути тактовним, та разом з тим мати почуття своєї гідності [2].  

«Дев’ять принципів гостинності» — це не дев’ять самостійних видів діяль-
ності, а своєрідний єдиний комплекс помислів та дій, що є — стандарт, яким 
треба користуватися при обслуговуванні гостей. До цього стандарту належить: 

– радушність, дружелюбство і вічливість (дружній прийом переконує гостей в 
тому, що вони зможуть відпочити і отримати задоволення від відвідування 
закладу. Офіціанти повинні відчувати потреби гостей не тільки у відношенні до 
їжі. Вічливе ставлення зумовлює атмосферу комфорту, гості підсвідомо відчу-
вають, що їм нічого хвилюватися, знають на що вони можуть розраховувати); 

– обізнаність (на питання гостей стосовно меню та напоїв, офіціант повинен 
не тільки назвати фірмові страви дня, але й всі інші. Також завдяки своїй інтуїції, 
офіціант повинен делікатно визначити особливості гостя і дати йому безпо-
милкові рекомендації);  

– ефективне обслуговування (якщо гості відчувають, що офіціанти працюють 
швидко, безвідмовно, і легко, виникає відчуття невимушеності. Неоргані-
зованість, суєтливість, або навпаки, повільність роздратовують гостей); 
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– розрахунок часу (офіціант повинен передбачати потреби гостей. Послуги 
повинні бути запропонованими раніше ніж гість зрозуміє, що вони йому потрібні); 

– гибкість (послуги, це не тільки пряме виконання принципів. Іноді правила 
злегка видозмінюються. Головне щоб гостям було зручно і це зумовить прийняти 
краще рішення відносно того, коли і де потрібно проявити гибкість); 

– ввічливість, стабільність, (це стабільно високий рівень кухні і послуг, 
надаваємі кожному гостю кожного дня, кожної неділі, кожного місяця); 

– особистий контакт з гостем (мистецтво особистого контакту з гостем полягає в 
тому, щоб необхідну кількість інформації передати тоді, коли в ній виникає потреба. 
Вміння вибрати стиль і форму спілкування. Уніформа задає тон закладу, — 
спортивні сорочки з короткими рукавами сприяють відчуттю невимушеності, тоді як 
довгі французькі фартухи визначають більш високий рівень офіційності); 

– відчуття довіри (між офіціантом і гостем повинні бути довірливі відношення. 
Гість повинен бути впевненим, що позиції в меню описані вірно. Довіра є основним 
елементом бізнесу, від неї більше всього залежать повторні відвідування); 

– перевершені очікування гостей (найти спосіб кращого обслуговування пос-
тійних гостей ніж в їх попередній візит. Запам’ятовуються такі знаки уваги як іграш-
ка для дитини, звертання по імені, подача безкоштовної склянки вина або десерту. 
Така увага оцінюється по достоїнству, оскільки завжди перевищує очікуване).  

Поступово з підвищенням матеріального добробуту наших людей, класичні 
норми етикету стали невід’ємними, а отже знову стають актуальними світські 
манери, тонкощі ведення діалогу з відвідувачами, сучасного сервування, 
використання відповідного посуду, правильного розміщення за обіднім столом та 
багато інших вимог[3]. 
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59. АРОМАМАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 
ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Д.С. Грищенко 
Національний університет харчових технологій 

Жорстка конкуренція у світовому готельному бізнесі спонукає учасників 
ринку шукати нові, нестандартні способи залучення клієнтів. В урбанізованому і 
динамічному сьогоденні образ «затишної домівки», до якої хочеться повертатись 
після трудового дня, отримує особливе значення. Головна мета будь-якого 
готельного об’єкта у тому, щоб його постояльці у майбутньому повертались саме 
в цей готель. Вирішити цю задачу допоможуть ароматехнології. 

Виходячи з оцінок прихильників сенсорного маркетингу, саме запах є одним з 
найефективніших засобів впливу на людину. Багато досліджень доводять що 
більше 70 % всіх людських емоцій ґрунтуються на запахах. Більше того, на запах 
неможливо не звернути увагу.  
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Застосування аромaтехнологій в сфері гостинності на заході стало звичною 
справою. Великі ланцюги всесвітньовідомих готелів, таких як міжнародна 
мережа готелів SwissotelsHotels&Resorts, другий за розміром готельний ланцюг 
HolidayInnі та багато інших давно успішно використовують аромати для 
закріплення власних брендів і підвищення лояльності гостей [1]. 

Вивчення аромамаркетингу як способу підвищення конкурентоздатності 
готельного підприємства актуальне з точки зору зростання споживчої активності, 
підвищення лояльності до компанії і бренду у результаті його застосування, і як 
наслідок покращення позицій на ринку готельних послуг. 

Аромамаркетинг — це нематеріальний метод стимулювання збуту в основі 
якого лежить вплив на емоційний стан людини за допомогою ароматизаторів й 
ароматизації повітря природного та штучного походження [2, 3]. 

Головна задача аромамаркетингу — схилити споживача до себе, зробити так, 
щоб йому було комфортно, і напряму пов’язати це відчуття з певною компанією, 
що і стає важливою конкурентною перевагою останньої. Все це можливо лише за 
умови грамотного використання запаху. Навіть надзвичайно малі концентрації, 
наприклад, аромату болгарської рози, достатньо для того, щоб гість відчув себе 
затишніше, аніж в звичайному готельному номері [4]. 

Cвободу дій в напрямку ароматизації повітря приміщень підприємствам 
готельного господарства дає продукція компаній, працюючих на ринку 
аромамаркетингу. Такі компанії, в своєму арсеналі мають не одну сотню 
аромакомпозицій — починаючи з запаху свіжоспеченого тістечка, або ароматної 
кави, і закінчуючи запахами дорогих порід дерев, або нового розкішного 
автомобіля з нотками шкіри і автомобільного лаку, що в свою чергу дозволяє 
використовувати такі освіжувачі у всіх приміщеннях починаючи з холу, де 
зустрічають гостей, і закінчуючи залами ресторану, чи кафе, куди проникають 
запахи кухні, або інші сторонні запахи.  

Лідерами в виробництві систем і витратних матеріалів з ароматизації повітря для 
професійного застосування в громадських місцях можна назвати німецькі фірми 
ReimaAirConcept та Vap’a’Dor, австралійську компанію AirAroma, французькі 
фірми- Floressence, JeanNiel, і PayanBertrand. Вартість ароматів перелічених фірм на 
порядок вище продукції турецьких, чи грецьких виробників, але вони мають кращі 
органолептичні властивості, що дуже важливо для закладів готельного бізнесу 
середнього і люкс класів. Професійне обладнання для ароматизації повітря 
приміщень можна класифікувати за принципом розповсюдження запаху на прилади 
аерозольного типу, прилади, працюючі за принципами гарячого випаровування і за 
принципом холодного випаровування, кожен з яких володіють своїми перевагами. 
Крім того, їх можна розділити на автономні прилади і комплекси, інтегровані в 
системі вентиляції, кондиціонування [1]. 

До вибору безпосередньо запахів для ароматизації повітря у закладах потрібно 
підійти, виходячи з цілей ароматизації повітря приміщення, його тематичного 
оформлення і квіткового рішення. Крім того, при цьому рекомендується врахо-
вувати закони аромапсихології, загальної концепції і статусу закладу, а також його 
цільової аудиторії. Останніми роками спостерігається тенденція до придбання 
власних, ексклюзивних фірмових ароматів серйозними готельними ланцюгами. 
З’явилось розуміння «Запах бренду». Саме з допомогою аромату можна надати 
готелю додатковий рівень статусності. Не тільки рівень обслуговування і 
комфорту, рішення інтер’єру, і вишукана кухня, але й свій власний аромат, який 
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належить саме цьому готелю, відповідний його концепції і філософії, може вивести 
комунікацію з гостями на істотно інший рівень. 

Потрібно відмітити, що в Україні можливості аромамаркетингу вико рис-
товуються ще недостатньо, але в наступні декілька років аромамаркетинг буде 
надавати виключні конкурентні переваги тим, хто оцінить його можливості 
сьогодні. 
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60. НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
В.В. Вакулко 
Національний університет харчових технологій 

Поява нанонауки в кінці ХХ століття стала наслідком неухильного зростання 
промисловості і вимог до обчислювальних пристроїв. Виявивши величезну 
прикладну користь нанотехнологій, їх, як і комп’ютери, стали застосовувати в 
різних сферах. При цьому перспективи, які нам відкривають нанотехнології, 
здаються сучасній людині такої ж фантастикою, якою раніше вважалося 
електрика, автомобілі і комп’ютери. 

Перспективним напрямком, народженим нанотехнологіями, є наноїжа. Це 
може здаватися фантастикою. Проте, варто поміркувати про те, що думали люди 
50 років назад про сучасні комп’ютери та можливості, що надаються ними. 
Наноїжа — це набір новітніх наукових ідей, побудованих на базі нанотехнологій 
і застосовуваних у виробництві харчових продуктів. Завдяки своєму розміру 
наночастинки можуть збагачувати харчові продукти різними мікронутрієнтами, 
мінеральними речовинами, біологічно активними речовинами, підвищувати їх 
засвоєння. Наночастинки здатні легко вбудовуватися в живі клітини, проникаючи 
через біологічні мембрани і фізіологічні бар’єри організму. Загалом, в самому 
організмі вони можуть вести себе по-різному, залежно від налаштування. 
Нанотехнології відкривають просто фантастичні можливості для виробництва 
корисної їжі, проте з’являються вони настільки стрімко, що вчені не завжди 
встигають як слід відрегулювати процес їхнього промислового використання. 
Тому на сьогоднішній день питань до наноїжі більше, ніж відповідей. 

Основні надії, які вчені покладають на використання нанотехнологій у 
виробництві продуктів харчування, пов’язані, насамперед, з поліпшенням їх 
поживних властивостей, смаку і корисності, а також зі зниженням виробничих 
витрат. Ці нові ідеї повинні на глобальному рівні вплинути на харчову 
промисловість. Великі харчові корпорації активно впроваджують нанодо-
сягнення. Їх приваблює гіпотетична можливість виробляти такі продукти, які 
будуть зберігатися роками. Наприклад, м’ясні і молочні продукти, які зараз 
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відносять до класу швидкопсувних, можуть залишатися свіжими протягом 5 – 7 
років. Овочі та фрукти можна покривати захисною наноплівкою, яка відбиватиме 
бруд, буде невидимою і невідчутною на смак, розкладатиметься в шлунку без 
будь-якої шкоди для нього і виводитиметься природнім шляхом. Нанотехнології 
надають харчовикам унікальні можливості для всебічного спостереження за 
якістю та безпекою продуктів безпосередньо в процесі виробництва. За 
допомогою наноматеріалів упаковка харчових продуктів за рахунок зміни 
кольору може стати індикатором їх терміну придатності, а за рахунок 
антимікробної активності — консервантом. 

Задуми вчених щодо застосування нанотехнологій у виробництві їжі носять 
масштабний і амбітний характер. Вчені сподіваються, що застосування цих 
технологій у фермерських господарствах (при вирощуванні зерна, овочів, рослин 
і тварин) і на харчових виробництвах (при переробці та упаковці) призведе до 
народження зовсім нового класу продуктів, які з часом витіснять з ринку 
генномодифіковану їжу. Вчені-оптимісти запевняють, що за допомогою нано-
ланцюгів, «прикріплених» до їжі, можна покращувати стан тканин організму і 
влаштовувати профілактику внутрішнім органам. А тому, слід серйозно поста-
витися до таких цікавих і одночасно забавних ідей, як: біфштекси, що спалюють 
холестерин та сприяють нарощуванню м’язової маси; солодкі торти без цукру. 
Нанотехнології несуть практичну користь для людей, тому їх застосування в 
закладах ресторанного господарства є актуальним, і, в майбутньому, буде дуже 
популярним. Адже симбіоз наномедицини і харчової промисловості здається 
більш цікавим, ніж зелене м’ясо або груша, що світяться в темряві. 

На сьогоднішній день, виробництво наноїжі йде по декількох напрямках. По-
перше, це отримання нанонутрієнтів — харчових речовин, подрібнених (дис.-
пергованих) до частинок розміром від 1 до 100 нм, що забезпечує їх потрапляння 
всередину майже будь-якої клітини. По-друге, створення транспортних 
наносистем, що доставляють нутрієнти в необхідні місця. По-третє, нано-
інкапсуляти, що дозволяють поєднувати хімічно несумісні харчові речовини. По-
четверте, наноструктуровані харчові добавки, що надають продуктам нові, 
незвичайні властивості. Для закладів ресторанного господарства перспективним 
є виробництво так званих «інтерактивних» продуктів та напоїв, які зможуть 
«підлаштовуватися» під індивідуальний смак і потреби кожного споживача. 
Наприклад, це можуть бути напої, що міняють колір залежно від уподобань 
споживача та температури його споживання, харчові добавки, що розпізнають 
алергію споживача на той чи інший компонент продукту, емульгатори, що 
роблять структуру продуктів більш однорідною, нанопродукти з вітамінами та 
збагачення їжі нанокапсулами, що містять жирні кислоти ω-3. 
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61.МИСТЕЦТВО ПРИГОТУВАННЯ 
СТРАВ КИТАЙСЬКОЇ КУХНІ. 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАНІВ 
ТИПУ «КИТАЙСЬКИЙ САМОВАР» 
В УКРАЇНІ 
М.С. Зорін, Н.О. Коваленко 
Одеська національна академія харчових технологій 

Всесвітню популярність китайська національна кухня отримала завдяки її 
різноманітності, пікантності, вишуканості і згідно переконань кращих кухарів 
Китаю — їсти можна практично все, тільки треба вміти це правильно готувати. 
Слід відмітити, що звичного для нас розподілу закладів ресторанного 
господарства на буфети, їдальні, кафе і ресторани в Китаї не існує. Про рівень 
закладу говорить наявність скатертин на столах і китайських паличок. Меню 
середнього китайського ресторану складається з двохсот, трьохсот страв.  

Китайська кухня — це в першу чергу мистецтво кухаря. Є кілька основних 
принципів, яких китайські кухарі дотримуються століттями. Перший і 
найголовніший — компоненти страви повинні бути подрібнені. Традиція 
подрібнення всіх сирих компонентів дозволяє не тільки зберегти максимальну 
кількість корисних речовин, але і заощадити паливо за рахунок зменшення часу 
приготування. Саме в давнину через необхідність економії дров з’явилася 
випукла сковорода «вок», в якій їжа, подрібнена на маленькі шматочки, 
нагрівається дуже швидко. Правильно нарізати і обсмажити продукти — це ще 
один принцип китайської кулінарії. Продукт ріжеться на рівні невеликі кубики і 
обсмажується в олії на сильному полум’ї пару хвилин. М’ясо та інші продукти 
обсмажують в клярі, який зберігає їх соковитість. Рибу іноді готують цілком, 
зберігаючи її форму і видаливши кістки. Риба, приготована таким чином з 
головою і хвостом, символізує цілісність світу або завершеність справи.  

Кулінарне мистецтво у розумінні китайців — це уміння приховати справжній 
аромат початкового продукту для того, щоб гість не здогадався з яких 
компонентів складається страва. Практично в кожній страві китайської кухні 
використовуються такі прянощі як червоний, чорний і білий перець, імбир, пряні 
трави (базилік, петрушка, селера, кінза). Головною національною стравою Китаю 
є «Качка по-пекінськи», тривалість приготування якої складає 23 години. З 
готової качки зрізують сто сорок чотири шматочки. Качка по-пекінськи пода-
ється з приправами і прісними коржами з кунжутом.  

Китайська кухня об’єднує безліч страв, характерних для різних районів Китаю. 
Практично кожна провінція пропонує свою оригінальну кухню, але умовно кулі-
нарний Китай можна розділити на чотири великі регіони: Шандун, Сичуань, Шанхай 
і Кантон. Самі страви, виготовлені в тій чи іншій провінції, часто кардинально 
відрізняються: Шаньдун — більш солоні страви з переважанням світлих соусів; 
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Сичуань — велика різноманітність міцних, пряних приправ; Кантон — відрізняється 
легкою обробкою страв і безмежним набором інгредієнтів; Янчжоу — поєднання 
кращих елементів північної і південної кухні, підкреслюється початковий аромат 
ретельно вибраних продуктів. Жителі кожної провінції вважають, що їх кухня 
бездоганна, тому в цьому питанні не існує єдності думок.  

Сьогодні в Китаї поширені ресторани типу «Китайський самовар». У таких 
закладах відвідувач сам готує собі їжу. Офіціанти подають м’ясо, зелень і 
морепродукти, з яких гість за своїм смаком може приготувати страву, завдяки 
спеціальним тепловим установкам, які вбудовані в стіл. В Україні ресторанів 
такого формату немає, хоча вони могли б користуватися популярністю в таких 
туристичних центрах як Київ, Харків, Донецьк, Львів, Одеса, Крим та ін. Слід 
відмітити, що серед туристів, які відвідують Україну, значна кількість людей з 
Китаю, що підтверджується даними державного комітету статистики України. 
Згідно з цими даними потік китайських туристів за дев’ять місяців у 2011 року 
склав 15546 чол., а загальна кількість туристів — 16922837 осіб. По-перше, 
ймовірність того що велика кількість китайських туристів захоче відвідати 
ресторани знайомі їм за форматом велика. По-друге, це інтерес нашого населення 
до національної кухні інших народів, так як це можливість зануритися в культуру 
країни і пізнати традиції гастрономії іншої країни.  

У зв’язку з актуальністю теми, був розроблений проект ресторану «Китайський 
самовар» для України. Передбачається, що ресторан такого типу буде мати спеціальне 
технологічне обладнанням і спеціалізуватися на приготуванні страв сичуаньської кухні 
як найбільш збалансованої, пряної, яка має яскраву палітру смакових відчуттів. 
Спеціально для цього ресторану було розроблено варіант меню китайських страв, що 
складається з холодних страв — «Обварений арахіс в шкаралупі», «Солоні і варені 
молоді соєві боби», «Качині шлунки копчені на чаї», гарячих страв — «Смажені 
лангусти по-сичуаньськи», «Солодка липка рисова паста зі смаженими земляними 
горіхами», «Холодець зі свіжими морськими вушками», «Сушений кальмар з 
солодким горохом», «Тефтелі із свинини та грибів», із закусок — локшина «Золотий 
шовк», «Крижане желе з насіння», нефритове тофу «Свіжа квітка».  

Відкриття ресторанів типу «Китайський самовар» в Україні зможе скласти гідну 
конкуренцію японським рестораном, які сьогодні у великій кількості представлені на 
вітчизняному ринку. До того ж, по смаковим уподобанням китайська кухня близька 
слов’янському народу, її страви оригінальні та незвичайні, тонізуючі. 
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62. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МІНІ-
БАРІВ В НОМЕРАХ ГОТЕЛІВ 
Н.О. Коваленко, Я.Л. Мельник 
Одеська національна академія харчових технологій 

У структурі готельних комплексів функціональна організація громадського 
харчування вирішується з урахуванням категорії закладу розміщення. В однозіркових 
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готелях, згідно національного стандарту, харчування гостей не обов’язкове, у двох-, 
тризіркових повинен функціонувати ресторан або кафе, а в чотирьох- і п’ятизіркових 
готелях повинні бути і ресторани, і банкетні зали, бари та міні-бари у номерах. 

Особливу увагу треба приділити саме міні-барам в номерах готелю, оскільки 
вони є джерелом додаткового прибутку. Основними позитивними моментами у 
використанні міні-барів, є те, що по-перше, близько 33 % ділових клієнтів 
обов’язково використовують продукти з міні-бару протягом свого перебування в 
готелі; по-друге, міні-бари розширюють можливості клієнтів в доступі до 
харчування і напоїв, не виходячи з номера, а також у нічний час. При 
використанні міні-барів спілкування гостей готелю з персоналом зведене до 
мінімуму, що робить перебування в готелі більш комфортним. Статистика 
показує, що прибуток від міні-барів становить приблизно $2,5 у день на номер і 
при цьому готелі вищих категорій отримують дохід в 2 рази більше. Також 
встановлено, що чистий прибуток по міні-барах становить 55 % від виторгу (у 
повністю автоматизованих системах), що значно вище, чим прибуток інших 
відділів служб харчування готелю (30-40 %). Споживання продуктів і напоїв у 
міні-барі тим вище, чим якісніше представлені в ньому товари. Клієнти частіше 
споживають шоколад, алкоголь та інші продукти відомих марок і це підвищує 
середній чек міні-бару. Асортимент міні-барів поповнюється щоденно 
покоївкою. При міні-барі є прейскурант цін на продукти. Ключ від міні-бару 
видається клієнту разом з ключем від номера. Клієнт щоденно або при від’їзді 
оплачує продукти, які він взяв у міні-барі, згідно прейскуранту. 

Сьогодні в українських готелях вищих категорій використовуються переважно 
механічні системи міні-барів, при експлуатації яких виникає ряд проблем, пов’я-
заних з їх обслуговуванням та контролем. Ці проблеми можна вирішити шляхом 
впровадження сучасних автоматизованих систем міні-барів в номерах готелів. Такі 
системи мають ряд переваг у використанні, наприклад: полиці міні-бару розділені 
на відділи, під кожним з яких міститься електронний датчик, який постійно 
інформує центральний комп’ютер про рівень заповнюваності полиць. Всі міні-бари 
готелю підключені до централізованої системи управління. Якщо клієнт покинув 
номер, і він тимчасово стоїть порожнім, то міні-бар одразу ж переходить на режим 
економії, що зберігає до 40 % електроенергії. До речі, комп’ютер відстежує ще й 
термін зберігання продуктів міні-бару. Клієнту, який залишає готель, видається 
рахунок із зазначенням всіх отриманих ним послуг, в тому числі і за користування 
міні-баром. Таким чином, готельний персонал може оперативно відслідковувати 
будь-які дії з продуктами і напоями, що зберігаються в міні-барах. 

Найбільш популярними компаніями по виготовленню автоматичних систем 
міні-барів є «Bartech», «EMS». Міні-бари компанії «Bartech» прості і легкі у 
використанні, не потребують спеціальних знань в експлуатації, починають 
функціонувати з моменту установки, є найбільш популярними. Міні-бари 
компанії «EMS» (Electronic Minibar Systems) відрізняються низькою вартістю і 
повністю відповідають міжнародним вимогам якості. Компанія випускає 
декілька серій міні-барів, це: «PRIMO», «SMARTCUBE», «CLASSIC», «FLEXI», 
«AUTOMATED». Cерія міні-барів «PRIMO» характеризується наявністю 
опційного обладнання, прозорих дверцят, які забезпечують більший візуальний 
контакт гостя з умістом міні-бару, що за світовим досвідом збільшує обсяг 
продажів продуктів на 30 %. Серія «SMARTCUBE» — інноваційне рішення, яке 
дає змогу повністю автоматизувати процеси продажу продуктів, розрахунків та 
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обслуговування. Серія «CLASSIC» — це традиційні міні-бари з механічним 
замком, дають змогу контролювати використання завдяки світловій індикації при 
відчиненні дверцят. Серія «FLEXI» — напівавтоматична серія міні-барів з 
електронним замком. Працює в системі он-лайн готелю (автоматично надсилає 
інформацію про факт відчинення дверцят) та завдяки частковій автоматизації 
економить до 40 % робочого часу персоналу готелю. Серія «AUTOMATED»— 
повністю автоматична система з «розумними» інфрачервоними сенсорами. Ці 
сенсори автоматично передають інформацію про спожиті продукти до 
центрального комп’ютера, що виключає зловживання з боку гостей і персоналу 
та скорочує непередбачені витрати і до 60 % витрат робочого часу. 

Автоматичні системи міні-барів — це важливий інструмент забезпечення 
високого рівня комфорту готелю. Такі системи можна рекомендувати для 
використання всім готелям, а насамперед курортним, у яких високий рівень 
завантаженості протягом року. Це дозволить спростити обслуговування міні-
барів у номерах і ефективніше використовувати людську працю. 
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63. ОЗДОРОВЧІ АСПЕКТИ 
ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМ-ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРИГОТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У 
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
А.І. Лозінська, О.О. Мацьків 
Львівський інститут економіки і туризму 

Відомо, що здорове харчування залежить не тільки від принципу макси-
мальної збалансованості основних харчових речовин у добовому раціоні, а й від 
технології приготування страв, тому пошук нових методів забезпечення макси-
мального збереження усіх поживних речовин у приготованих стравах на сьогод-
нішній день є досить актуальною проблемою. Неправильна теплова обробка мо-
же призвести до утворення в продуктах шкідливих речовин, які мають непри-
ємний смак, запах і погано засвоюються організмом людини. Тому під час теп-
лової обробки продуктів слід застосовувати такий спосіб, при якому зменшився б 
негативний вплив і збільшувалася б харчова цінність приготованих страв. 

Варіння — один з відомих основних способів теплової кулінарної обробки, 
який при дотриманні правильного технологічного режиму, дозволяє зберегти 
досить велику кількість всіх корисних речовин, які містяться в продукті. Але, 
одночасно з позитивною дією цього методу, відбуваються й негативні зміни: 
руйнуються розчинні у воді вітаміни та мінеральні солі, звітрюються ароматичні 
речовини, втрачається природний колір продуктів [1].  

Крім традиційних способів варіння на сьогоднішній день більш актуальним 
стає приготування страв із застосуванням більш новітніх технологій, зокрема 
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вакуум-технології. Суть цього методу полягає у попередньому пакуванні продук-
ту у вакуумний пакет для варіння, в який при необхідності кладуть спеції, потім 
його опускають в ємність з уже нагрітою водою і готують певний час за 
температури нижче 100 °С, що дає можливість отримати продукти високої хар-
чової якості з підвищеним терміном зберігання. Ключем до успішного при-
готування страв вакуум-технологією є підтримування постійної температури 
води протягом усього часу готування, оскільки різниця температур в один градус 
може змінити зовнішній вигляд, аромат і харчову цінність приготованих продук-
тів [2]. При необхідності тривалого зберігання продукт у вакуумі піддають 
шоковому заморожуванню і зберігають в холодильній камері без втрати якості. 

Підтвердженням збереження значної кількості поживних речовин у 
продуктах, приготованих з використанням вакуум-технології, є структурно-
механічні та фізико-хімічні показники зразків із м’яса яловичини, які показують, 
що втрати маси зразка при приготуванні у вакуумі у 6 разів менші ніж при 
приготуванні за іншими традиційними технологіями і становлять приблизно 3 % 
[3]. В результаті у м’ясі вдається зберегти більше вологи і значної кількості 
фосфору та заліза, а також деяких мікроелементів — міді та цинку.  

Також, при застосуванні вакуум-технології зберігаються такі важливі 
живильні речовини, як флавоноїди і каротиноїди, що містяться в овочах, у той 
час як вони випаровуються або розчиняються в рідині при варінні, тушкуванні, 
смаженні чи інших традиційних способах теплової обробки продуктів, а легкі 
жири, що містяться в м’ясі та рибі і руйнуються при високих температурах у 
присутності кисню, при готуванні у вакуумі залишаються неушкодженими і 
стають ще більш корисними [4].  

Також, застосування попереднього вакуумного пакування і зниження 
температури теплового оброблення до 80 ºС дозволяє підвищити значення 
вологоутримуючої здатності, яка є характерним показником гідрофільних 
властивостей страв з м’яса, що сприяє покращенню таких харчових його якостей, 
як ніжність і соковитість готового продукту [3]. 

Отже, в результаті застосування методу вакуум-приготування можна отримати 
страви не тільки дієтично-профілактичного спрямування, яке є основою здорового 
харчування, а й з високими харчовими якостями і підвищенням рентабельності 
процесу, що сприяє використанню цієї технології в підприємствах ресторанного 
господарства. Вакуум-технологія виступає новим методом консервації і холодного 
зберігання готової продукції, дозволяє отримати безвідходне меню за рахунок 
регенерації тільки того обсягу страв, на який отримано замовлення. Використання 
вакуум-технології у підприємствах ресторанного господарства дозволяє також 
розширити асортимент продукції, не веде до збільшення навантаження на персонал, 
підвищує економію енергоспоживання на регенерацію страв, сприяючи зростанню 
ефективності та оптимізації бізнесу [5]. 
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64. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ 
СФЕРИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
НИЗЬКОКАЛОРІЙНИХ СТРАВ 
О.П. Ворона 
Національний університет харчових технологій 

В наш час вчені і фахівці різних галузей промисловості все більше удоско-
налюють технології виробництва продукції. Інновації охоплюють всі сфери 
життя людини, включаючи і кулінарію. Багато дивовижних, незвичних, навіть, 
для гурманів страв пропонує молекулярна кулінарія.  

Молекулярна кулінарія — це сукупність інноваційних методів, використання яких 
у технологіях ресторанної продукції дозволяє змінювати консистенцію і форму 
продуктів до непізнання. При вивченні інформації зарубіжних джерел можна виділити 
багато різних методів молекулярної кулінарії, які включають і сферифікацію, за 
допомогою якої, використовуючи різні харчові продукти, отримують сфери, кульки 
різного діаметру з рідиною всередині та тоненькою плівкою ззовні, що руйнується при 
контакті з ротовою порожниною людини та створює міні-вибух смаку. 

Такий метод молекулярної кулінарії як сферифікація є перспективним у створенні 
страв з підвищеним вмістом окремих мікронутрієнтів, які сприятимуть зміцненню 
здоров’я людей, та дозволять отримати задоволення від споживання корисної їжі.  

Існує декілька видів сферифікації, а саме пряма і зворотня. Основна сферифікація 
проводиться з зануренням рідини (чай, сік, молоко, пюре тощо), в якій розчинений 
альгінат натрію, у ванну із хлоридом кальцію та подальшим промиванням сфер від 
залишків кальцію у чистій воді. Ця технікадає можливість отримувати сфери з дуже 
тонкою мембраною, яка майже не відчувається при споживанні. Недоліком цього 
методу є те, що процес драглеутворення не припиняється після видалення сфер з 
ванни, тому їх відразу потрібно подавати до столу. 

При практичному випробовуванні даної техніки нами було створено декілька 
страв: страва № 1 — Осіння фантазія; страва № 2 — Салат грибний; страва № 3 — 
Закуска особлива.  

До складу страви № 1 входить: гарбуз, морква, яблука, а також кілька 
шматочків солодких сухариків для подачі. До складу страви № 2 входить 
горошок зелений консервований, свіжі шампіньйони, цибуля та бульйон, для 
подачі використовується цвітна капуста, шматочок томату та горох. Страва № 3 
складається з таких інгредієнтів: шампіньйони свіжі, вершки 20 %, квасоля 
консервована, цибуля, бульйон, подається зі скоринкою підсмаженого хлібу та 
прикрашається петрушкою.  
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Використовуючи результати експериментальних досліджень нами було 
розроблено порівняльну характеристику вмісту поживних речовин у даних стравах з 
добовою потребою людини. 

Порівняльна характеристика вмісту поживних речовин у стравах 
з добовою потребою (на 100 г) 

Страва № 1 Страва № 2 Страва № 3 

Найменування показника 
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Білки, г 0,9 85 3,4 85 2,7 85 
Жири, г 0,2 80 0,9 80 9,4 80 
Вуглеводи, г 7,1 400 6,1 400 4,1 400 
Харчові волокна, г 4,03 25 5,9 25 3,8 25 
Na, мг 17 1300 6,4 1300 143 1300 
K, мг 227,3 2500 376 2500 264 2500 
Ca, мг 30,7 1000 63,4 1000 77,2 1000 
Mg, мг 20,3 400 30,6 400 18,8 400 
P, мг 30,3 800 128 800 90,4 800 
Fe, мг 1,1 10 2 10 1,2 10 
А, мг 1,4 1 0,01 1 0,07 1 
β-каротин, мг 3,5 5 0,12 5 0,09 5 
Е, мг 0,64 15 0,16 15 0,33 15 
В1, мг 0,047 1,5 0,14 1,5 0,04 1,5 
В2, мг 0,05 1,8 0,3 1,8 0,16 1,8 
РР, мг 0,6 15 3,2 15 1,2 15 
С, мг 59,3 90 9 90 3,91 90 
Калорійність, ккал 34,7 2000 48,7 2000 113,3 2000 

З таблиці видно, що у страві № 1 переважають такі мікронутрієнти як провітамін 
β-каротин, вітаміни А та С, харчові волокна, які містяться у значній кількості. Страва 
№ 2 багата харчовими волокнами, мінеральними речовинами (К, Р, Fe) та вітамінами 
В2, РР, ау страві № 3 переважає вмістхарчових волоконта мінеральних речовин – Na, 
К, P, Fe, які задовольняють добову потребу більше ніж на 10 %.Низька енергетична 
цінність свідчить також про те, що страви можна вважати дієтичними. 

Виходячи з даних, які отримані під час проведення дослідження, можна сказати, 
що розроблені страви з використанням сферифікації, як методу молекулярної кухні, 
є низькокалорійними, з підвищеним вмістом окремих поживних речовин, які 
рекомендовано використовувати у дієтичному харчуванні. 
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65. ВИКОРИСТАННЯ ОВОЧЕВИХ ПЮРЕ 
ТА ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОБІВ 
З БІСКВІТНОГО ТІСТА 
Є.В. Савченко 

Підвищення обсягу виробництва та споживання борошняних кондитерських 
виробів за останні роки свідчить про те, що ця група виробів займає важливе 
місце в структурі харчування населення України. Рецептурний склад даних 
виробів піддається регулюванню, що дозволяє на їх основі створювати продукти 
харчування, які відповідають традиційним вимогам до споживчих властивостей і 
сучасним вимогам науки про харчування. 

Серед борошняної кондитерської продукції вагоме місце посідають вироби з 
бісквітного тіста, привабливі споживні властивості яких зумовлюють постійний попит 
на них населення. Підвищення рівня конкурентоспроможності цієї продукції можливо 
за рахунок створення високоефективних технологій, які б покращували не тільки 
смакові властивості продукції, а збагачували вироби макро- , мікроелементами, 
ліпідами, вітамінами, харчовими волокнами, сприяли підвищенню захисної реакцією 
організму людини та забезпечували високу якість виробів без збільшення їх 
собівартості. Основними технологічними чинниками, що ускладнюють формування 
належної структури бісквітного напівфабрикату, є нестабільні властивості основної 
сировини, довготривалість процесу збивання, необхідність мінімального механічного 
впливу на тісто під час його замішування та формування. 

Створення нового покоління виробів з бісквітного напівфабрикату з 
підвищеною харчовою і біологічною цінністю, цілеспрямованим зміцненням їх 
калорійності та надання їм оздоровчих властивостей , може бути досягнуто за 
рахунок використання різних нетрадиційних продуктів, які виробляють з 
вторинних продуктів переробки сільськогосподарської сировини. 

До цих видів нетрадиційної сировини можна віднести: листові овочі — 
шпинат, петрушку, салат, продукти переробки обліпихи, гарбуза, моркви, буряка, 
шипшини, лікувальних трав: фітокомпозиції та інше. 

Цікавим може бути напрям використання овочевих, фруктових пюре та 
вітамінно-мінеральних композицій харчових волокон, різних рослин в 
технологіях кондитерських борошняних виробів. 

Огляд літератури та проведені пошукові дослідження вказали на доцільність 
проведення наукового експерименту з метою створення продукції підвищеної 
харчової і біологічної цінності яка володіє оздоровчими властивостями та 
зменшити її собівартість за рахунок заміни частини сировини на більш дешеву. 

В якості аналогу даного експерименту було обрано рецептуру № 1 Збірника 
кондитерських виробів «Бісквіт основний», в якій була здійснена апробація замінити 
частину борошна, частину маси тіста та частини Яєчних продуктів на овочеві пюре, 
а саме (морквяне, гарбузове та бурякове), а також проведено порівняльну характе-
ристику ряду показників, таких як органолептика піно утворювальна здатність, 
стійкість піни, вологість тіста та готових напівфабрикатів, зольність, кислотність, 
упікання та зміну маси готових виробів при зберіганні. 

Проведені дослідження вказали на доцільність продовження наукової 
діяльності в даному напрямку в подальшому. 

Науковий керівник: В.І. Кочерга 



 
9 

СЕКЦІЯ 
 
 
 
 
 
БІОХІМІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 
ХАРЧОВИХ 
ВИРОБНИЦТВ 



 588 



 589 

 

Голова секції — проф. Л.В. ЛЕВАНДОВСЬКИЙ 
Секретар секції — доц. Н.В. КАНДАУРОВА 

Ауд. А-528 

1. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛІЦИНУ 
НА ФОТОСИНТЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 
СПІРУЛІНИ 
А.А. Яковенко 
Національний університет харчових технологій 

Серед мікроводоростей особливе місце займає синьо-зелена мікроводорість 
Spirulina platensis (далі спіруліна), яка порівняно з іншими мікроводоростями має 
ряд переваг, і тому розглядається як найбільш перспективний біотехнологічний 
об’єкт [1]. Ряд особливих речовин — біопротекторів, біокоректорів і біости-
муляторів, що містяться в спіруліні — не зустрічається більше в жодному 
продукті натурального походження. Це обумовлює особливі властивості спіру-
ліни як продукту харчування і лікувально-профілактичного засобу широкого 
спектру дії. Тому пошук нових стимуляторів для підвищення її продуктивності та 
покращення якості біомаси є вельми актуальним.  

Серед основних елементів живлення, що впливають на продуктивність 
культури, вміст основних фотосинтетичних пігментів та білка є азот, фосфор та 
вуглець. Враховуючи дані про те, що спіруліна за певних умов здатна 
використовувати деякі екзогенні органічні речовини [2, 3] нами було проведено 
дослідження впливу гліцину, як органічного джерела азоту і вуглецю, на 
фотосинтетичну активність спіруліни. 

Процес культивування проводили на живильному середовищі Зарука у 
вертикальній трубчастій установці діаметром 8 см і об’ємом 2 л при постійному 
перемішуванні культурального середовища повітрям. Освітленість культури на 
поверхні установки підтримували на рівні 8 кЛк, тривалість фотоперіоду 
складала 12 годин на добу. Температуру культурального середовища під-
тримували в межах від 30 до 32 °С. Внесення гліцину проводили через дві, 
чотири, сім та десять діб від початку культивування за певної густини культури. 

Згідно отриманих результатів досліджень було визначено, що внесення гліцину 
у культуральне середовище призводить до інтенсифікації фотосинтетичних 
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процесів спіруліни, що виражалось у збільшенні концентрації біомаси, білка та 
вмісту основних фотосинтетичних пігментів, а саме фікоціаніну, хлорофілу. 

Відмічено, що чим на більш пізнішій фазі росту спіруліни вноситься гліцин, 
тим більші його концентрації потрібно вносити, щоб отримати найбільшу 
концентрацію біомаси у суспензії. При цьому, високі концентрації гліцину, внесені 
на ранніх фазах росту спіруліни призводять до пригнічення фотосинтетичних 
процесів мікроводорості і, як наслідок, зменшення продуктивності культури.  

Визначено, що найбільшу концентрацію біомаси спіруліни (до 2,1 г АСБ/л) 
можна отримати внесенням у середовище культивування гліцину у концент-
раціях 100 – 150 мг/л на фазі уповільнення росту (при густині культури 
приблизно 1,0 г АСБ/л). При цьому концентрація біомаси у культуральному 
середовищі порівняно із концентрацією при культивуванні без гліцину 
збільшується в середньому на 50 %. 

Визначено, що найбільший вміст білка у біомасі спіруліни (до 72 % від АСБ) 
можна отримати при внесенні у культуральне середовище гліцину у 
концентраціях 100 – 150 мг/л на фазі уповільнення росту (при густині культури 
приблизно 1,0 г АСБ/л). При цьому вміст білку збільшується приблизно на 40 %, 
порівняно із вмістом білка у біомасі, отриманої без внесення гліцину. 

Визначено, що із збільшенням концентрації гліцину у культуральному 
середовищі відбувається збільшення вмісту фікоціаніну у біомасі спіруліни 
незалежно від фази росту на якій вноситься гліцин. Найбільше накопичення 
фікоціаніну у біомасі спіруліни (до 22,5 % від АСБ) відбувається при внесенні у 
середовище культивування гліцину у концентраціях 200 – 300 мг/л на фазі 
уповільнення росту (при густині культури приблизно 1,0 г АСБ/л). Це дозволяє 
збільшити вміст фікоціаніну у біомасі спіруліни на 77 – 83 %, порівняно із 
вмістом фікоціаніну у біомасі, отриманої без внесення гліцину. 

Визначено, що із збільшенням концентрації гліцину у культуральному 
середовищі найбільш інтенсивне накопичення хлорофілу у біомасі спіруліни 
відбувається при внесенні гліцину на фазі уповільнення росту та стаціонарній 
фазі, тобто при густині культури приблизно 1,0 – 1,2 г АСБ/л. Найбільше 
накопичення хлорофілу у біомасі спіруліни (до 2,13 % від АСБ) можна досягти 
внесенням у середовище культивування гліцину у концентрації 250 – 300 мг/л на 
фазі уповільнення росту (при густині культури приблизно 1,0 г АСБ/л). При 
цьому вміст хлорофілу збільшується приблизно на 27 – 28 %, порівняно із 
вмістом хлорофілу у біомасі, отриманій без внесення гліцину. 
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2. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЦУКРОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
АНАЕРОБНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ 
О.О. Кульбачук 
Національний університет харчових технологій 

Цукрова промисловість України — це одна з найважливіших галузей агропро-
мислового комплексу держави. Проте виробництво цукру пов’язано з рядом еколо-
гічних проблем. Одна з них — це утворення стічних вод. Найбільшу небезпеку ста-
новлять концентровані стічні води ІІІ категорії, БСК5 яких може коливатися в межах 
від 3200 до 7500 мг О2/дм3. Зазвичай на цукрових заводах, для очищення вико-
ристовують поля фільтрації, але вони не забезпечують необхідного ступеня очищен-
ня. Крім того, при постійному скиданні стічних вод на полях фільтрації починаються 
процеси гниття, відбувається забруднення ґрунтів, підземних вод, повітря.  

Найвиправданішим в економічному та екологічному плані є застосування анае-
робного способу обробки — метанової ферментації. Його субстратом можуть бути 
практично будь-які органічні речовини. Глибина очищення при використанні мета-
нового бродіння може досягати 95 %. Впровадження метанової ферментації для 
очищення концентрованих стоків є доцільним, тому що дає змогу не тільки значно 
знизити концентрацію забруднень, але й підвищити ефективність процесу за раху-
нок використання біогазу та біомаси, збагаченої біологічно активними речовинами.  

Співробітниками кафедри біохімії та екологічного контролю національного 
університету харчових технологій піддавались бродінню стічні води ІІІ категорії 
цукрового заводу, що мали забрудненість за ХСК 3789 мг О2/дм3. Метанова 
обробка стоків проводилась при температурі 45 оС, що відповідає початковому 
значенню термофільного діапазону температур. При періодичному режимі доза 
щодобового завантаження складала 25 та 50 % від загального об’єму куль-
туральної рідини реактору. Результати досліджень по очищенню стоків в 
періодичному режимі наведені в табл. 1. 

Таблиця 1. Результати очищення та газогенерації при періодичному збродженні 
стічних вод залежно від доз завантаження 

Кількість біогазу та вміст СН4 Доза заван- 
таження, % 

ХСКкінц. 
мг 

О2/дм3 
дм3/ дм3 
ст. вод 

дм3/г 
ХСКзавант. 

дм3/г 
ХСКзбрд. 

СН4, 
% 

Глибина 
збродження, % 

25 110 3,5 0,28 0,29 72 97,10 
50 170 3,2 0,25 0,26 70 95,51 

Час бродіння для стоків ІІІ категорії цукрового заводу при 25 та 50 процентній 
дозі завантаження складав 3 доби. Дані свідчать про пряму залежність часу 
бродіння від концентрації забруднень в стоках.  

Найбільше виділення біогазу спостерігається при максимальному споживанні 
поживних речовин стоків. При збільшенні дози завантаження, інтенсивність 
процесів очищення та газогенерації знижується. 

Умови культивування та дози завантаження при від’ємно-доливному режимі 
бродіння були аналогічні, вибраним при періодичному. Результати проведення 
досліджень по очищенню вибраних стоків при від’ємно-доливному збродженні 
наведені в табл. 2. 
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Таблиця 2. Результати очищення та газогенерації при від’ємно-доливному 
збродженні стічних залежно від доз завантаження  

Кількість біогазу та вміст СН4 Доза заванта-
ження, % 

ХСКкінц. 
мг 

О2/дм3 
дм3/ дм3 

стоку 
дм3/г 

ХСКзавант. 

дм3/г 
ХСКзбрд. 

СН4, 
% 

Глибина 
збродження, % 

25 80 3 0,3 0,29 70 97,89 
50 120 2,9 0,22 0,2 69 96,83 

При бродінні більша частина забруднень утилізується, але досить значний їх 
відсоток залишається в культуральній рідині. Дані свідчать, що при великих 
дозах завантаження, система не встигає за відведений проміжок часу трансфор-
мувати деяку, досить значну частину органічних речовин.  

Отже із досліду видно, що від’ємно-доливний процес бродіння забезпечує 
біотрансформацію забруднень з більшою ефективністю ніж періодичний.  

Таким чином, застосування комплексної анаеробно-аеробної технології дасть 
змогу вирішити проблему очищення концентрованих стічних вод цукрозаводів.  
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3. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД 
ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ 
А.В. Пастушенко 
Національний університет харчових технологій 

Однією із категорій стічних вод, які забруднюють водойми є нафтовмісні, що 
утворюються на суднах і на всіх підприємствах, включаючи заводи харчової 
промисловості. Для їх очищення обов’язково необхідно встановлювати локальні 
очисні установки. 

В аеробних умовах під дією мікроорганізмів природних водойм проходять 
процеси диспергування нафтопродуктів у воді, їх адсорбція на завислих 
речовинах, дисперсія в товщі води, агломерація частинок внаслідок коалесценції 
і осідання. При цьому, майже всі фракції нафтопродуктів піддаються 
біохімічному окисненню, що протікає з тією чи іншою швидкістю [1]. 

За даними статистичної обробки аналізів нафтовмісних стічних вод кон-
центрація забруднень за ХСК становить в середньому 300 мгО2/дм3, за БСК — 
130 мгО2/ дм3. За цими даними, відношення БСК/ХСК = 0,43, що свідчить про 
можливість характеризувати забруднення нафтовмісних стічних вод як 
біохімічно окиснювальні, однак споживання нафтопродуктів мікроорганізмами 
відбувається менш інтенсивно [2]. 
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Нормативні показники якості очищення нафтовмісних стічних вод наводяться 
за концентрацією НП. Для коригування цих параметрів необхідно знати, з яких 
основних груп речовин складаються забруднення нафтовмісних стічних вод, які 
пропонується очищати біохімічним способом. З цією метою, через відсутність 
літературних даних, нами було проведено експериментальне визначення складу 
забруднень нафтовмісних стічних вод за групами органічних речовин. Результати 
цього дослідження подані в таблиці. 

Результати хроматографічного розділення зразка нафтовмісної стічної води 

Вихід фракцій вуглеводнів у % по масі Маса зразка, підданого 
розділенню, г парафіно- 

нафтенові ароматичні смолисті втрати при 
розділенні 

0,2532 58,21 28,51 4,38 8,90 
0,2498 58,21 28,58 4,04 9,17 
0,2512 57,17 28,50 3,86 10,47 

Середнє значення 57,86 28,53 4,09 9,51 

Склад основних фракцій вуглеводнів наступний: із парафіно-нафтенових 
парафінові складають 62 %, нафтенові — 38 % і в складі останніх моноциклічні 
складають 14,7 %, біциклічні — 14,4 % і трициклічні — 8,9 %; в склад 
ароматичних вуглеводнів входять алкилбензоли — 23,4 %, індани і теракіни — 
16,4 %, динафтенбензоли — 11,7 %, нафталіни — 24,1 %, аценафтени — 9,3 %, 
флуорени — 4,8 %, фенатрени — 6,4 %, пірени — 2,7 %, бензтіофени — 0,4 %, 
нафталін-бензтіофени — 0,8 % . 

Об’єктом досліджень були нафтовмісні стічні води з наступними 
показниками: концентрація нафтопродуктів — 80 мг/дм3, ХСК — 300 мгО2/дм3, 
БСК — 130 мгО2/дм3, завислі речовини — 125 мг/ дм3, рН 6,9 — 7,3, азот 
амонійних солей — 36 мг/ дм3, нітрити — 0,298 мг/ дм3, нітрати — 0,25 мг/ дм3. 

Під час безперервної роботи очисної установки з тривалістю аерації 12 годин 
в проточному режимі протягом трьох продубльованих циклів концентрація 
забруднень за БСК5 знизилась з 130 до 22,86 мгО2/дм3, тобто на 82,42 %, що 
відповідає уявленням про ефект неповного біохімічного очищення. 

Апроксимація даних по гіперболічних функціях методом найменших квад-
ратів свідчить про граничну якість очищеної води за ХСК — близько 32,86 
мгО2/дм3 і максимальній ефективності очищення за ХСК — 89,05 % (при 
початковому середньому значенні ХСК 300 мгО2/дм3), за нафтопродуктами на 
рівні 88,5 %, а максимальний кінцевий вміст нафтопродуктів в очищеній воді 
становить 1,4 мг/дм3. Хоча ефективність очищення за БСК5 і ХСК не відповідає 
параметрам процесу повного біохімічного очищення, ефективність видалення 
нафтопродуктів виявилась достатньо високою [3]. 
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4. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО 
БІОКОРОЗІЙНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ 
А.С. Лисенко 
Національний університет харчових технологій 

Біокорозія — корозія металів, спричинювана мікроорганізмами. Мікробна 
корозія підземних металевих споруд є одним з найбільш небезпечних і розпов-
сюджених видів корозії. Від неї потерпають тунелі, трубопроводи, кабелі зв’язку, 
цистерни та ін. Таку корозію спричиняють сульфатовідновлювальні бактерії, що 
утворюють біоплівки екосистеми, завдяки яких можуть існувати інші бактерії, 
які знаходяться в симбіозі з сульфатовідновлюваними бактеріями [1]. 

Важливим аспектом у дослідженні мікробної корозії є вивчення формування 
та функціонування біоплівки, де відбуваються біоелектрохімічні процеси 
руйнації металу. Як особлива форма організації мікроорганізмів біоплівка 
забезпечує фізіологічну та функціональну стабільність корозійного мікробного 
угруповання та гарантує конкурентне виживання за несприятливих умов. В 
процесі її формування на поверхні металу змінюється якісний та кількісний склад 
мікроорганізмів корозійного угруповання, що впливає на швидкість корозії. 

Як відомо, мікробна корозія підземних споруд — найскладніший вид 
ґрунтової корозії, оскільки залежно від ступеня зволоженості ґрунту і вмісту 
кисню вона може відбуватися анаеробним або аеробним шляхами. При цьому 
інтенсивність перебігу корозійного процесу у ґрунті суттєво змінюється. 

Найвідчутніше на корозію металу в підземному середовищі впливають 
сіркобактерії — тіонові та сульфатвідновлювальні. З їх діяльністю пов’язане 
утворення самородної сірки, сульфідних родовищ, сірководневих вод, а також 
виникнення корозійнонебезпечних ситуацій.  

Техногенез — геохімічна діяльність людини — потужний фактор впливу на 
біосферу. Мікробноіндукована корозія підземних металевих споруд є одним з 
проявів геохімічної діяльності мікроорганізмів в період техногенезу. Техногенне 
забруднення води, повітря, ґрунту, широке використання штучних матеріалів 
веде до заселення нових екологічних ніш або до змін в структурах мікробних 
ценозів, що, в свою чергу, впливають на техногенез. Такими техноеконішами є: 
трубопроводи, каналізаційні труби, колектори, кабелі зв’язку, залізобетонні та 
підводні споруди. Практично все, що є на Землі, піддається впливу мікро-
організмів — сталь, бетон, скло, дерево, каміння, тощо. Тому проблема біопош-
коджень і, зокрема, біокорозії, досягла в наш час небувалих розмірів. 

Мікробні пошкодження металевих споруд у ґрунті привертають все більшу 
увагу в зв’язку з величезними збитками як через прямі втрати металу, так і 
внаслідок техногенних аварій. Встановлено провідну роль сіркобактерій в проце-
сі мікробноіндукованої корозії. Корозійно-небезпечні мікробні угруповання 
формуються в феросфері (зоні ґрунту, що безпосередньо контактує з поверхнею 
металу) і характеризуються сталістю якісного складу. Згідно сучасним уявлен-
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ням, мікробно індукована корозія — це біоелектрохімічний процес, що 
відбувається на поверхні металу, в біоплівці. Біоплівка — це сукупність мікро-
організмів та їх метаболітів на будь—якій поверхні.[2]  

Активність тіонових і сульфатвідновлювальних бактерій як збудників корозії 
в підземному середовищі чітко лімітується екологічними умовами, в першу чергу 
вмістом кисню. 

Унікальну здатність до окиснення в кислому середовищі Fe(II) до Fe(III) 
разом із окисненням елементної сірки і сульфідів металів має Thiobacillus 
ferrooxidans — найважливіший біохімічний агент аеробного руйнування 
сульфідних руд. Бактеріальне окиснення заліза, що здійснюється T. ferrooxidans, 
є основним моментом в окиснювальному циклі сульфідів металів як у природних 
процесах, так і в бактеріальному вилуженні металів з руд [3]. 
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Розвиток технологічного прогресу і сучасного суспільства в цілому вимагає 
все більшої кількості енергії. Важливим джерелом енергії у наш час є нафта і газ, 
але їх запаси не безмежні і поступово вичерпуються, що змушує людство шукати 
альтернативні шляхи щодо її видобутку. З огляду на постійно зростаючі темпи 
енергоспоживання та негативний вплив на навколишнє середовище сучасних 
видів палив, важливим моментом у виробництві енергії стає її екологічність.  

Ринки відновлюваної енергії стрімко розвиваються. Метанізація рідких 
відходів у біогазових установках у даний час є характерним елементом сучас-
ного, безвідходного виробництва в багатьох областях сільського господарства і 
харчової промисловості. Якщо на підприємстві є відходи сільського господарства 
або харчової промисловості, з’являється реальна можливість за допомогою 
біогазової установки не лише значно скоротити витрати на енергію, але й 
підвищити ефективність підприємства, отримати додатковий прибуток. 

Біогазова енергетика — надійна та економічно вигідна альтернатива магіст-
ральному природному газу і централізованому електропостачанню, а також 
джерело дешевих, екологічно чистих органічних добрив. 
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Біогаз — горючий газ, що складається в середньому з 60 % метану (CH4), 35 % 
вуглекислого газу (CO2) і 5 % інших домішкових газів, склад яких дещо варіюється 
в залежності від виду відходів. Він утворюється в процесі анаеробного 
зброджування (гниття) органічних речовин у водному середовищі. Для отримання 
біогазу з метою його подальшого використання цей процес проводять в 
спеціальних реакторах-метантенках. 

В даній роботі пропонується розглянути одержання біогазу як альтерна-
тивного виду палива з відходів виробництва амінокислот. 

При виробництві амінокислот утворюються стічні води з ХСК = 20 000 мг О2 / 
дм3. Отже, доцільно застосувати анаеробну обробку стоків як основний процес 
очищення з подальшим аеробним доочищенням для повного видалення 
забруднюючих речовин. У метантенках відбувається розкладання забруднених речо-
вин без доступу кисню повітря під впливом мікроорганізмів анаеробного активного 
мулу, до складу якого входять бактерії: Methanobacterium, Methanococcus, Methanos-
pirillum. Methanosarcina, Methanothrix та деякі види Clostridium. Метанове бродіння 
доцільно проводити у термофільному режимі при температурі 45...65 °С, оскільки 
підвищення температури прискорює перебіг процесу. У результаті процесу мета-
нізації виділяється біогаз. Після метантенку стічні води надходять у відстійник для 
відділення анаеробного активного мулу від рідини. Частина мулу повертається у 
аеротенк у вигляді циркулюючого активного мулу для підтримання постійної його 
концентрації, а надлишковий активний мул відводиться на мулові майданчики. 

Наступним етапом є доочищення стічних вод в аеробних умовах. Процес 
здійснюють в аеротенках, де відбувається остаточне розкладання забруднюючих 
речовин. Заключним етапом є знезаражування стічних вод хлоруванням. Після 
проведення анаеробно-аеробного очищення стічні води можна буде скидати у 
відкриті водойми, що не завдасть шкоди гідробіонтам. 

Отриманий біогаз можно використати в наступних напрямках: 
– спалювання в котельних агрегатах для нагрівання води і подачі її у 

технологію та стороннім споживачам; 
– підготовка біогазу у відповідності до вимог нормативно-технічної 

документації і подача його у газорозподілюючі мережі місцевих споживачів 
природного газу (змішування з природним газом); 

– очищення, осушування, стискання і заправка біогазом газобалонних 
автомобілів, тракторів та інших сільськогосподарських машин. 

– вироблення електроенергії. 
Таким чином застосування анаеробно-аеробної технології очищення стічних 

вод дозволить вирішити проблему очищення концентрованих стічних вод 
виробництва амінокислот, отримати альтернативне джерело енергії (біогаз) та 
зброджений субстрат як регулятор росту рослин. 
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6. ОДЕРЖАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 
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Сучасний аграрний ринок та харчова промисловість прагнуть мати екологічно 
чисту продукцію, але при застосуванні надмірної кількості мінеральних добрив 
задовольнити цю вимогу практично неможливо, а низький розвиток 
тваринництва призвів до того, що впродовж останніх десятиліть органічні 
добрива на поля майже не вносяться. Тому всі ці обставини сприяють пошуку 
нових, альтернативних джерел підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур та отримання екологічно чистої продукції.  

Найбільш ефективною і перспективною з точки зору енергозбереження й 
охорони навколишнього середовища є комплексна переробка органічних відходів 
харчової промисловості та сільського господарства в біогазових установках з 
отриманням біогазу та збродженого субстрату. Цей субстрат можна використати 
у якості рідких високоякісних органічних добрив, які є натуральними 
регуляторами росту і розвитку рослин. 

Регуляторами росту називають препарати, що сприяють кращому засвоєнню по-
живних речовин, води та енергії сонця рослинами. Переважна частина таких регу-
ляторів прискорює та підсилює певні біохімічні реакції, які відбуваються у рослинах. 

Перспективним є застосування регуляторів росту рослин на основі зброд-
жених в анаеробних умовах відходів виробництва амінокислот, а саме стічних 
вод з ХСК = 20 000мг О2/л. 

Біодобриво є екологічно чистим, готовим до використання концентрованим 
продуктом. Основна перевага такого регулятору росту ,отриманого при анаероб-
ному зброджуванні, у порівнянні з традиційними добривами — це його форма, 
доступність, збалансованість і високий вміст поживних речовин. 

Біодобрива містять ряд біогенних елементів, а саме нітроген, фосфор, калій та 
інші поживні речовини, що переходять з вихідної сировини. Завдяки 
анаеробному зброджуванню органічних відходів в біогазовій установці кількість 
загального нітрогену зберігається повністю, а вміст розчинного нітрогену 
збільшується на 10 – 15 %. Також характерним для цього відходу є оптимальне 
співвідношення поживних речовин фосфору, нітрогену та кілію. 

Біодобрива повністю знезаражені від патогенної мікрофлори, тобто в них 
немає збудників захворювань рослин. 
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Біодобривам характерна відсутність адаптаційного періоду. Завдяки рідкому 
стану вони починають ефективно діяти відразу при внесенні та покращують 
властивості ґрунтів. Гумінові кислоти пришвидшують ріст і розвиток рослин, 
сприяють скороченню вегетаційного періоду, швидшому достиганню (приблизно 
на тиждень) і збільшенню врожайності сільськогосподарських культур. Вони 
підвищують стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища. 
Перевагою біодобрив також є стійкість до вимивання з ґрунту поживних 
елементів. Відомо, що за сезон з ґрунту вимивається близько 80 % традиційних 
органічних та неорганічних добрив, тому доводиться їх щорік постійно додавати 
у великих кількостях. При використанні ж запропонованого біодобрива з ґрунту 
вимивається не більше 15 % поживних речовин. Внесені в невеликій кількості 
біодобрива працюватимуть на 3 – 5 років довше, ніж звичайні добрива. 

Нами проведено дослідження впливу регуляторів росту на підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур. Отримані результати свідчать, що 
застосовувати регулятори росту рослин на основі зброджених в анаеробних 
умовах відходів виробництва амінокислот екологічно доцільно та економічно 
вигідно, оскільки: 

– запропоноване біодобриво є альтернативою хімічним добривам; 
– собівартість біодобрив є значно нижчою порівняно з традиційними добривами; 
– використання такого регулятору росту дає змогу отримати екологічну чисту 

сільськогосподарську продукцію; 
– за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських культур мож-

ливо отримати додатковий прибуток від реалізації продукції. 
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В час великого техногенного навантаження, забезпечення людства якісною 
питною водою є однією з найгостріших проблем розвитку світового суспільства. 
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В багатьох мегаполісах світу єдиним джерелом водопостачання населення, 
господарства і промисловості є поверхневі води, які дуже вразливі до 
антропогенного забруднення. Тому все більш уваги приділяється можливості 
використання підземної води глибоких і надійно захищених водоносних 
горизонтів в якості альтернативи.  

Столиця України має багату історію використання підземних вод для цілей 
водопостачання. Для потреб централізованого водопостачання перша артезі-
анська свердловина була побудована в 1895 році. Зараз кілька сотен свердловин 
подають артезіанську воду в мережу міського водопроводу, де вона змішується з 
очищеною та хлорованою водою з Дніпра та Десни і поступає в наші 
водопровідні крани. В загальному об’ємі водопровідної води м. Києва артезі-
анська становить 15 % – 20 %, або 300 тис. кубометрів на добу, а 75 % – 80 % 
залишається за поверхневими водами. Проте використання підземних глибинних 
вод, які є цінним стратегічним запасом, на 100 % для цілей водопостачання не 
раціонально. Тому що та частина води, яка використовується людиною для пиття 
та приготування їжі, в комунальному споживанні складає близько 1 %. В зв’язку 
з цим запропоновано розділити воду, що споживається населенням на питну та 
господарчу, і використовувати артезіанські підземні води тільки для питних 
потреб шляхом роздачі через систему бюветів. Гарантією безпеки питної води в 
бюветах є суворе дотримання існуючих санітарних правил і норм при виборі 
місця розташування бюветного комплексу, джерела живлення, технічного 
обладнання свердловин та водорозбірних колонок, а також проведення 
систематичного контролю якості води.  

В даній роботі було досліджено особливості хімічного складу питної 
артезіанської води з бюветів м. Києва, проведена оцінка її якості відповідно 
існуючим нормативним документам та дана порівняльна характеристика її якості 
з водопровідною водою. 

Для оцінки якості артезіанської води в кожному бюветному комплексі 
використовують гігієничні нормативи, встановлені вітчизняними та міжнарод-
ними стандартами. Дотримання цих нормативів є обов’язковим і гарантує 
безпеку питної води в епідемічному відношенні, нешкідливість її хімічного 
складу, сприятливі органолептичні властивості та радіаційну безпеку.  

Показано, що досліджені води в Святошинському районі можна віднести до 
двох типів: до прісних вод бікарбонатно-кальцієвого типу, що характерно для 
Сеноманського горизонту та до бікарбонатно-хлоридно-натрієвого типу — для 
Юрського горизонту. Так вода з Сеноманського горизонту характеризується 
більшим вмістом іонів Са2+ та HCO3

-. Їх масові концентрацїя складають 
відповідно, мг/дм3: 80 норма: 40 – 50 та 330 – 350 норма: 250 – 270. 

Для Юрського горизонту характерно більший вміст катіонів Na- та Cl-. Їх 
масові концентрацїя становлять відповідно, мг/дм3: 19 – 40 норма: 7 – 11 та 13 – 
27 норма: 1,5 – 2,5. 

Є бювети, в яких вміст основних макрокомпонентів є проміжним між двома 
горизонтами. До цих бюветів вода надходить з двох горизонтів і змішується 
перед подачою споживачу. В цих бюветах хімічний склад може змінюватися в 
залежності від співвідношення сеноманської та юрської води. Це, наприклад, такі 
бювети у Святошинському районі: вул. Депутатська, 4/6; Верховинця, 8; 
Мальовнича, 2; Кучера, 5. 
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При порівнянні якості досліджених вод з водопровідною було показано, що вода 
в бюветах має більшу мінералізацію та жорсткість, проте вона не містить таких 
небезпечних для здоров’я людини компонентів, як алюміній в залишкових кіль-
костях, активний хлор, токсичні хлорорганічні сполуки, які додаються або утворю-
ються в процесі очищення та знезаражування річкової води. Крім того артезіанська 
вода містить менше органічних сполук природного походження, які визначаються як 
показники «загальний органічний вуглець» та «окиснюваність» та іонів загального 
заліза. В той же час вміст біологічно-активних речовин, які необхідні людині, а саме, 
сполук йоду, фтору, бору — в «живій» артезіанській воді значно вищий. 

Отже, артезіанська вода з бюветів м.Києва характеризується високою якістю, 
не містить токсичних та канцерогенних речовин і безпечна для здоров’я людини.  
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8. ПРОБЛЕМА ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ 
СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК АЗОТУ 
І ФОСФОРУ 
В.П. Решетицька 
Національний університет харчових технологій 

Проблема захисту водоймищ від забруднення їх стічними водами є однією з 
актуальних проблем нашого часу. При механічному і неповному біологічному 
очищенні у водойми скидається вода, що містить ще достатньо велику кількість 
органічних забруднень. Навіть при повному біологічному очищенні не вдається 
досягнути необхідного ступеня вилучення із стічних вод сполук азоту і фосфору. 
Досить часто діючі очисні споруди працюють з перевантаженням і очищена 
ними вода не відповідає необхідній якості. Біогенні елементи разом з очищеними 
стічними водами поступають у водоймища, що посилює розвиток процесів 
евтрофікації (масового розвитку водоростей, так званого «цвітіння»), тобто 
відбувається вторинне забруднення водоймищ. 

Евтрофікація — процес росту біологічної рослинності водойм, який проходить 
внаслідок перевищення балансу поживних речовин. При цьому підвищується темпе-
ратура води, з’являються присмаки і запахи, погіршується колір води, надмірно 
розвиваються водорості, переважають небажані види планктону і порушується 
життєдіяльність риб. До пришвидшення евтрофікації приводять забруднення біоген-
ними елементами, які потрапляють у водойми із стічними та дощовими водами, 
стоками сільськогосподарських угідь, з донних відкладень і т.д. Встановлено, що 
масовий розвиток водоростей в першу чергу відбувається за наявності С,N і Р. 
оскільки СО2 поглинається водою з повітря, обмежити концентрацію вуглецю у воді 
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порівняно важко. Найдоцільнішим способом боротьби з евтрофікацією є зведення до 
мінімуму концентрації азоту і фосфору в стічних водах, які скидаються у водойми. 

При наявності вільного діоксиду карбону (концентрація якого залежить від 
дикарбонатної лужності та рН води), певних БСК і концентрації завислих ре-
човин 1 мг азоту продукує 21 – 25 мг водоростей, а 1 мг фосфору — 40 – 250 мг. 

Глибоке очищення стічних вод може виключити потрапляння азоту і фосфору у 
водойми, при механічному очищення вміст цих елементів знижується на 8 – 10 %, 
при біологічному — на 35 – 50 % і при глибокому очищенні — на 98 – 99 %. Крім 
того, розроблений ряд заходів, які дозволяють боротися із процесом евтрофікації 
безпосередньо у водоймі, наприклад штучне збільшення концентрації кисню за 
допомогою аерувальних установок. Кількість і характер сполук азоту і фосфору 
впливають на загальну продуктивність водойм, внаслідок чого вони включені в 
список головних показників при оцінці ступеня забруднення вододжерела. 

Для видалення азоту, який знаходиться у стічних водах у вигляді вільного аміаку, 
солей амонію і нітратів, використовують наступні методи: вилучення аміаку, 
видалення нітратів способом іонного обміну, гіперфільтрації, електролізу; відновлення 
нітратів до молекулярного азоту хімічним або біологічним способом (денітрифікація). 

Метод вилучення аміаку базується на пригнічування дисоціації гідроксиду 
амонію в дуже лужному середовищі з утворенням газоподібного аміаку, який можна 
вилучити повітрям при багаторазовому розбризкуванню стічної води. Ефективність 
процесу аміаку складає близько 90 %. 

При застосування іонообмінних фільтрів, заповнених селективними смолами 
(цеоліт), видалення амонійного азоту при швидкості фільтрування, яка дорівнює 
14,7 м3/год, складає близько 90 % при вихідному вмісті азоту 16 мг/л. 

Високий ступінь видалення фосфору досягається за допомогою електродіалізу, 
зворотного осмосу та іонного обміну. Проте в даний час застосування цих методів до 
міських стічних вод економічно невиправдано. Високу ефективність має хімічне 
очищення, але область його застосування через великі витрати коагулянтів, утворення 
великих мас осаду і недостатнього вилучення органічних забруднень також обмежена. 

При біологічному очищенні стічних вод зниження вмісту фосфору відбувається 
за рахунок використання його як поживної речовини при синтезі клітинного мате-
ріалу. Ефективність видалення фосфору залежить від умов перебігу біологічного 
процесу. Зниження концентрації фосфору в аеротенках досягає 10 – 40 %. 

Враховуючи широке розповсюдження та високу ефективність біологічного 
очищення міських стічних вод, найбільш перспективним методом видалення 
сполук фосфору представляється поєднання його з реагентною обробкою. 

Глибоке вилучення сполук фосфору при застосуванні коагулянту відбувається 
за рахунок видалення фосфатів в результаті хімічної взаємодії коагулянта з 
іонами РО4

3–, з утворенням нерозчинних сполук в результаті сорбції складних і 
нерозчинних форм фосфору пластівцями гідроксидів. 
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9. THE ANALYSIS OF THE 
ECOLOGICAL SITUATION 
ON LTD «VOLODYMYRTSUKOR» 
N.V. Ilchenko 
National university of food technologies 

At this stage of development environmental problems gain paramount value, 
reduction of technogenic loading by environment becomes the main activity for experts 
and production as a whole. Sugar industry belongs to material-intensive types of 
production in which volume of raw materials and auxiliary materials several times 
exceeds an exit of finished goods. 

LTD «Volodymyrtsukor» is characterized as the enterprise, has considerable impact 
on environment. Sanitary protective zone makes 300 m and is maintained, in its limits 
of the population doesn’t live.[1] 

At this stage at the enterprise the main pollutants of environment are emissions in 
atmospheric air. So, the main sources of pollution of the atmosphere are the chimney of 
combined heat and power plant, cleaning-juice department, vaporizing station, vacuum 
devices, department of drying of sugar, ventilating emissions from the room, sites of 
loading unloading of limestone and coal, a filtration field, a hole for a press. On the 
basis of the report on protection of atmospheric air at the enterprise there are 17 
stationary sources of emissions of which 15 polluting substances jump out. The 
potential volume of emissions make from several tons per year to several hundred. 

In the course of a production activity of the enterprise sewage I, II, III of category and 
thrifty-fecal sewage are formed. Thrifty and fecal sewage is pumped over on settlers of 
small fields of a filtration. Category sewage III dump in settlers of big fields of a filtration. 
Category sewage I not involved in system of reverse water supply of the enterprise and 
water formed owing to a water modulation from processing equipment is subject to 
dumping to the Luga River. Dumping is carried out without preliminary cleaning. 

When processing sugar raw within 250 days of 1000 t/days the settlement 
consumption of sewage makes 6,75 m3/hour (40,5 thousand m3/seasons).[5] 

On LTD «Volodymyrtsukor» waste and secondary material resources are formed. 
Waste oils, wood, cullet, scrap of ferrous metals, luminescent lamps, furnace charge of 
a calcareous stone belong to production wastes. As of 01.04.2011р. on LTD 
«Volodymyrtsukor» 17200 t defecate saved up for previous years take place. Other 
waste at the enterprise doesn’t take place and doesn’t remain. The enterprise doesn’t 
create and doesn’t store toxic waste. To secondary material a resource in sugar industry 
carry: molasses, filtrational deposit (defecate), beet fight and tails, press.[4] 

Big danger to environment is made by filtration fields. On character of a source of 
pollution of a field of a filtration are characterized as superficial operating technogenic 
pools of industrial drains. The total area occupied under fields of a filtration reaches 60 
hectares. Direct purpose of fields of a filtration consists in tertiary treatment of sewage 
and a delay of small concentration of polluting substances breeds of a zone of aeration. 
Specific emissions from fields of a filtration make (beet kg/t) make respectively: oleic 
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acid — 0,07; acetic acid — 0,23; propionic acid near — 0,013; formic acid near — 
0,023; ammonia — 0,01; hydrogen sulfide — 0,002.[2] 

For reduction of emissions in the atmosphere, decrease in level of pollution of 
underground water currents, and also use of a filtrational deposit as secondary material 
resource is expedient to carry out a number of actions: 

1. Improvement of system of purification of waters II of category. 
2. Introduction of the anaerobic and aerobic scheme of purification of waters 

III of category. 
3. Installation a heat — the gas-purifying equipment in grocery and limy department. 
4. Introduction of ways of regeneration filtration sediment for the purpose of a reuse 

of hydroxide of calcium in the main technological process. 
Realization of the offered actions will allow to improve an ecological situation at 

the enterprise and in the area as a whole. 
Therefore, this condition at the enterprise demands the solution of many environmental 

problems and has considerable reserves of use of secondary material resources.[3] 
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10. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА І ТВАРИННИЦТВА 
Г. Масалига 
Національний університет харчових технологій 

У сучасних умовах погіршення стану навколишнього природного середовища, 
глобального забруднення біосфери проблема якості продукції сільськогоспо-
дарського виробництва виходить на одне з перших місць, оскільки визначає якість 
життя людини. Відомо, що на сьогодні якість продукції рослинництва і тварин-
ництва, яка виробляється в Україні, не завжди відповідає чинним в Україні, а тим 
більше міжнародним вимогам. Це пов’язано з екологічними та економічними 
проблемами, зокрема з низьким рівнем землеробської культури, недосконалістю 
агротехнологій, недотриманням наукових рекомендацій щодо їх застосування, 
відсутністю науково обґрунтованої системи їх екологічної оцінки, а також високим 
рівнем забруднення окремих території ксенобітиками.  
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У всьому світі існують нормативні підходи щодо до оцінки якості та безпеки 
продукції рослинництва і тваринництва — Директива Ради ЄЕС від 14.06.1993 
№93/43 «Про гігієну харчових продуктів» (НАССР); Регламент Європейського 
парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. 852/2004/ЄС щодо гігієни харчових 
продуктів; Директива Ради ЄС від 14 червня 1989 р. 89/397/ЄЕС про офіційний 
контроль за якістю продуктів; Директива Ради ЄС від 14 червня 1993 р. 
93/43/ЄЕС про гігієну харчових продуктів; Директива Ради ЄС від 29 жовтня 
1993 р. 93/99/ЄЕС про додаткові заходи щодо офіційного контролю за якістю 
харчових продуктів; Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС від 28 
січня 2002 р. 178/2002, що визначає загальні засади та вимоги законодавства з 
питань продовольчих продуктів [5]. 

Тому проблема оцінки якості продукції рослинництва і тваринництва стає особливо 
гострою, у зв’язку з курсом приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ) 
та входженням до Європейського Союзу. Україна може стати повноправним членом 
цих співтовариств лише за умови, що наша сільськогосподарська продукція буде 
високої якості, а відтак і конкурентоспроможною. 

З метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції 
та забезпечення захисту інтересів споживачів урядом було прийнято Закон України 
«Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини». Цей закон 
визначає правовий порядок забезпечення безпечності та якості продуктів 
рослинництва і тваринництва, що виробляються, знаходяться в обігу, імпорту-
ються і експортуються. Поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції 
повинно базуватися на використанні досягнень науки, впроваджень 
ресурсозберігаючих екологічно безпечних прогресивних технологій та нових 
матеріалів. Науково — технічний рівень виробництва повинен відповідати ви-
могам міжнародних та європейських стандартів. Для оцінки продукції 
рослинництва і тваринництва у світовій практиці застосовують систему НАCCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points), вона розроблена на замовлення агро-
екологічного агентства США. Спочатку вона базувалася на датському стандарті 
DS 3027 Е, потім було розроблено Європейський стандарт, згодом — міжнародний 
стандарт DS/EN ISO 9001 [3, 5], який дерспоживстандарт України увів в дію як 
національний стандарт ДСТУ-4161-2003 з 3 січня 2003 року. Він контролює 
небезпечні чинники, пов’язанні з виробництвом продукції рослинництва і 
тваринництва, починаючи від вирощування і до кінцевого її споживання [4]. 

В Україні якість сільськогосподарської продукції регулюється законами «Про 
екологічну експертизу», «Про пестициди та агрохімікати», «Про загальну безпеку 
продукції», якими передбачено визначення ступеня екологічного ризику і безпеки 
запланованої чи здійснюваної діяльності; організація комплексної науково 
обґрунтованої оцінки об’єктів екологічної експертизи; встановлення відповідності 
об’єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм; оціню-
вання впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан навколишнього 
природного середовища, здоров’я людей і якість природних ресурсів [1, 2]. 

Тому лише впровадження екологічно безпечних і економічно вигідних техно-
логій виробництва продуктів харчування надасть можливість отримати якісну і 
безпечну продукцію рослинництва і тваринництва, яка буде відповідати міжна-
родним вимогам та стандартам і конкурентоспроможною на зовнішньому ринку. Це 
буде сприяти зменшенню кількості захворювань, викликаних споживанням неякіс-
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них продуктів харчування та зниженню обсягів використання пестицидів, що 
негативно впливають на навколишнє природне середовище та здоров’я людей. 
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11. ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ДІОКСИНУ 
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Н.В. Дзярик, Ю.П. Мороз 
Національний університет харчових технологій 

Історія людства знає безліч випадків появи в біосфері великих кількостей 
потенційно небезпечних речовин. Дія цих чужорідних з’єднань (ксенобіотиків) 
на живі організми часто є причиною трагічних наслідків 

Діоксин — одна з найпідступніших отрут, відомих людству. Діоксином в 
органічній хімії називають шестичленний гетероцикл, в якому два атоми кисню 
зв’язані двома подвійними вуглець-вуглецевими зв’язками 2, 3, 7, 8-тетра-
хлордибензол-діоксин за номенклатурою UPAC. На відміну від звичайних отрут, 
токсичність яких пов’язана з пригніченням ними певних функцій організму, 
діоксин і подібні йому ксенобіотики вражають організм завдяки здатності сильно 
підвищувати (індукувати) активність ряду окиснювальних залізовмісних ферментів 
(оксигеназ), що призводить до порушення обміну життєво важливих речовин і 
пригнічення функцій систем організму. Діоксин небезпечний з двох причин. По-
перше, будучи найсильнішою синтетичною отрутою, він відрізняється високою 
стабільністю, довго зберігається в навколишньому середовищі, ефективно 
переноситься по ланцюгах живлення і таким чином тривалий час впливає на живі 
організми. По-друге, навіть у відносно нешкідливих для організму кількостях 
діоксин сильно підвищує активність спеціалізованих монооксигенізованих клітин 
печінки, які перетворюють багато речовин синтетичного і природного походження 
в небезпечні для організму отрути. Тому вже невеликі кількості діоксину 
створюють небезпеку для живих організмів. 

Кількість токсину, що поступає в організм протягом доби і не завдає видимої 
шкоди, визначається так званою допустимою добовою дозою (ДДД). У США 
Управління з охорони довкілля ввело так звану «прийнятну добову дозу» 
споживання діоксинів, яка дорівнює 6,4 фг (фемтограмм, 1 фг = 10–15г) на 1 кг 
маси тіла людини на добу.  
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Спектр фізіологічної дії діоксинів надзвичайно широкий. Ситуація 
погіршується ксенофобністю цих сполук: за мільйони років еволюції природа з 
ними не стикалася, і організм людини не навчився від них захищатися. Дані 
останніх років показали, що основна небезпека діоксинів полягає не стільки в 
гострій токсичності, скільки в кумулятивності дії і віддалених наслідках 
хронічного отруєння малими дозами. Найочевидніший прояв дії діоксинів — 
захворювання «хлоракне», рецидивуюче гнійникове захворювання шкіри, відоме 
ще з початку 20 століття, як професійне захворювання робітників де вико-
ристовується хлор, воно є специфічним симптомом гострої діоксинової 
інтоксикації. Хлоракне виникає через 1 – 2 місяці після початку контакту з діок-
синами в дозах від 0,1 до 3 мг/кг, приводить до важкої форми вугрів і прогресує з 
часом, якщо контакт не припиняється. Крім того, діоксини викликають такі 
шкірні захворювання як гіперпігментація шкіри (темні плями), гіпертрихоз 
(надмірний ріст волосся), актинічний кератоз (потовщення шкіри), гірсутизм 
(надмірний ріст волосся на обличчі у жінок). Проте даний специфічний прояв, як 
наголошувалося, виникає в основному при професійних контактах з діоксинами; 
у осіб, що явно не контактують з ними, але які піддаються непрямій дії 
(наприклад, через забруднення навколишнього середовища), діоксинова інток-
сикація виражається у ряді «прихованих» ефектів неблагополуччя. Так, в 
результаті численних досліджень і спостережень з’ясувалося, що одним з 
несприятливих чинників дії діоксинів на здоров’я людей є їх вплив на імунну 
систему. Встановлено, що на територіях, прилеглих до підприємств по 
виробництву хлорорганічних речовин, спостерігається більш висока захво-
рюваність вірусним гепатитом, геморагічною лихоманкою, кишковими і іншими 
інфекціями серед населення. Було встановлено, що інтоксикація будь-якими 
екзогенними хімічними сполуками неодмінно спричиняє за собою пато-
фізіологічні і біохімічні зміни (так званий «токсичний стрес»). Дані зміни разом з 
іншими системами безпосередньо уражають імунну систему. Разом з тим, до 
недавнього часу роль імунного компоненту в патогенезі токсикологічного 
процесу недооцінювалася. Ситуація змінилася після публікації робіт, що вивчали 
особливості імуногенезу в умовах інтоксикації. При цьому було виявлено, що 
при дії багатьох промислових отрут (бензолу і його похідних, ТХДД, 
тетрахлорметану, галогенованих ароматичних вуглеводнів, багатьох пестицидів і 
гербіцидів) відбувається пошкодження окремих ланок клітинного і гуморального 
імунітету. Його пригнічення спричиняє за собою зниження адаптивної функції 
організму до умов зовнішнього середовища, що змінюються та ін. [1, 2]. 

Небезпідставно фахівці звинувачують діоксини в тому, що знижуючи 
функціональну активність системи імунного захисту, втручаючись в процеси 
розподілу і спеціалізації клітин, вони провокують розвиток онкологічних 
захворювань. На підставі одержаних даних діоксини і діоксиноподібні речовини 
були віднесені до речовин I групи небезпеки через їх канцерогенність. При дії 
більш високих концентрацій, діоксини викликають мутагенний, тератогенний і 
ембріотоксичний ефект. Слід зазначити, що генотоксична дія діоксинів і схожих 
мутагенних ксенобіотиків, виявляючись на різних етапах реалізації генетичної 
інформації, розмноження і індивідуального внутрішньоутробного розвитку 
ембріона, є одним з найнебезпечніших біологічних ефектів; серйозна небезпека і 
в тому, що саме мутаційна мінливість веде до спадкової патології, що 
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зберігається і нагромаджується в подальших поколіннях. Детально вивчаючи 
медико-біологічні наслідки дії діоксину, дослідники стверджують, що немає 
такого органу або системи органів, які не були б непідвладні згубному впливу 
цього суперекотоксиканта. Він нейротоксичний, вражає ендокринні залози: через 
руйнівні дії в щитовидній, підшлунковій, статевих і інших залозах, діоксини по 
праву відносять до гормональноподібних екотоксикантів[3]. 

Таким чином, під час дії діоксинів в уражених організмах відбуваються 
декілька паралельних процесів: руйнування низькомолекулярних гормонів, віта-
мінів, ліків, метаболітів; біоактивація попередників мутагенів, канцерогенів, 
нейротоксичних отрут. Існують побоювання, що трансформації, що викликаються 
діоксином, здатні впливати на токсичність природних і синтетичних сполук. 
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Сучасний Київ — одне з найбільших за площею та кількістю населення місто 
у Європі,що також є одним з найбільших індустріальних, культурних та 
історичних центрів нашої держави. 

Проте, питання екології Києва стоїть більше, ніж проблематично. 
Екологічний стан столиці України вже переріс поняття «проблема» і якщо не 
дотягнув до поняття «катастрофа», то це лише питання часу. 

Найбільш значущими складовими екосистеми міста, що зазнають негативного 
впливу антропогенної діяльності, є: повітряний басейн, міські та приміські 
джерела води, ґрунти міста [2]. 

Основним і найбільш шкідливим забруднювачем атмосферного повітря у 
екологічному відношенні можна вважати автомобільний транспорт,оскільки він 
складає майже 80 % від сумарної кількості усіх викидів у місті, а також 
надходить у повітря у зоні дихання людини. Викиди забруднюючих речовин від 
автотранспорту з року в рік зростають та негативно впливають на стан 
забруднення атмосферного повітря, здоров’я та життєдіяльність людей. 

Крім забруднення атмосферного повітря, міський транспорт та його супутня 
інфраструктура є головними забруднювачами водних об’єктів та грунтів нафто-
продуктами. Насамперед, це стосується відкритих автостоянок, гаражних коопе-
ративів та автозаправних станцій, пунктів розвантаження паливно-мастильних 
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матеріалів на території річкового порту та автотранспортних підприємств міста. 
Має місце забруднення трамвайних колій мастилами через їх витікання з негер-
метичних редукторів трамвайних вагонів. Негативно впливають на стан довкілля 
і відходи автотранспортних засобів,а саме: відпрацьовані мастила, фільтри, 
акумулятори, відпрацьовані шини, деталі та ін., утилізацію яких належним чином 
ще не налагоджено[3]. 

Для вирішення проблеми забруднення довкілля автотранспортом необхідно 
впровадити: 

– використання на автотранспорті спеціальних моторних мастил, присадок до 
них та палива та ін., що приведе до зменшення витрат пального, зменшення 
викидів забруднюючих речовин та збільшення моторесурсів двигунів; 

– жорсткий контроль за якістю пального, що постачається і реалізується в 
місті автозаправними станціями, його відповідністю державним стандартам, а 
також заборона реалізації у столиці етильованого бензину; 

– заміну на автотранспорті палива нафтового походження екологічно чистим 
природним газом, передусім в системі комунального транспорту; 

– забезпечення максимально можливого перевезення пасажирів на електро-
транспорті (метрополітен, тролейбус, трамвай)[1]. 
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ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
Л.М. Худенко 
Національний університет харчових технологій 

У зв’язку з глибокою трансформацією природного середовища, що здійс-
нюється під дією антропогенного впливу, який за своїми масштабами вийшов на 
планетарний рівень, а за силою та швидкістю випереджає вплив природних 
факторів, загострюються і стають актуальними проблеми збереження екосистеми 
та біосфери в цілому. 

Визначення біологічно значимих антропогенних навантажень на основі 
реакцій на них живих організмів та їх угруповань пов’язано з біомоніторингом. 

Системи моніторингу, побудовані на основі дослідження поведінки рослин і 
тварин, дають змогу оцінити біологічні ефекти від впливу забруднення повітря, 
їх просторовий розподіл, можливе нагромадження на значних територіях. 

У деяких видів рослин і тварин змінюються особливості розвитку (швидкість 
росту, процес цвітіння, утворення плодів, інтенсивність забарвлення та ін.) у відпо-
відь на різні подразнюючі фактори. Ці властивості людство помітило уже давно і 
використовувало для практичних потреб. У зв’язку з загальною екологізацією різ-
них наукових напрямів, людського мислення загалом методи біоіндикації усе 
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частіше використовують сучасні науковці, зокрема і в моніторингу навколишнього 
середовища. 

Моніторинг біологічних ефектів під впливом різних забруднювачів довкілля 
використовують у локальному, регіональному та національному масштабах. 

Біоіндикація (грец. bіоs — життя лат. іndісо — вказую) — оперативний 
моніторинг навколишнього середовища на основі спостережень за станом і 
поведінкою біологічних об’єктів (рослин, тварин та ін.). 

Цей метод дедалі поширюється, оскільки має такі переваги: 
– вимірювання сумарного ефекту зовнішнього впливу; 
– вивчення впливу забруднення на рослини і тварин; 
– визначення впливу у просторі й часі; 
– можливість застосовувати профілактичні засоби. 
Головна мета біоіндикації — діагностика стану екосистем шляхом вста-

новлення здатності організмів до адаптації у відповідних умовах довкілля. Біоін-
дикатори — це біологічні об’єкти (від клітин і біологічних макромолекул до 
екосистем і біосфери), що використовуються для оцінки стану середовища. 

Методи біоіндикації поділяються на два види: реєструюча біоіндикація і 
біоіндикація за акумуляцією. 

Реєструюча біоіндикація дозволяє робити висновок про вплив факторів 
середовища за станом особин виду або популяції, а біоіндикація за акумуляцією 
використовує властивість рослин і тварин накопичувати ті чи інші хімічні речовини. 

Вплив на живі організми відбувається через різні види забруднення атмос-
ферного, водного та ґрунтового середовища. Для оптимізації стану міського сере-
довища активно використовується озеленення. Але проблема полягає в тому, що, з 
одного боку, зелені рослини підвищують комфортність проживання в містах шляхом 
здійснення цілого ряду фітомеліоративних функцій, що вивчено достатньо широко, а 
з іншого боку, відчуваючи негативний вплив антропогенних факторів, можуть 
використовуватися для моніторингу стану компонентів міського середовища. 

Методи фітоіндикації широко використовують в системі моніторингу. Вони 
суттєво відрізняються від інших методів дешевизною і можливістю одночасно 
охопити великі території, що підлягають індикації, а також відносною простотою 
інтерпретації. Вони дозволяють використати інформацію і оцінити режими тих 
дій, які під час спостереження мають нульову активність.  

Фітоіндикацію проводять на різних рівнях організації рослин: клітинному, 
анатомо-морфологічному, рівні організму, популяційному, фітоценотичному та 
ландшафтному. 

Всю систему методів фітоіндикації поділяють на три типи: 
– аутфітоіндикацію; 
– синфітоіндикацію; 
– симфітоценоіндикацію. 
Визначити за допомогою рослин ступінь забруднення повітря, ґрунту або води 

шкідливими речовинами — означає вирішити лише частину проблеми. Потрібно ще 
позбутися шкідливих домішок. Використання навіть дуже гарних дорогих фільтрів 
не може повністю припинити надходження шкідливих речовин до довкілля. На 
допомогу, знову ж таки, приходять рослини. Вони сприяють доочищенню повітря, 
стічних вод, ґрунтів. Роль рослин в детоксикації шкідливих забруднювачів довкілля 
неоднакова і залежить як від екологічної групи, так і їх видових особливостей. 

Науковий керівник: О.В. Ничик 
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14. ВПЛИВ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ НА СТАН 
ВОДОЙМ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
В.М. Удимович 
Національний університет харчових технологій 

Всі живі істоти на землі — це унікальні, гармонічні поєднання неорганічних 
та органічних елементів, які в сукупності дають можливість для життя. Однією з 
таких сполук є вода — невід’ємна частина всього живого на нашій планеті. Для 
людини норма, коли вміст води в організмі становить 70 % і втрата 10 % може 
призвести до ряду порушень в життєдіяльності організму (порушення крово-
обігу, роботи нервової системи, ферментативної та гормональної можливості 
організму та ін.).  

Незважаючи на наші успіхи в багатьох галузях життя, ми забуваємо про 
найнеобхіднішу складову цього життя — воду. В нашій країні з року в рік 
погіршується стан водойм, як відкритого, так і закритого (підземного) типу. 
Основна причина — велика кількість забруднювачів, які потрапляють до водойм 
без очистки та фільтрації як продукти нашого життя (продукти нафтохімії, 
харчової, фармацевтичної промисловості, побут). 

Особливо гостро стоїть питання щодо побутових стоків, в яких серед 
різноманітних сполук токсичної дії на воду та людину переважну більшість 
займають засоби побутової хімії — синтетичні миючі засоби (СМЗ) з вмістом 
поверхнево-активних речовин (ПАР), фосфатів, фенолів, ензимів та інших 
добавок органічного та неорганічного походження.  

Попри це на торговому ринку України представлена альтернатива СМЗ — це 
так звані «екологічно чисті» миючі засоби, у яких або відсутній вплив на 
навколишнє середовище, або виявлений у незначній кількості. В своїй роботі, 
після опрацювання ряду літератури та проведення ряду дослідів, ми намагалися 
проаналізувати, які миючі засоби згубно впливають або навпаки, не впливають 
на властивості води та організм людини. 

Серед СМЗ найбільшого поширення мають засоби на основі сульфонату 
натрію. Перевага СМЗ перед милом полягає в тому, що в жорсткій воді вони 
діють не гірше, ніж у м’якій. Також велике значення для нашої крани відіграє 
вартість готової продукції, яка набагато разів менша в порівнянні екологічно 
безпечними миючими засобами.  

Переважна більшість екологічно безпечних миючих засобів, які представлені 
в Україні, є продуктами німецького виробництва — «Sodasan», «Frosch», які в 
своєму складі мають рослинні компоненти. За рахунок цього, процес розпаду 
проходить набагато швидше та легше порівняно з СМЗ. 

СМЗ також негативно впливають і на організм людини. ПАР, фосфати та інші 
речовини, які входять до складу СМЗ всмоктуються в кров через мікросудини і 
розповсюджуються по організму наносячи невиправну шкоду — потрапивши до 
організму, ПАР викликають порушення діяльності мозку, нирок, легенів, 
печінки, алергічні реакції. При використанні для прання одягу синтетичних 
миючих засобів на основі аніонних ПАР останні можуть тривалий час 
зберігатися на текстильних тканинах у кількостях, що перевищують їхній 
припустимий рівень — 5 мкг/м2.  
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На формування залишкових кількостей ПАР на тканинах білизни й одягу 
істотно впливають склад композиції миючого засобу, концентрація миючого 
розчину, його початкова температура, тривалість контакту тканини з розчином, 
кількість промивної води. Неіонні ПАР в порівнянні з аніонними мають здатність 
у менших кількостях адсорбуватися на тканинах. При цьому детергенти 
адсорбуються на шкірі. ПАР, потрапляючи на шкіру, впливають на її функціо-
нальний стан: змінюють рівень рН, склад ліпідів, загальну кількість амінокислот. 
Аналогічний ефект, а саме зниження нагромадження аніонних ПАР на шкірі і 
тканинах, був установлений при введенні в композиції миючих засобів ферментів 
біологічного походження.  

Однак, не можна не враховувати і пероральний шлях надходження в організм 
поверхнево-активних речовин з питною водою і за рахунок широкого 
застосування синтетичних засобів для миття і чищення посуду. При цьому 
синтетичних ПАР здатні утворювати на поверхні посуду погано змивані плівки.  

Одним з основних критеріїв екологічної безпеки товарів побутової хімії є 
біорозкладання ПАР, що входять у їхній склад. Розрізняють первинну, що має на 
увазі структурні зміни (трансформацію) ПАР мікроорганізмами, що приводять до 
втрати поверхнево-активних властивостей. Під повною мають через кінцеву 
біодеградацію ПАР до діоксиду вуглецю і води.  

При потраплянні СМЗ до шлунку відбувається вплив на захисну оболонку 
навколо стінок шлунка, яка стає тоншою. Ненабагато, але цього може вистачити. 
Особливо, якщо організм ослаблений (стресом, відсутністю вітамінів і т.д.). 
Результат — виразка шлунка. 

Всі ці процеси, які відбуваються в організмі призводять до впливу на імунну сис-
тему людини. Змінений білок сприймається імунною системою людини як чужо-
рідний об’єкт і проти нього виробляються антитіла. Крім того, що імунний апарат 
людини працює проти людини, це призводить до виснаження імунної системи і 
подальшого ослаблення. Це може призвести до того, що людина не має чітко вира-
женої імунної відповіді проти хвороботворних агентів, і через це постійно хворіє. 

Науковий керівник: О.В. Ничик 

15. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 
Д.О. Сірик 
Національний університет харчових технологій 

Основні принципи та положення екологічного аудиту реалізовані в постанові 
Європейського Союзу з екологічного менеджменту та екологічного аудиту, прий-
нятих у 1993 році. З 1996 року у світі діють міжнародні стандарти ISO 14 000, у 
яких зазначено принципи та процедури екологічного аудиту. На сьогоднішній 
день, вони поширені і в Україні та являють собою екологічну реконструкцію 
всієї господарської діяльності. Саме застосування стандартів ISO 14 000 дасть 
змогу підприємствам України забезпечити власну конкурентоспроможність на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Проте, на жаль, ні приєднання до Ради 
Європи, ні підписання міжнародних конвенцій з охорони навколишнього 
середовища не призвели до підвищення конкурентного статусу України. На 
сьогоднішній день, широке розповсюдження екологічного аудиту за кордоном 
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викликано двома причинами: екологічні показники стають визначальним 
фактором конкурентної боротьби та підвищуються економічні та адміністративні 
санкції за порушення вимог у сфері охорони навколишнього середовища. В 
Україні впровадження екологічного аудиту знаходиться у стадії формування і від 
того, наскільки успішним буде цей процес залежить ефективність 
функціонування економіки України. Стримуючим фактором сьогодні є 
нерозвиненість правової бази в сфері екологічного аудиту та запозичення 
зарубіжного досвіду не адаптованого під українські реалії. Отже, важливою 
ланкою у формуванні природоохоронної стратегії і державної політики в галузі 
охорони навколишнього середовища є адекватна оцінка існуючого екологічного 
стану на всіх рівнях — від окремого підприємства до країни в цілому. Дати таку 
оцінку можна за допомогою екологічного аудиту. В Україні це поняття відносно 
нове, але у світовій практиці екологічний аудит дуже поширений і довгий час 
успішно застосовується. 

До середини 80-х років ХХ ст. екологічний аудит сформувався як метод 
внутрішнього адміністративного управління для посилення контролю за 
екологічними аспектами діяльності підприємства. А вже до кінця 1990 р. ХХ ст. 
комерційні банки у промислово розвинутих країнах стали використовувати 
екологічний аудит з метою мінімізації ризиків неплатежів за позиками. Вказані 
ризики зумовлені незадовільною організацією діяльності у сфері охорони 
довкілля підприємствами-позичальниками. Впродовж останніх років екологічний 
аудит застосовується міжнародними банками розвитку як інструмент управління 
навколишнім середовищем. 

У сучасній літературі можна зустріти багато визначень терміну «екологічний 
аудит». На мій погляд, найповнішим є наступне — «екологічний аудит» — це 
документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта 
для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, 
систем управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих 
питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного 
середовища та іншим критеріям екологічного аудиту». 

Відповідні критерії встановлюються замовником екологічного аудиту в 
договорі на його проведення. Екологічному аудиту можуть підлягати під-
приємства, установи та організації, їх філії, представництва чи об’єднання, 
цілісні майнові комплекси, інші господарські об’єкти, їх окремі підрозділи, 
виробництва чи види діяльності; системи управління навколишнім природним 
середовищем; інші об’єкти, передбачені законом. Організація і здійснення 
еколого-аудиторської діяльності регулюються частинами 2, 3 ст. 49 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом 
України «Про екологічний аудит» (2004), законодавчими актами, що регулюють 
види діяльності і сфери, в яких здійснюється обов’язковий екологічний аудит 
(зокрема приватизацію). Низку процедурних документів стосовно сертифікації 
екологічних аудиторів, ведення Реєстру екологічних аудиторів та юридичних 
осіб, які мають право на здійснення екологічного аудиту, затверджено наказами 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Екологічний 
аудит систем управління якістю довкілля регулюється також міжнародними 
стандартами. 3 1 січня 1998 р. в Україні, зокрема, адаптовані такі міжнародні 
стандарти: ДСТУ ISO 14010-97 «Настанови щодо здійснення екологічного 
аудиту. Загальні принципи», ДСТУ ISO 14011-97 «Настанови щодо здійснення 
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екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім 
середовищем», ДСТУ ISO 14012-97 «Настанови щодо здійснення екологічного 
аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології». На зміну цим стандартам 
згодом прийшов єдиний стандарт ДСТУ ISO — 19011:2003 «Настанови щодо 
здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління». 

В Україні даний вид аудиту лише починає розвиватись. Базою для його 
впровадження і подальшого розвитку є ратифікація на державному рівні 
міжнародних стандартів екологічного менеджменту та аудиту серії ISO 14000 та 
прийняття Закону України «Про екологічний аудит». 

Науковий керівник: О.В. Ничик 

16. ENVIRONMENTAL AUDIT 
OF A BREAD-BAKING PLANT 
(ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ХЛІБОЗАВОДУ) 
Yu.V. Petrenko 
National University of Food Technologies 

In general sense environmental audit is a tool helping to ensure self-control of an 
enterprise in the area of its environmental activities allowing not only to response 
timely to events that may result in adverse changes in the environment, but to avoid 
them as well.  

Bread-baking production as the object of environmental impact is deemed to be the 
least dangerous for the atmosphere and water resources, but as the object of 
environmental audit of an enterprise is shall carry out its activities on the basis of the 
established legislative and regulatory documents. 

Proper organization of production of baked goods and prudent use of resources in 
bread-baking is the priority task, achieving which influences the quality of products 
and reduction of their self-cost, and consequently the growth of profits of bread-baking 
plants, their competitiveness, possibility to implement new innovative equipment into 
production and enter new consumer markets. 

The difficulty of carrying out environmental audit lies in the fact that an auditor has 
a short period of time to get a deep insight into the complex technological system of an 
enterprise, sum up the situation adequately and give respective recommendations. 
Environmental performance becomes a more important factor of the competition at the 
food products market, therefore bread as the key consumer product shall correspond to 
all the quality and safety parameters. 

The goal of environmental audit is gathering trustworthy information on production 
activities of an enterprise, and drawing respective conclusions regarding actual 
environmental audit of the object. In other words, environmental audit aims at 
identifying any existing or potential problems an enterprise may face in respect to 
compliance with environmental requirements. 

Simultaneously with carrying out environmental audit at a bread-baking plant an 
integrated assessment of an enterprise shall be performed, which assessment shall 
include the climate and nature characteristics of the territory, raw materials quality 
control, study of technologies and production equipment, assessment of finished 
products quality and the mechanism of environment protection organization. 

The climate and nature characteristics include geological, hydrogeological 
conditions, climatic regime, soil fertility and availability of surface water resources. 
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Raw materials quality control includes gathering and preparation of raw materials, 
which are used according to the recipe. The quality of raw materials is assessed in 
compliance with requirements of valid regulatory documents relative to the certain type 
of raw materials, physical and chemical, organoleptic indicators.  

Study of production technologies consists in complete studying all technological 
processes and establishing compliance with all effective norms of bread production. 

Definitions of physical and chemical, organoleptic indicators and product safety 
indicators in accordance with established regulatory documents are to be combined in 
the finished products quality assessment.  

An obligatory part of environmental audit is defining the mechanism of organization 
of environment protection at an enterprise: control over atmospheric emissions and 
discharge waters, as well as assessment of disposal of solid household wastes. A bread-
baking plant shall have approvals and fixed limits of emissions and wastes agreed with 
sanitary authorities. Bread-baking production as any industrial activity is not a waste-free 
one that is why measures used at an enterprise to avoid air pollution with gas-dust 
emissions, type of waters (reserve waters from wells or water from city sewerage 
network) used and preliminary purification of discharge waters shall be controlled. 
Disposal of solid wastes with adherence to sanitary and environmental standards with the 
purpose of further use as secondary raw materials shall also be controlled. 

Stable country development provides possibilities of growth of the number of 
industrial production objects, improvement of the quality of people’s lives with 
environment protection and improvement. Stable development cannot be reduced to 
resolving certain economic, social or technogenic problems only. First of all, formation 
and development of industrial environmental culture is required with the priority given to 
protection and efficient use of natural resources. In industrially developed countries 
development of such types of activities as environmental audit and management already 
brought to such clear results of successful resolution of environmental problems. We 
hope that Ukraine will reach the global level regarding resolution of environmental 
problems, and development of environmental audit will be one of important factors 
leading to this. 
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17. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПАКОВКИ 
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
В.М. Марченко 
Національний університет харчових технологій 

В даний час можна задати питання, наскільки древньою є історія упаковки? 
Поряд з назвою і ціною будь-яка упаковка є найважливішим елементом так 



 615 

званого маркетингового міксу. Упаковка грає величезну комунікативну та 
естетичну роль. Упаковка — це носій закодованої інформації не тільки про сам 
продукт, але і про виробника. Тому на першому етапі роботи дуже важливо 
врахувати емоційне відношення споживача до творця продукту. У багатьох 
країнах екологи проти вживання поліетиленової упаковки, вони вимагають 
використовувати інші види упаковки - папір, тканина, картон. Для виготовлення 
пакувальної тари найпоширенішим матеріалом давно був визнаний - картон. Це 
легкий, екологічний, міцний матеріал. Картон буває одно- і багатошаровий. За 
призначенням упаковку ділять на: споживчу, транспортну, виробничу. 
Створюють також «активні» упаковки — антимікробні захисні покриття, що 
формуються за оригінальною технологією безпосередньо на харчових продуктах. 
Дуже перспективне виготовлення сандвіч-матеріалів із «вторинних» полімерів 
методом співекструзії. За останні роки завдяки глобалізації суттєво підвищились 
вимоги до упаковки. Це зумовлено появою нових пакувальних матеріалів. За 
кордоном і в Україні до складу полімерних пакувальних матеріалів почали 
вводити ферменти. 

Британські вчені прийшли до висновку, що небезпечною для здоров’я може 
бути не лише їжа, але й її упаковка. Так, при виробництві пластикових пляшок 
для мінеральної води використовуються матеріали, які можуть стати причиною 
серйозних захворювань, у тому числі раку. Упаковка має задовольняти такі 
основні вимоги: екологічна безпека, надійність, сумісність, взаємозамінність, 
економічна ефективність. Елементами упаковки є тара, упаковочні матеріали, 
матеріали для зав’язування, заклеювання тощо. Шляхи і засоби стимулювання 
виробництва екологічно безпечних видів упаковки потребують двох аспектів. 
Самі пакувальні матеріали можуть різними потребами сприяти охороні довкілля. 
З іншого боку, пакувальні матеріали можуть значною мірою сприяти 
виникненню проблем, пов’язаних з організацією процесу видалення відходів. 
Саме упаковка являється одним із основних джерел забруднення навколишнього 
середовища. Проблема поводження з відходами упаковки та їх утилізації є 
однією з найактуальніших проблем розвитку пакувальної індустрії і стосується 
практично всіх державних, муніципальних та громадських структур країни, 
всього населення. Дослідження, які були проведені в Україні з оцінки ставлення 
населення до проблеми побутових відходів, дали наступні результати, що саме 
упаковка становить 40 % усієї маси побутового сміття. В деяких місцях 
роздільний збір твердих побутових відходів прижився, в деяких ні. Причини 
різні. І головна — це недостатня робота з населенням, іншим словом, недостатня 
соціальна, екологічна та економічна мотивація населення. Екологічною 
характеристикою пакувальних матеріалів вважають одиниці забруднення 
середовища UBP. Призначення упаковки багатоманітна. Вона виконує захисну 
функцію, дозволяючи провозити товари на далекі відстані. Упаковка гарантує 
якість і свіжість кисломолочного продукту. За останні десятиріччя валове 
виробництво молока і молочних продуктів знизилось, але випуск фасованої 
молочної продукції в різноманітній упаковці зріс. Вимоги до упаковки молочної 
продукції в багатьох аспектах більш жорсткі, ніж для інших харчових продуктів. 
Молоко розливають у пакети з поліетиленових або багатошарових плівок, сир 
фасують у вакуумну упаковку, кисломолочні продукти у пакети із комбінованих 
матеріалів на основі картону або термоформовану упаковку із полістиролу і 
поліпропілену, що закупорюється кришками із цих самих матеріалів або із 
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алюмінієвої фольги. Новинкою на ринку упаковки для молока стала екологічно 
чиста плівка lean, що включає карбонат кальцію, а зв’язуючою основою 
виступають полеолефіни. У перспективі цей матеріал буде використовуватись 
для виробництва стаканчиків, пляшок, інших різновидів упаковки для рідкої і 
в’язкої молочної продукції. Упаковка для морозива має бути технологічною, 
ефективною і дешевою у виробництві, економічною, привабливою і зручною для 
споживача, відповідати сучасним екологічним нормам. Упаковка для незбираної 
молочної продукції повинна мати високу механічну міцність, стійкість до 
старіння, жорсткість або еластичність, здатність до зварювання і належної її 
герметизації. Важливою є інертність до продукту і при контакті з ним не 
виділяти шкідливих для здоров’я людини компонентів. Найбільш безпечними 
для здоров’я людини вважаються пакувальні матеріали на основі біологічно 
безпечних препаратів, речовин і біополімерів як природного (камеді, білкові 
речовини, ацетогліце-риди, вуглеводи), так і синтетичного (головним чином 
нетоксичні водорозчинні) походження. Найбільш важливими є стерилізація 
продукту та пакувального матеріалу і фасування з наступною герметизацією 
упаковки. 
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18. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СУЧАСНИХ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
К.В. Конотоп 
Національний університет харчових технологій 

Харчові добавки— це речовини, які додають у їжу як інгредієнт з техно-
логічних міркувань, а саме, подовжити термін зберігання, перетворити їжу в від-
ношенні кольору, смаку (щоб зберегти та підвищити смак), текстури, консис-
тенції, зовнішнього вигляду та поживної цінності. Деякі добавки викорис-
товувались протягом століть, наприклад, для збереження їжі — оцет, сіль, або 
діоксид сірки у в деяких винах (E220). З появою оброблених харчових продуктів 
у другій половині 20-го століття, було введено багато інших добавок як 
природного, так і штучного походження. 

Для регулювання цих добавок, а також щоб інформувати споживачів, кожній 
добавці після схвалення присвоюється унікальний номер, званий як «Е число». 
Ця схема нумерації прийнята і видана Міжнародною Комісією Codex Alimen-
tarius. За останні десятиліття в наше життя лавиною увірвалися пластикові 
матеріали, синтетичний одяг, ціла низка штучних миючих, косметичних та 
лікувальних засобів. Ці зміни стосуються також продуктів харчування. Більшість 
з них містить цілу низку штучно синтезованих сполук — Е-добавок. Харчові 



 617 

добавки — простий та дешевий спосіб надати продукту привабливий вигляд і 
колір, посилити смак, а також продовжити тармін зберігання. Раніше назви цих 
хімічних речовин писали на етикетках продуктів повністю, але вони займали так 
багато місця, що в 1953 році в Європі було вирішено змінити повні назви цих 
речовин буквою Е (від Europe) з цифровими кодами, ідентифікованими згідно 
Міжнародної системи класифікації (INS). 

Згідно цієї системи харчові добавки діляться на групи за принципом дії: 
Е100 – Е182 Барвники — для забарвлення продуктів.  
Е200 – Е299 Консерванти — збільшують термін зберігання харчових 

продуктів шляхом захисту їх від мікробного псування.  
Е300 – Е399 Антиокислювачі — збільшують термін зберігання харчових 

продуктів шляхом захисту їх від псування, викликаного окисленням, наприклад, 
прогірклість жирів та зміна кольору. В одному харчовому продукті може 
використовуватися тільки один антиоксидант.  

Е400 – Е499 Стабілізатори — зберігають потрібну консистенцію продукту. 
Загущувачі — підвищують в’язкість продукту.  

Е500 – Е599 Емульгатори — сприяють створенню або збереженню гомогенної 
суміші двох або більш незмішуваних фаз у продуктах (наприклад, рослинної олії 
і води). 

Е600 – Е699 Посилювачі смаку та аромату. 
Е700 – Е899 Зарезервовані номери. 
E900 – E999 Підсолоджувачі. 
Більшість харчових добавок — штучно створені речовини, чужерідні для 

нашого організму — тому багато з них є токсичними і шкідливими для здоров’я.  
Секрет нашого здоров’я якраз і полягає в тому, аби НЕ купувати і НЕ 

споживати продуктів, що містять шкідливі барвники, ароматизатори, консер-
ванти та такі загадкові коди «Е».  

Розпізнати шкідливі продукти іноді буває до смішного просто — яскраво-
червоне морозиво з ніби-то полуничним наповнювачем. Насправді ж яскраві 
природні кольори моркви, буряка чи вишні у поєднанні з іншими компонентами 
дають пастельні тони з притаманними їм відтінками. Все інше — суцільні 
барвники.  

У стандартному споживчому кошику українця обов’язково мають бути м’ясні 
вироби — ковбаса, сардельки чи сосиски. Спокушає гарний свіжий вигляд 
ковбаси? Тоді шукай на упаковці Е128 (штучний червоний барвник 2G), який 
додає м’ясу «рожевого» ефекту і разом з тим вважається канцерогенною 
речовиною, що призводить до розвитку деяких видів пухлин.  

Хочеться солодощів та мармеладу? Тоді вам поталанить зустріти у їх складі 
тартразин Е102 (штучний жовтий барвник), який допомагає цукеркам, морозиву 
та солодким напоям набувати червоного та жовтого кольорів, а за сумісництвом 
викликає харчову алергію. Взагалі, серед усіх закодованих додатків не 
перелічити тих, які мають наслідки у формі різного виду алергій.  

Серед найвпливовіших на людський організм антиокислювачів виділяють 
Е311 (октил галат), який може викликати напад астми, та Е320-321 (бутил 
гідрооксианізол та бутил гідроокситолуол), які затримують воду та підвищують 
вміст холестерину у крові.  

Склад сучасної їжі з роками змінюється не в кращий бік — величезна 
кількість штучно синтезованих речовин додається в продукти, екологічна 
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ситуація погіршується. Прийом харчових добавок допомагає заповнити баланс 
речовин в організмі, але іноді може завдати шкоди. Людина споживає їжу,щоб 
жити, але продукти які вона споживає, мають бути якісними і безпечними з 
екологічної та медичної точки зору! 

ЛІТЕРАТУРА 
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19. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 
Г.С. Батищева, Д.Ю. Капотя 
Національний університет харчових технологій 

Глобалізація крокує Землею, об’єднуючи культурне, наукове та духовне над-
бання в єдиний конгломерат, який відображає сутність людства як невід’ємної 
частини Природи. Пройшли ті часи, коли такий умовний поділ, як відмело-
вування країн, давав змогу закрити очі на «чужі» проблеми. Ні, сьогодні вже слід 
розуміти, що незалежно від характеру та джерела витоку, проблеми є наріжним 
каменем населення цілої планети. 

Здавна одним з найпростіших інструментів людини було спостереження: 
відслідковування явищ та їх хронологічної послідовності. Завдяки розвитку 
науково-технічного прогресу виникла складна система контролю змін в сере-
довищі, збору інформації, подальшої її обробки та прогнозування наступних 
змін. Моніторинг став важливою складовою будь-якої діяльності, оскільки дає 
змогу досить чітко уявити вірогідний вплив існуючих антропогенних факторів на 
системи різного типу та їх взаємодію з природними процесами. 

Розвиток комп’ютерних технологій дозволив значно розширити зони 
спостереження та збору інформації, що відповідає сьогоднішнім потребам. 
Новостворені бази даних дозволяють накопичувати великі об’єми інформації та 
чітко їх впорядковувати, полегшуючи подальший доступ та аналіз. Створюються 
інтерактивні мапи з детальною характеристикою конкретних геолокацій. 
Використання супутників дозволяє максимально швидко пристосовувати наявні 
інформаційні системи для моніторингу зон, що потребують втручання. Саме 
завдяки виходу на новий технічний рівень в системі моніторингу з’явилось таке 
поняття, як геоінформаційна система, яка стала однією з визначальних ланок 
державної системи моніторингу за довкіллям.  

Державна система моніторингу навколишнього середовища — це відкрита 
інформаційна система, приорітетами функціонування якої є збереження 
природних екосистем, попередження кризових змін стану навколишнього 
середовища та запобігання надзвичайних екологічних ситуацій. Для ефективного 
проведення моніторингу навколишнього середовища важливим є створення саме 
автоматизованих інформаційно-довідкових аналітичних систем. 

Геоінформаційна система (ГІС) — це система збору, збереження, аналізу і 
графічної візуалізації географічних даних і зв’язаної з ними інформації щодо 
необхідних об’єктів. ГІС дозволяє оптимальним шляхом співставити картог-
рафічний матеріал регіону з базами даних об’єктів мап, реалізувавши це в 
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зручному програмному середовищі з різноманітним аналітичним інструментарієм. 
Важливим для системи моніторингу навколишнього середовища є можливість 
моделювання ситуацій, пов’язаних з забрудненням складових біосфери. Крім того, 
після наповнення бази даних ГІС, використання її в усіх державних службах 
спрощуватиме роботу в прийнятті різних рішень. Актуальним також є можливість 
ГІС забезпечити оперативний обмін даними між органами державного управління. 

В світі існує ряд геоінформаційних систем, серед яких gvSIG, GRASS, Quantum 
GIS, ArcGIS. Ці програми забезпечують ефективний збір та обробку даних про 
забруднення навколишнього середовища і підтримують всі необхідні функції ГІС: 

– здатність відображати лише необхідні в даний момент об’єкти (шари 
програми); 

– функції масштабування мапи та збереження необхідних ракурсів; 
– розміщення активних об’єктів на мапу та автоматичні розрахунки необ-

хідних показників; 
– створення професійних географічних мап з необхідними елементами. 
Серед новостворених українських геоінформаційних систем вагоме місце зай-

має ГІАС ДМПВ ВО (геоінформаційна аналітична система державного моні-
торингу поверхневих вод Вінницької області), створена 2003 року у Вінниці. 
Розроблена система забезпечує автоматизований збір даних моніторингу поверх-
невих вод із відомчих форматів в одну базу даних, обробку та аналіз даних моні-
торингу, візуалізацію даних і результатів обробки у вигляді побудови різнорідних 
тематичних мап і діаграм тощо. На мапі є всі ріки, водосховища, ставки, канали, 
основні водопроводи, місця контролю якості і кількості води, дамби, шлюзи, 
гідроелектростанції та інші об’єкти. Програма потребує мінімальних навиків в 
роботі з комп’ютером, має високий рівень автоматизації, а також, що є суттєвою 
особливістю, потребує мінімального часу на оновлення інформації.  

Щодо інших інформаційних систем на державному рівні — на замовлення 
Державної екологічної інспекції Міністерства природи України було розроблено та 
введено в дію єдину автоматизовану систему стану забруднення навколишнього 
середовища, викидів, скидів та відходів. Вона використовується державними 
екологічними інспекціями областей і великих міст України, постійно удоско-
налюючись. В системі закладена можливість обміну інформацією з басейновими 
системами Державного водного господарства та іншими інформаційними 
системами, створеними по сучасним світовими стандартам. 

Отже, створення геоінформаційних автоматизованих систем є важливою 
складовою моніторингу довкілля, що забезпечить швидкий та ефективний збір, 
обробку та аналіз даних щодо забруднення навколишнього середовища та значно 
полегшить процес обміну інформацією при виникненні та усуненні наслідків 
надзвичайних екологічних ситуацій. 

Науковий керівник: О.В. Нитик 

20. БІОМОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ 
М.В. Бондаренко 
Національний університет харчових технологій 

Рослинні співтовариства — одні з кращих індикаторів типів та різновидів 
ґрунтів. Діагностика різновидів ґрунтів ґрунтовими методами вимагає високої 
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кваліфікації дослідника, і використання в цьому випадку природної рослинності 
як індикатора важко переоцінити. 

Ґрунт являє собою складну трифазну полідисперсну систему. У ґрунті та 
проміжках між твердими частинками різних розмірів та їх агрегатами знахо-
дяться порожнини, заповнені повітрям і водою. Це визначає біологічні особ-
ливості та значну різноманітність мешканців ґрунтів — безхребетних, які ділять-
ся на три основні групи: фізіологічно водні тварини, мікрофауна і мезофауна. 

До ґрунтових фізіологічно водних безхребетних відносяться переважно най-
простіші (голі, амеби, джгутикові, інфузорії), а також такі багатоклітинні без-
хребетні, як нематоди, коловертки і тихоходки. Їх розвиток протікає переважно в 
сприятливий період за рахунок капілярної та вільної води. У сухих ґрунтах в 
більш суху пору року вони, частково зберігаючи активність, прилипають до 
ґрунтових частинок за допомогою плівковою вологи, де і утримуються силами 
поверхневого натягу плівки води. 

До ґрунтової мікрофауни відносяться переважно дрібні членистоногі (кліщі, 
дрібні комахи). Вони не мають риючих пристосувань та живуть у порожнинах і 
ходах між частинками ґрунту, де пересуваються по твердому субстрату. У разі 
заповнення проміжків між твердими частинками крапельної вологою, ці тварини 
виявляються в бульбашці повітря. 

До складу ґрунтової мезофауни включають порівняно великих членистоногих 
(дощові черв’яки, мокриці, багатоніжки, личинки та інші). Для цих тварин весь 
ґрунт виступає як середовище проживання, в якому багато хто з них, маючи 
риючі пристосування, активно прокладають ходи. Представники ґрунтової мезо-
фауни відрізняється великою різноманітністю життєвих форм та режимів 
харчування. Серед них є звичайні сапрофаги, фітофаги, хижаки.  

Індикатором ґрунтів середнього механічного складу (суглинкових) служить, 
як правило, зональна рослинність. У зоні широколистяних лісів ґрунту світлих 
лісів з переважанням дібров — легкосуглинкові, а тінистих (клен, липа, осика) — 
важко-суглинні і глинисті. Екологічний ряд деревних порід від піщаних ґрунтів 
до глинистих утворюють: сосна — дуб — липа — береза — осика. Найбільш 
різноманітні псаммофіти в піщаних пустелях, де вони є гарними індикаторами 
стадій заростання піску, потужності та походження піщаних відкладень. 
Кам’янисті ґрунти містять уламки крупніше 3 – 10 см понад 10 – 20 %. Інди-
каторами кам’янистих ґрунтів служать петрофіти. Одні з них утворюють 
подушкоподібними форми, інші мають кореневища, сланкі пагони, дернини 
(лисохвіст льодовиковий, наголоватка безстебельна); деяким важливим є 
сприятливий водний режим кам’янистих ґрунтів (види родів курчавки або ялівцю 
туркменського). 

Рослинність відображає вміст у ґрунті доступних рослинам рухомих сполук 
основних елементів живлення (кальцію, азоту, фосфору, калію, сірки, магнію) і 
мікроелементів (бору, марганцю, міді та ін.) Постійними індикаторами багатства 
ґрунту є евтрофні рослини, призвичаєні до багатих ґрунтів та досягають на них 
найкращого розвитку і максимального достатку. Змінними індикаторами ба-
гатства ґрунтів служать мезотрофні рослини, поширені на ґрунтах середнього 
багатства. До негативних індикаторам багатства ґрунтів відносяться оліготрофні 
рослини, пристосовані до існування в умовах бідного мінерального живлення. 
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Велике значення в ґрунтоутворювальному процесі має кислотність ґрунтів. 
Індикатори найбільш кислих ґрунтів — види, що мають оптимум розвитку на 
сильно кислих ґрунтах (рН 3,5 – 4,5) поширені також на помірнокислих (рН 4,5 – 
5,5) і відсутні або рідкісні на слабокислих або нейтральних ґрунтах (ожика 
волосиста, осока малоквіткова, мітлиця тонка, Лерхенфельд звивиста, багно 
болотне, верес звичайний, щавель малий та ін). Індикатори средньокислих 
ґрунтів (рН 4,5 – 5,5) — ожика багатоквіткова, куничник сивіючий, осока 
попелясто-сіра або сірувата, щитолистник звичайний. Індикатори слабокислих 
грунтів (рН 5,5 – 6,5) — мезофіти з широкою екологічною амплітудою (Луговик 
дернистий, жовтець їдкий, гравілат річковий, підмаренник болотний, котяча 
лапка дводомна). Індикатори нейтральних ґрунтів (рН 6,5 – 7,3) — осока повисла, 
лисохвіст луговий, овсяница лугова, снить звичайна. Індикатори помірно лужних 
ґрунтів (рН 7,3 – 8,0) — осока волохата, тимофіївка лугова, гвоздика пишна, 
люцерна хмельова. Індикатори лужних ґрунтів (рН понад 7,5 – 8,0) — очиток 
їдкий, гірчиця польова, мати-й-мачуха звичайна. Показником підвищеній 
кислотності ґрунтів в посівах пшениці та ячменю служить масовий розвиток 
бур’янів — ромашки непахучої, ториці польової.  

Більш тісні екологічні зв’язку з кислотністю ґрунтів виявляють мохи та ли-
шайники. У змішаних лісах на сильно кислих ґрунтах поширені мохи — сфагнум 
жовтуватий, плеврозій Шрайбера; на слабокислих — сфагнум пізніший, мній 
роздутий; на нейтральних — аулакомний болотяний, дрепаноклад грубий; на 
слабколужних — камптотеций жовтий, фортелла звивиста. 

Науковий керівник: О.В. Ничик 

21. БЕНЗОПІРЕН ЯК КАНЦЕРОГЕННА 
РЕЧОВИНА В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 
О. Бедик 
Національний університет харчових технологій 

Насьогодні налічується понад 1000 канцерогенних речовин, серед яких 
найбільш екологічно небезпечними є поліциклічні ароматичні вуглеводні. Ос-
кільки багато поліциклічних ароматичних вуглеводнів мають токсичні, мутагенні 
і канцерогенні властивості, відрізняються високою мобільністю, здатністю до 
розсіювання в біосфері, їх відносять до пріоритетних забруднюючих речовин, за 
вмістом яких у навколишньому середовищі ведеться регулярний контроль і які 
протягом багатьох років є предметом досліджень у біології та медицині. 
Індикатором їхнього вмісту в об’єктах навколишнього середовища є бензопірен, 
концентрації якого досить часто перевищують гранично допустиму концент-
рацію для атмосферного повітря.  

Бензопірен (бензпірен) (С20Н12) (benzo[a]pyrene) — поліциклічний арома-
тичний вуглеводень, який міститься в кам’яновугільній смолі, тютюновому димі, 
забрудненому повітрі великих міст, особливо на великих магістралях і поблизу 
заправних станцій, у ґрунті, сирій нафті. Виділяється під час переробки нафто-
продуктів, викидається в атмосферу з автомобільними викидами, утворюється 
під час усіх способів спалювання твердого і рідкого палива, практично всіх 
пожеж, виділяється при виверженнях вулканів, продукується на кожній кухні під 
час високотемпературної обробки їжі (смаження, копчення тощо). 
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Бензопірен може потрапляти в організм людини всіма можливими способами 
(інгаляційно, нашкірно, трансплантаційно). Важливим фактором в канцерогенезі 
поліциклічними вуглеводами є відносна швидкість синтезу і розпаду канцеро-
генних проміжних сполук. Бензопірен гідроксилюється по положеннях 5, 8 и 10. 
Метаболіти бензопірену можна виявити в різних рідинах і середовищах 
організму: в крові, сечі, вмісті кишечнику, жовчі тощо. Найбільший інтерес 
становить визначення їх у крові та сечі. Незважаючи на можливість досить 
точного кількісного їх визначення, досі не існує однозначної відповіді на 
питання, за яких обставин виникає ризик виникнення злоякісних новоутворень у 
конкретного індивідуума. 

Бензопірен — дуже сильний мутаген і канцероген, є одним з найнебез-
печніших вуглеводнів, для якого немає порогових концентрацій — він є загрозою 
для здоров’я у будь-якій кількості. Бензопірен має здатність до біоакумуляції. Ця 
речовина є хімічно стійкою, їй властива довга міграція від одного об’єкту до 
іншого, внаслідок чого велика кількість об’єктів оточуючого середовища, що са-
мі не здатні до синтезу бензопірену, стають його вторинними джерелами.  

В молекулярно-дисперсному стані бензопірен може знаходитись лише в 
малих кількостях. У повітрі він переважно знаходиться у зв’язаному стані з твер-
дими частинками атмосферного пилу. Тверді частинки, що містять бензопірен 
досить швидко випадають із повітря внаслідок седиментації (порушення колоїду 
і випадіння осаду), а також з атмосферними опадами і переходять у грунт, 
рослини, грунтові води і водойми. Це обумовлює досить велику мінливість 
концентрації бензопірену в атмосферному повітрі, яка залежить не тільки від 
інтенсивності викиду його із джерела забруднення, а й від метеорологічних умов. 

Бензопірен став першим з хімічних канцерогенів, для яких встановлено ГДК: 
а) в атмосферному повітрі — 0,000001 мг/м3; 
б) у повітрі виробничих приміщень — 0,00015 мг/м3; 
в) у природній воді — 0,000005 мг/м3; 
г) у ґрунті — 0,02 мг/кг. 
Міжнародна комісія експертів-медиків зарахувала бензопірен і його похідні 

до групи канцерогенів, пухлиноініціююча дія яких незаперечно доведена для 
тварин. В експериментальних дослідженнях бензопірен був протестований на 
дев’яти видах тварин, включаючи мавп. У дослідженнях з бензопіреном при всіх 
способах введення, вдавалось викликати злоякісні пухлини у тварин. Бензопірен 
вважають потенційним канцерогеном для людей, що підтверджується фактом 
частих випадків виникнення кількох видів раку серед людей, які роками мають 
справу з середовищами з високою концентрацією бензопірену. Спроби організму 
знешкодити бензопірен призводять до утворення його похідних, ще більш 
токсичних речовин, спроможних безпосередньо ушкоджувати ДНК і призводити 
до спадкових захворювань. 
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22. ПОВЕРХНЕВО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ — 
НЕБЕЗПЕЧНЕ ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ 
ВОДОЙМ 
О. Ященко 
Національний університет харчових технологій 

Побутова хімія займає важливе місце в сучасному житті — засоби для миття 
посуду і підлоги, прання і прибирання квартири, освіжувачі повітря тощо. Проте 
дуже мало достовірної інформації є доступною про склад побутової хімії, про 
якість цих засобів, про їх вплив на здоров’я людей та навколишнє природне 
середовище. 90 % пральних та миючих засобів, якими користуються українці, 
виготовлено на основі фосфатів, хлору, цеолітів, продуктів нафтопереробки, 
аніонних поверхнево-активних речовин (ПАР) та ін. Найнебезпечнішими з них є 
поверхнево-активні речовини.  

Завдяки миючим, змочуючим, ємульгуючим, диспергуючим та іншим власти-
востям ПАР широко застосовуються у виробництві миючих та чистящих засобів, 
косметичних та фармацевтичних препаратів, латексів, каучуку, полімерів, хімічних 
засобів захисту рослин, текстилю, шкіри і паперу, будівельних матеріалів, інгібі-
торів корозії тощо. Більша частина ПАР застосовується для виробництва синте-
тичних миючих засобів. 

ПАР — це складні органічні сполуки, похідні вуглеводнів, парафіну або 
нафти, що є основою всіх миючих засобів, так як вони підвищують змочувальні 
властивості води за рахунок зменшення сили поверхневого натягу. Особливу 
небезпеку становлять ПАР внаслідок того, що ці речовини не лише дуже добре 
проникають в тканини одягу, але і в тканини людини, а також мають властивість 
поступово викликати незворотні зміни в організмі. Сучасні дослідження 
доводять, що ПАР впливають на обмін речовин в організмі людини, порушуючи 
його, також впливають на розвиток імунних реакцій, послаблюючи імунітет. 

Всі ПАР поділяються на катіонні, аніонні, неіоногенні і амфолітні. Аніон-
ноактивні ПАР у водних розчинах дисоціюють з утворенням аніонів (від’ємно 
заряджених йонів), що обумовлюють поверхневу активність. Такі ПАР мають гарні 
санітарно-гігієнічні властивості, добре поєднуються з іншими ПАР. Катіоноактивні 
ПАР у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів, що обумовлюють 
поверхневу активність, мають важливу властивість — бактерицидність. Неіоноген-
ні ПАР являють собою сполуки, що розчиняються у воді, при цьому не іоні-
зуючись. Неіоногенні ПАР менш чутливі до солей, що обумовлюють жорсткість 
води, ніж аніоноактивні чи катіоноактивні ПАР. Амфолітні ПАР широко засто-
совуються у виробництві піномиючих засобів і шампуней, завдяки їх м’якій дії на 
шкіру. В залежності від величини рН вони проявляють властивості катіоно-
активних чи аніоноактивних ПАР.  

Серед основних причин забруднення водойм ПАР є здатність цих речовин 
проникати в значних кількостях з атмосферними опадами у відкриті водойми і 
просочуватись в підземні ближні шари грунтових вод. У грунтові води ПАР також 
потраплябть при очистці стічних вод на полях фільтрації. Із підземних вод ПАР 
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практично безперешкодно проходять у поверхневі вододжерела і через очисні 
споруди проникають у питну воду. Крім того, ПАР сорбуються частинками 
мінерального і органічного походження, що в них містяться, осідають на дно 
водойм і тим самим створюють джерела вторинного забруднення. 

Велика складність очистки води від ПАР полягає в тому, що різноманітні 
ПАР у водоймах частіше за все зустрічаються у суміші окремих гомологів і 
ізомерів, кожен з яких виявляє індивідуальні властивості і при взаємодії з водою і 
донними відкладеннями, різним є і механізм їхнього біохімічного розкладу. 
Дослідження показують, що при концентраціях ПАР, близьких до порогових, 
цим речовинам властивий кумулятивний ефект. 

Більшість з новосинтезованих ПАР, що потрапляють у водойми і водотоки зі 
стічними водами, здатні до накопичення у них протягом довгого часу, особливо 
якщо вони складаються із суміші ізомерів з різною швидкістю розпаду.  

ПАР можуть сприяти й підвищенню епідеміологічної небезпеки води, а також 
сприяти хімічному забрудненню води речовинами високої біологічної активності. 

Більшість ПАР і продукти їх розпаду токсичні для різних груп гідробіонтів: 
мікроорганізмів (0,8 – 4,0 мг/дм3), водоростей (0,5 – 6,0 мг/дм3), безхребетних 
(0,01 – 0,9 мг/дм3) в дуже малих концентраціях, особливо при хронічному впливі. 
ПАР також здатні накопичуватись в організмі людини і викликати необоротні 
патологічні зміни. 

Гранично допустима концентрація іоногенних ПАР у водоймах становить 0,5 
мг/дм3, неіоногенних — 0,1 мг/дм3. Лімітуючим показником шкідливості ПАР є 
їх піноутворююча здатність, яку також необхідно враховувати при повторному 
використанні очищених стічних вод у технічному водопостачанні промислових 
підприємств. 

Отже, необхідність очистки стічних вод від ПАР очевидна. Хімічні підприємства 
щороку викидають у водойми більш ніж 100 тис. т ПАР. На поверхні води, що 
містить ПАР, утворюється стійка піна, що заважає проникненню кисню з повітря в 
забруднені водойми, і тим самим погіршує процеси самоочищення води, завдаючи 
серйозної шкоди рослинному і тваринному світу. 
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23. ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 
НА ВАСИЛЬКІВЩИНІ 
В.А. Когут 
Національний університет харчових технологій 

Васильківський район за своїми соціально-економічними показниками, 
промисловим потенціалом та сільськогосподарським комплексом є одним із 
найрозвинутіших регіонів Київської області.  
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Водозабезпечення населених пунктів Васильківського району для задово-
лення питних і господарсько-побутових потреб здійснюється з підземних джерел 
водопостачання, воду з поверхневих водойм не використовують. Перевагою 
підземних вод для питного водопостачання є більш висока ступінь їх захище-
ності в порівнянні з поверхневими водами. Але якісний стан підземних вод також 
постійно погіршується внаслідок господарської діяльності людини. Це пов’язано 
з існуванням фільтрувальних накопичувачів стічних вод, широким викорис-
танням мінеральних добрив та пестицидів.  

В районі 30 водопроводів та 121 артсвердловина. Питома вага населених 
пунктів з централізованим водопроводом складає 43 %, а решта використовує 
воду з приватних та громадських криниць. Більшість артсвердловин району 
побудовано на Бучакському водоносному горизонті, де природній вміст заліза 
перевищує гігієнічний норматив від 5 до 12 разів. Надлишок заліза в 
артезіанській воді негативно впливає на органолептичні показники води і 
опосередковано на санітарно-технічний стан водогонів, підсилюючи корозійні 
процеси в трубах, із-за чого збільшується кількість поривів. На даний час нове 
будівництво водопроводів не ведеться. На водопроводах відсутні споруди по 
очистці води від хімічного, механічного та бактеріологічного забруднень. 

Комунальний водопровід КП «Васильківводоканал» Васильківської міськради 
експлуатується з 1939 р. Водопостачання населених пунктів району здійснюється з 
29 водопроводів, з них 9 відомчих, 20 сільських, 365 громадських шахтних 
криниць. Забезпечується централізованим водопостачанням 29 населених пунктів.  

Населення сільських населених пунктів для господарсько-питних цілей вико-
ристовує в основному воду із шахтних та трубчатих колодязів. Більшість сільсь-
ких населених пунктів не каналізовані, в результаті цього стічні води скидаються 
в вигрібні ями, що сприяє забрудненню грунту та ґрунтових вод. В Ва-
сильківському районі воду поверхневих водойм не використовують як джерело 
питного водопостачання, але якість води не завжди відповідає нормативам 
культурно-побутового водопостачання і вода малих рік впадає в Дніпро. 

Середній показник відхилень якості питної води централізованого водо-
постачання за санітарно-хімічними показниками в 2009 – 2012 роках в районі 
становить 64,3 % за рахунок перевищення вмісту загального заліза (50,3 %), 
органолептики, загальної жорсткості (14,0 %). 

При нормі загальної жорсткості у питній воді централізованого водопос-
тачання не більше 7 мг-екв/дм3, значення цього показника в деяких джерелах 
становить 8 – 10 мг-екв/дм3. 

В досліджуваній питній воді низький вміст фторидів — 0,3 – 0,4 м/дм3, що 
може призводити до виникнення захворювання зубів. Оптимальна концентрація 
фторидів у воді 0,7 – 1,2 мг/дм3. 

Досліджені проби води децентралізованого водопостачання показали, що май-
же половина їх має перевищення гігієнічних нормативів (вмісту нітратів у 1,5 – 
4,0 рази, загальної жорсткості у 1,2 – 3,0 рази, хлоридів у 1,2 – 2,0 рази). Ґрунтові 
води на території району не захищені від вертикальної фільтрації забруднюючих 
речовин. Перевищені норми нітратів у колодязній воді виникають завдяки 
навантаженню орних земель мінеральними (азотними) й органічними добривами, 
близькому розташуванню біля колодязів полів компостування твердих відходів, 
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стихійних звалищ сміття. Забруднення води нітратами може привести до 
виникнення у дітей нітратної метгемоглобінеміі. 

Рекомендовано не використовувати воду з колодязів та каптажів джерел для 
приготування їжі дітям (особливо до трьох років) та вагітним жінкам. 

Для виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну 
Дніпра за наказом встановлені створи постійного спостереження якості води на 
водоймах Васильківського району. 

Для покращення водопостачання населення Васильківського району необхідно: 
– розширення обсягів використання підземних вод для водопостачання 

населення шляхом збільшення мережі водозабірних свердловин; 
– будівництво нових водопроводів з використанням ефективних технологій 

очищення води, будівництво та реконструкція водопровідних мереж та споруд; 
– створення спеціалізованих організацій по експлуатації водопровідно—

каналізаційного господарства; 
– з метою попередження скидання забруднюючих речовин у водні об`єкти 

передбачити будівництво, реконструкцію каналізаційних очисних споруд і мереж 
та провести каналізування сільських населених пунктів, будувати очисні споруди 
поверхневого стоку з селітебних територій населених пунктів; 

– поліпшення зон санітарної охорони джерел водопостачання, проведення 
подальшого благоустрою водоохоронних зон та прибережних смуг водних об’єктів. 

Науковий керівник: Л.І. Танащук 

24. МАРІУПОЛЬ — ЗОНА 
ЕКОЛОГІЧНОГО ЛИХА 
Б.С. Зензура 
Національний університет харчових технологій 

Маріуполь — унікальне півмільйонне місто, індустріальний центр країни, 
порт, металургійний та машинобудівний центр, курорт обласного значення, в 
якому поєднується колорит різних етнічних груп, культурних традицій та 
освітніх тенденцій. Населення міста нараховує 484 871 осіб станом на 1 вересня 
2012 року (за матеріалами Маріупольської міської ради) [1]. Але також місто 
Маріуполь є зоною екологічної кризи. В місті діють два великі металургійні 
комбінати (Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та «Азовсталь») 
та найбільше в Україні машинобудівне підприємство — концерн «Азовмаш». У 
зв’язку зі стабільною роботою більшості великих підприємств, місто постійно 
стикається з екологічними проблемами. Кожен рік в атмосферу міста скидається 
близько 370 тисяч тонн, тобто на одного мешканця в середньому припадає 780 
кілограмів шкідливих речовин за рік. Завдяки цим факторам у Маріуполі 
найвищий показник онкологічних захворювань серед інших міст на Україні. 
Саме це місто являється дуже забрудненою зоною в Україні. 

До основних показників промислового забруднення належать пилогазові 
викиди та смог. 

Пилогазові викиди підприємств формують над містом тяжкий темно-фіоле-
товий смог, що містить шкідливі домішки в концентраціях, які в багато разів пе-
ревищують гранично допустимі. У житлових районах, що безпосередньо приля-
гають до промислових гігантів, концентрація бензапірену коливається в межах 6 – 
9 ГДК , фтористого водню, аміаку, формальдегіду — 2 – 3,5 ГДК, пилу, оксидів, 
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вуглецю, сірководню — 6 – 8 ГДК, двоокису азоту — 2 – 3 ГДК. Було зафіксовано 
випадки перевищення ГДК по фенолу в 17 разів, а бензапірену до 13 – 14 разів. 

Проблеми гідросфери також є доволі актуальними в місті. У тяжкому 
становищі перебуває Азовське море . Море в районі Маріуполя темно-бурого 
кольору, особливо в центральній частині набережної, де впадає річка Кальміус, 
стік якої, як і стік її правобережного притоку річки Кальчик, на 70 – 80 % 
сформований з шахтних і стічних вод. У Таганрозьку затоку потрапляють міські 
стічні води Маріуполя та його найбільших промислових підприємств, що мають 
самостійні випуски. На якість морської води в Таганрозькій затоці несприятливо 
позначається прибережна морська течія, що формується під впливом стоку річки 
Дон. Прозорість морської води в районі Маріуполя знижується до 0,5 метра, у 
той час як у відкритій частині Азовського моря прозорість води складає 8 метрів. 
Азовське море є внутрішнім морем. Процеси водообміну, а, отже, і процеси 
самоочищення йдуть в ньому дуже уповільнено. Період водообміну Азовського 
моря становить 60 – 80 років. 

Сток Кальміусу і скиди стічних вод підприємств Маріуполя призводять до 
зниження вмісту кисню в придонному шарі моря практично до нуля, особливо в 
літній період. Це викликає періодичні замори риби. Акваторія Азовського моря 
щорічно забруднюється азотними та фосфатними добривами. 

Забруднення ґрунтів також є проблемою дуже актуальною сьогодні. Територія 
міста Маріуполя, особливо його прибережна частина, захаращена залишками 
металевих конструкцій та звалищами виробничих відходів, пересічена чисельними 
залізничними коліями. Однак обсяг накопичених промислових відходів продовжує 
зростати і досяг вже 2,5 млрд.т. У межах Маріуполя є ділянки території, ґрунти яких 
містять значно перевищують середні по області концентрації важких металів. 

Таким чином, аналіз основних показників екологічної кризи в місті Маріуполі дає 
підстави твердити, що криза має місце на цієї території. Але постає питання чи є 
перспективи покращити ситуацію в місті. Відповіддю стають активні громадські 
рухи кінця 2012 року за чисте повітря на теренах Маріуполя. Восени 2012 року у 
Маріуполі відбулася одна з найбільших акцій протесту за останні 20 років. Близько 
10 тисяч маріупольців вийшли на мітинг за чисте повітря. Чергова хвиля обурення 
екологічною ситуацією в місті здійнялася після того, як наприкінці вересня 
міськрада ухвалила «Програму охорони та оздоровлення навколишнього середовища 
Маріуполя до 2020 року» [2]. Екологи у цьому зв’язку б’ють на сполох, запевняючи, 
що документ є декларативним. Незважаючи на досить важку екологічну ситуацію 
Маріуполь продовжує залишатися кліматичним і бальнеологічним курортом. Проб-
лему визнали і на міжнародному рівні. Так, ініціатором пілотного проекту «Чисте 
повітря» виступило Генеральне консульство Німеччини в Донецьку. 

Учасниками проекту стануть місцева влада, науковці маріупольських універ-
ситетів і насамперед — власники заводів «Метінвестхолдинг»[3]. 
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25. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ВИКОРИСТАННЯ БІОБУТАНОЛУ 
ЯК ПАЛИВА 
Ю.А. Демчук 
Національний університет харчових технологій 

Біобутанол — спирт бутиловий, виготовлений з біомаси, що використовується 
як біопаливо або біокомпонент. На вигляд безбарвна отруйна рідина з яскраво-
вираженим запахом сивушного масла. Застосування біобутанолу повинне 
задовольнити зростаючі потреби в екологічно безпечному, поновлюваному 
транспортному паливі. Біобутанол може додаватися до звичайного бензину або 
бензину, що містить етанол, він може бути використаний в сучасних 
автомобільних двигунах, і потенційно його надходження може бути налагоджене 
при використанні існуючої інфраструктури постачання палива. 

Біобутанол можна робити з кукурудзи, пшениці, цукрового буряка, цукрового 
очерету, цукрової тростини, сорго і ячменю. В майбутньому для виробництва біобу-
танола можна буде використати і целлюлозовмісні компоненти сільськогосподарсь-
ких культур, такі як сухі стебла кукурудзи або солому. Також, бутанол утворюється 
при зброджуванні крохмалевмісної сировини бактеріями Clostridium acetobutylicum [1]. 

Бутиловий спирт як і етиловий спирт може бути отриманий: 
– шляхом переробки цукру або крохмалю сільськогосподарських рослинних 

культур (біобутанол I покоління); 
– шляхом переробки целюлози рослин (біобутанол II покоління); 
– шляхом синтезу хімічної сировини (бутанол). 
Тривалий час моторне паливо (бензин і дизельне паливо) для двигунів внутріш-

нього згоряння майже цілком отримують з нафти. Але зараз існує декілька важливих 
причин щодо зміни існуючої ситуації в світі та в Україні. По-перше, це вичерпність 
нафтових корисних копалин, по-друге — відпрацьовані гази двигунів внутрішнього 
згорання призводять до подальшого збільшення концентрації вуглекислого газу в 
атмосфері, що викликає «парниковий ефект» і викликає потепління клімату на Землі. 
По-третє, Україна лише на 10 – 12 % забезпечена нафтою власного виробництва. 
Крім того, розвитку біопаливної індустрії сприяє такий економічний чинник, як 
швидке зростання світових цін на нафту. Напрямком вирішення цих глобальних 
проблем є заміна традиційного моторного палива біопаливом. На цей час біодизель 
та біоетанол являються головними продуктами біопаливної індустрії, але вже 
розробляються інші підходи до використання рослинної біомаси.  

Наступним кандидатом на біопаливо майбутнього є біобутанол, який 
отримують з рослинної сировини шляхом ферментації. [2] 

Успіх обумовлюється рядом переваг біобутанолу перед біоетанолом, серед них [3]: 
– біобутанол містить на 25 % більше енергії, чим біоетанол; 
– біобутанол безпечніше у використанні, оскільки в шість разів менше 

випаровується, чим етанол. 
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– біобутанол — набагато менш агресивна речовина, чим біоетанол, тому може 
транспортуватися по існуючих паливних трубопроводах, тоді як біоетанол 
повинен транспортуватися залізничним або водним транспортом;  

– біобутанол може повністю замінювати бензин, тоді як біоетанол може 
використовуватися лише як добавка до бензину з максимальним вмістом в 
суміші не більше 85 % і лише після істотних переробок двигуна. В даний час в 
світі переважають суміші з 10 %-ним вмістом етанолу;  

– біобутанол має вищий вихід енергії (10 Вт-год/г), чим біоетанол (8 Вт-
год/г); 

– при горінні біобутанол не виробляє оксидів сірки або азоту, що дає істотну 
додаткову вигоду з точки зору екології. 

Сукупний попит на біопаливо постійно збільшуватиметься, головним чином, 
за рахунок зростання чисельності населення в світі і безперервного збільшення 
енергетичних потреб в різних секторах економіки. 
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26. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ СПИРТЗАВОДУ 
М.М. Хмарська 
Національний університет харчових технологій 

Спиртова промисловість поряд з деякими іншими (цукрова, м’ясна) зна-
ходиться в найгіршому стані в екологічному відношенні. Висококонцентровані 
стічні води виробництва об’єднують у загальний стік і скидають на поля фільт-
рації, внаслідок чого забруднюються підґрунтові води та ґрунти, а також поверх-
неві водойми. Вирішення екологічних проблем спиртової галузі можливо в 
сучасних умовах тільки за допомогою модернізації виробництва із застосуванням 
системного підходу з використанням інформаційних технологій і техніки. 

Під модернізацією виробництва із застосуванням системно-екологічного 
підходу розуміємо комплекс технологічних, управлінських і господарських удос-
коналень і нововведень, які здатні суттєво поліпшити екологічні характеристики 
підприємства і зменшити його вплив на навколишнє природне середовище. 
Системність у цьому випадку буде полягати у цілісному розгляді підприємства і 
навколишнього середовища, системи екологічного управління і загальної сис-
теми управління, а також у системній методології прийняття рішень з питань 
екологізації основі висновків і рекомендацій екологічного аудиту. 

У механізм системно-екологічного підходу необхідно задіяти такі інстру-
менти екологічного менеджменту, як екологічний аудит, інжиніринг, маркетинг 
та екологічне навчання.  
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Процес екологізації починається з постановки завдання і формулювання проб-
лем. Це можна зробити професійно завдяки екологічному аудиту. Головна мета 
комплексного екологічного аудиту полягає у створенні на підприємстві передумов 
для впровадження системи екологічного менеджменту та виявлення можливостей 
підвищення еколого-економічної ефективності та екологічної чистоти виробничої 
системи шляхом здійснення технологічних некапіталомістких заходів. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні аудиторські завдання:  
– провести аудит управлінської документації з метою виявлення екологічних 

аспектів у загальній стратегії розвитку підприємства та їх оцінки у відповідно з 
державною екологічною політикою, чинним законодавством; 

– провести аудит загальної системи управління підприємством з метою 
визначення вихідного стану впровадження системи екологічного менеджменту; 

– провести екоаудит території підприємства, джерел забруднення навколиш-
нього середовища з метою підготовки пропозицій щодо підвищення екологічної 
чистоти виробництва. 

На основі отриманих висновків і рекомендацій екоаудиту необхідно роз-
робляти програму екологічної модернізації виробництва. 

Комплексна екологічна модернізація підприємств, виробничих систем, онов-
лення технологій, починається з екологічної модернізації системи управління 
шляхом впровадження стандартизованих систем екологічного управління, транс-
формації організаційних структур з екологізацією функцій управління.  

Подальший процес переходу від вихідної моделі до кінцевої або модерні-
зованої екологічної моделі пов’язаний з проведенням на підприємстві еколо-
гічного інжинірингу та екологічного маркетингу з модернізації діючих техно-
логічних систем і очисних технологій, обладнання.  

Екологічний інжиніринг в системі екологічної модернізації виробництва можна 
визначити як проміжний етап між екологічним аудитом і реалізацією програми 
екологічної модернізації. Він охоплює: маркетингові дослідження попиту і 
пропозиції на сучасні очисні технології, методи зменшення відходів виробництва і 
підвищення його екологічної безпеки; еколого-економічні обґрунтування вибору 
пілотного устаткування; технологічні дослідження на пілотному устаткуванні і т.д. 

Завданням екологічного маркетингу є створення умов для збереження 
навколишнього природного середовища, пристосування виробництва до вимог 
ринку, розробки екологічно чистої продукції, яка має високу конкуренто-
спроможність, і одержання додаткового прибутку за рахунок екологізації 
виробництва, в тому числі його «зеленої» модернізації. 

За допомогою екологічног маркетингу проводяться розрахунки оптимальної 
екологічної компонентів ціноутворення одиниці продукції. 

Шляхом екологічного навчання реалізується програма екологічної модер-
нізації виробництва, яка створює або підвищує інтелектуальний потенціал 
підприємства, забезпечує цілісність системи екологічного управління підпри-
ємством, свідоме ставлення персоналу до вирішення екологічних проблем.  
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27. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ 
ХАРЧУВАННЯ 
Г.С. Ейсмонт 
Національний університет харчових технологій  

Важливим аспектом міжнародної екологічної комунікації є виробництво, 
реалізація і споживання продуктів харчування та товарів широкого вжитку. 

Підвищення вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування викликає 
занепокоєння громадськості й товариств споживачів у багатьох країнах. На третій 
Міжнародній конференції з інформації про обговорення і технології продуктів 
харчування у Будапешті (1989 р.) розглядалося питання про контроль за поши-
ренням і застосуванням пестицидів та гербіцидів у сільському господарстві. Як 
відомо, експорт сільськогосподарських отрутохімікатів може здійснюватися через 
імпорт продуктів харчування, що містять їх залишки в шкідливих для здоров’я 
концентраціях, і сприяти порушенню екологічної безпеки країни-експортера. 
Транскордонне перенесення шкідливих і небезпечних речовин з товарами, зокрема 
з продуктами харчування, набуває зараз особливого значення в міжнародному 
екологічному праві й потребує вироблення спільних рішень на рівні ООН. 

Моніторинг продуктів харчування за критерієм їх екологічної безпеки здійс-
нюється в багатьох країнах. Найбільший досвід у цьому має Шведська Націо-
нальна Адміністрація харчування, яка працює в тісному контакті з національ-
ними центрами контролю продуктів харчування в Австралії, Англії, Угорщині, 
Німеччині, Канаді, Китаї, США та інших країнах. 

Наявність в індустріальних країнах розвинутої науково-методичної технічної 
бази, потреба людства в безпечних харчах створюють сприятливі умови для 
підготовки й прийняття Міжнародної Конвенції з екологічної безпеки продуктів 
харчування. Ця Конвенція матиме що найменше два основні розділи — 
національний і міжнародний. Складності в підготовці такого документа 
виникають через суперечності виробників і споживачів продуктів харчування як 
на національному, так і на міжнародному рівнях. 

Потреба в такій Конвенції надзвичайна, враховуючи широке розповсюдження 
останнім часом у деяких країнах таких небезпечних для здоров’я людини хвороб, 
як «коров’ячий сказ», «псевдочума», «пташиний грип», тощо. 

Транскордонне перенесення шкідливих та небезпечних речовин з продуктами 
харчування та їх упаковкою особливо актуальне для України в нових соціально-
економічних умовах. У централізованій радянській системі виходи на зовнішньо-
економічні зв’язки здійснювалися через обмежену кількість каналів з дотриман-
ням суворих правил проходження імпортних та експортних товарів і контролю за 
їх якістю. Цілком вірогідно, що були і тут недоліки, але в цілому система працю-
вала чітко. Випадки проникнення на зовнішній та внутрішній ринок недобро-
якісних продуктів харчування були поодинокими і кожен з них розглядався як 
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надзвичайна подія. Зараз, коли експортно-імпортні операції здійснюються 
багатьма організаціями та ще й в умовах дестабілізації прикордонного карантин-
ного контролю, кількість випадків проникнення на внутрішній ринок шкідливих 
для здоров’я продуктів харчування значно зросла. 

Для України, інших країн посткомуністичного простору, як, до речі, і для 
країн третього світу, актуальним є також прийняття міжнародної угоди про 
жорсткий контроль експорту технологій виробництва отрутохімікатів для 
сільського господарства. Складнощі тут виникнуть відносно транснаціональних 
корпорацій, які, передаючи свої технології в інші країни на власні під-
приємства,здійснюють фактично експорт технологій, розширюють асортимент 
вироблюваних товарів. Зазначену обставину слід враховувати при виробленні 
міжнародних правових норм про непоширення виробництва шкідливих і 
небезпечних речовин для сільського господарства та харчових продуктів. 

Уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади забез-
печують регулярне дослідження складу харчових продуктів, що надходять на 
споживчий ринок України, та створення відповідного інформаційного банку 
даних; розробку рекомендованих харчових раціонів для основних соціальних і 
демографічних груп населення з урахуванням регіональних традицій і звичок, 
екологічної ситуації; здійснюють розрахунки прогнозних та фактичних потреб 
держави в основних видах харчових продуктів. 

Науковий керівник: О.В. Ничик 

28. THE GREENING OF PAC «PRYLUKY 
MEAT INDUSTRIAL COMPLEX» 
O.M. Mikhaylenko 
National University of Food Technologies 

Ecological problems are one of the most actual nowadays. The high-quality 
environment, air, water, soil, and also food are the foundation of human activity, 
current and future generations.  

Problem of production of the high-quality meat goods, increasing of her nourishing 
value becomes one of the most important in development of food industry. As a result, 
the meat-processing branch is a powerful pollutant among the food industry [1]. 

There are 25 stationary sources of emissions at the enterprise PAC «Pryluky Meat 
Industrial Complex». They are flue of caldrons: heat chambers, kiers, vent extrass from 
an apartment, area of unloading of cars, movable post of welding, other, 17 polluting 
substances the concentration of them do not exceed the established admissible 
ecological standards, so the clearing nature protection equipment on cleaning steam-
and-gas to mixture entering environment to set beside the purpose [3]. 

The enterprise PAC «Pryluky Meat Industrial Complex» receives meat and back fat 
for the production of sausages in the frozen condition, so the industrial waste are 
formed, they are basically formed under the pretext of the industrial solid waste (ISW), 
and also everyday ones, they are the fulfilled luminescent lamps, the fulfilled 
equipment of cars, oils and etc. They are stored and transferred according to the 
contracts with the range of ISW of Pryluky and «Ozone» private enterprise. 

Wastewater is one of the most difficult environmental problems in the company. 
They generate from the washing the equipment, facilities, chemical laboratory, 
household and support needs. These wastewaters are polluted by blood, pieces of 
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fabrics of cattle, scraps, salt, detergents and some amount of fat. During washing the 
equipment, rooms and overalls the synthetic detergents are used, that’s why the 
presence of the substances is typical in this mix of waste water, it is characterized by 
the pollution in the form of suspensions, emulsions, colloidal and molecular solutions, 
which are difficulty divided [2]. 

The content of the weighed substances in waste water is about 400 mg/dm3, BOD5-
600 mgО2/dm3, COD — 900 mgО2/dm3 and fats-800 mg/dm3. The value of рН does not 
considerably change and, except for separate cases, makes 6,5 – 9,0. The waste water of 
meat industrial complex are characterized by the big content of chlorides (NaCI) — till 
400 mg/dm3, these waters are characterized by the considerable content of nitrogen: 
general 18 – 92 mg/dm3, ammonium 14 – 25 mg/dm3, because the sodium nitrite 
(NaNO2) is used in the course of production, therefore there are nitrites and nitrates in 
number of respectively 0,002 – 0,02 and 0,05 mg/dm3 in the wastewater of meat indust-
rial complex and considerable exceeding of concentration of other contaminents, falling 
short of to the set normative requirements upcast of effluents in a drainage system [4]. 

We propose to use air fat trap and other substances before the main biological cleaning 
for efficient removal of fat at the enterprise PAC «Pryluky Meat Industrial Complex». 

The air-water emulsion is pumped into such fat trap, the wastewater is aerated by the 
little air bubbles and fat globules are trapped on them. The cleaning efficiency makes up 
about 90 %. BOD of the waste water will be 500 mgО2/dm3, COD — 800 mgО2/dm3 
therefore it is necessary to use the biofilter for cleaning the drains, by means of which we 
will have the indicators which will satisfy the ecological standards of dumping in the 
sewage. The COD will be 400 mgО2/dm3. Such level of pollution the sewage to meet the 
requirements dumping of drainage system in a sewer network and will allow to reduce 
technogenic load of reservoirs of Ukraine and to raise an economic level of production. 
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29. IMPROVING THE EFFICIENCY 
OF WASTEWATER TREATMENT 
AND REDUCING WATER CONSUMPTION 
AT THE BREWERY 
L.A. Zheltovska 
National University of Food Technologies 

With the increasing anthropogenic pressures on the environment, the development 
of social production and rising material demands, development and observance of 
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specific rules for water resources rational use and ecological protection becomes more 
important. In the brewing industry, water is used as a component of the finished 
product spent for cleaning equipment and bottles, soaking grains, hydraulic material, 
remove grains, and as cooling agent. Contaminated water after washing equipment, 
other manufacturing operations, as well as domestic waste collected separately from 
uncontaminated and discharged into the sewer. Under existing rules, city sewer takes 
sewage contamination, which is about 300 mg / L in COD. 

In domestic breweries amount of wastewater is 7 – 8 m3 per 100 dal of beer abroad 
when calculating breaking volume 6 – 9 m3 per 100 dal. Manufacturing 1 decaliter 
accompanied by discharge of sewage about 80 g BOD5. It is assumed that the fermentation, 
slop sink devices etc. take water up to 25 %, to 2 – 3 liters of water per 1 liter capacity 
bottles and 1 liter capacity barrels on washing bottles and barrels. One of the main areas of 
water conservation is the introduction of new manufacturing processes, the transition to 
closed (stagnant) water cycles, where treated wastewater is discharged and can be used 
again in many industrial processes. The value of BOD5 / N total is 60 – 100, BOD5/COD is 
about 0.6 – 0.7 in runoff breweries, that allows using biological cleaning methods. 

Contaminant components of wastewater are usually remnants of finished products, 
yeast, grains, malt sprouts, particle hops. The most contaminated runoff comes from 
soaking grain, hops extraction, washing water from filters and yeast sediments. These 
waters make up about 27 % of contaminated water and contain 10 – 15 g / L of suspen-
ded solids and 5 – 10 g / L BOD5. Runoff from yeast breweries on average have the 
following composition: suspended solids 500 – 2000 mg / L, BOD5 1200 – 3000 mg / L, 
nitrogen 60 – 254 mg / L, phosphorus 100 mg / L, potassium 480 mg / L at pH 4.0 – 7.2. 

There are several ways of recycling wastewater using the following basic 
approaches: dumping water into sewers for centralized cleaning, a local aerobic or 
anaerobic-aerobic treatment. Despite the simplicity the first approach is limited by 
increasing the production capacity of the enterprise. As a local treatment the most 
effective method is anaerobic-aerobic fermentation, after which the value of COD of 
wastewater is reduced by 65 % after anaerobic digestion, and almost 25 %, after the 
final aerobic fermentation. The total reduction of organic matter is about 90 %. 

Originally wastewater after mechanical treatment acidified to lower the pH and the 
formation of organic acids. The water then enters the digesters, where the fermentation and 
filtered through a layer of aerobic sludge. After additional purification of waste water in 
aeration tanks final value COD wastewater brewing industry is up to 20 mg O2 / L. Also, 
compared to traditional aerobic purification, the combination of the two processes signifi-
cantly reduces the amount of resulting sludge and operating costs at wastewater treatment 
plants. In addition, during methane fermentation significant amount of biogas is produced 
that can be used for technological needs of enterprises, such as water heating. Breweries 
working is seasonal with a maximum capacity of production in the warmer months, 
especially summer months, thereby it is reducing costs while anaerobic purification. 

Thus, the application of anaerobic-aerobic fermentation as a method of disposal of 
sewage brewing industry simultaneously solves several issues: it gives significant 
decrease in the content of organic matter in the wastewater, with the possibility of re-use 
of treated water for technical purposes, high-quality fertilizers and biogas formation. 

Closed loop water will completely eliminate the possibility of dumping sewage and fresh 
water used to replenish the deadweight loss. It should be noted also that the bulk of water in 
the area is spent on cooling. The transition from water to air cooling will reduce by 70 – 90 % 
of water consumption. In this regard, very important is the development and introduction of 
modern equipment and processes that use minimal amounts of water for breweries. 
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30. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ СЕЛИЩА ГРЕБІНКИ 
НА ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД 
А.Г. Кравченко 
Національний університет харчових технологій 

Вода — речовина звичайна, але і незвичайна. Немає на Землі речовини більш 
важливої і необхідної для нас, ніж звичайна вода.  

Води нібито багато, але процеси життєдіяльності і виробнича діяльність 
людини витрачають її з року в рік у великих кількостях. Кількість прісної води не 
зменшується, але її якість погіршується, вона стає непридатною для споживання. 
Контроль за водозабезпеченням та водопостачанням є одним з найважливіших 
завдань сучасності, оскільки потреба у воді постійно зростає. 

Зараз в нашій країні спостерігаються значні труднощі із забезпеченням прісною 
водою внаслідок якісного та кількісного виснаження природних водоймищ, що 
пов’язано з забрудненням та нераціональним використанням води. Забруднення 
води здебільшого відбувається внаслідок скиду промислових, побутових та сільсь-
когосподарських відходів. В деяких водоймищах забруднення води настільки 
велике, що відбулася повна їх деградація як джерел водопостачання. 

Якість питної води значною мірою визначається екологічним станом 
підземних вод, який, на жаль, на більшій частині України є незадовільним. Не є 
винятком і підземні води селища Гребінки. 

Дослідження проб води, відібраних з криниць смт. Гребінки, проведені в 
лабораторіях райСЕС, показали, що проби води не відповідають вимогам СП № 
1226-75 «Сан правила по устройству и содержанию колодцев…» за санітарно-
мікробіологічними показниками. Вживання криничної води такої якості для 
питних та господарсько-побутових потреб може стати причиною спалаху 
інфекційних захворювань серед мешканців даного мікрорайону. Крім того, вміст 
нітратів перевищує ГДК у всіх пробах у 1,2 – 7,6 рази. 

Чим же пояснюється таке забруднення поверхневих вод? З цією метою були 
проведені дослідження, об’єктом яких є підземні води, а саме забруднення 
питного водозбору внаслідок попадання нечистот з свиноферми та стічних вод 
цукрового заводу смт. Гребінки. 

Метою досліджень є вивчення впливу приватних підприємств (на прикладі 
стокових ям на території колишнього гноєсховища свинокомплексу смт. 
Гребінки та Саливінківського цукрового заводу) на забруднення підземних вод, 
та виявлення основних забруднюючих речовин і здійснення їх аналізу.  

В результаті польових обстежень стокових ям гноєсховища свинокомплексу 
та дослідження відібраних зразків грунту та води встановлено, що основним 
потенційним забруднювачем ґрунту є азот у колишньому гноєсховищі в 
легкогідролізованій, аміачній і нітратній формах, які добре розчинні у воді та 
легко переходять з однієї форми в іншу та з водою можуть переміщуватись по 
ґрунтовому профілю, потрапляючи в підземні води. 
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В результаті проведених досліджень Васильківською райСЕС були створені 
«Рекомендації щодо проведення робіт по знезараженню стокових ям гноєсховищ 
свинокомплексу в смт. Гребінки Васильківського району Київської області» та 
надані МПП «Беркут» для ліквідації наслідків їхньої діяльності, що призвели до 
екологічного лиха та спалаху ряду інфекційних захворювань серед мешканців 
даного селища; провести детальний аналіз якості води у всьому селищі та поблизу 
МПП «Беркут» і забезпечити жителів екологічно придатною для вживання водою. 

Досліджено вплив Саливінківського цукрового заводу на якість підземних вод. 
Середнє споживання свіжої води на цукровому заводі становить близько 60 м3 на 1 
т виробленого цукру. Вода використовується для миття і транспортування буряків, 
миття фільтрів та обладнання, для екстрагування цукру. Найбільш забрудненими є 
води ІІІ категорії, мають ХСК до 5 000 мгО2/л. Вони містять завислі речовини, що 
утворюються на фільтрах після дефекації, сатурації, залишки ґрунту та органічних 
речовин у твердому (хвостики буряків, гичка) і в розчиненому (вуглеводи, білкові 
речовини, сапоніни, пектини, пентози тощо) станах, які надходять з 
транспортерно-мийною водою. Після об’єднання з стічними водами жомових 
ділянок та після миття обладнання вони надходять у відстійники, а потім у ставки-
накопичувачі. Останні є неефективними очисними спорудами, тому що в них 
органічні речовини загниваються. Продукти загнивання забруднюють водойми і 
ґрунти внаслідок інфільтрації води. Білкові речовини, амінокислоти та похідні 
амінокислот — бетаїни, холін та інші органічні сполуки можуть трансформуватися 
в шкідливі токсичні сполуки. Тому необхідно використовувати більш ефективні 
способи очищення стічних вод цукрового заводу. 

Найбільш виправданим в економічному та екологічному плані є застосування 
біохімічного очищення стічних вод Саливінківського цукрового заводу. Також 
необхідно провести роботи по знезараженню стокових ям гноєсховищ свино-
комплексу в смт. Гребінки для забезпечення санітарно-мікробіологічних показ-
ників поверхневих вод в межах норми. Екологічна результативність цих заходів 
забезпечить зниження негативного впливу на навколишнє середовище та 
безпосередньо покращення якості питної води. 

Науковий керівник: О.М. Салавор 

31. ОЦІНКА СТУПЕНЮ ЗАРОСТАННЯ 
МАКРОФІТАМИ ШТУЧНИХ 
ВОДОЙМ РІЧКИ НИВКА МІСТА КИЄВА 
І.В. Лупеха 
Національний університет харчових технологій  

Сучасна міська система є середовищем життя не тільки людини, але і 
місцеіснуванням рослинного і тваринного світу. На теперішній час рослинний 
покрив у міському середовищі виконує низку функцій: фітомеліоративну, 
сануючу, шумопоглинаючу, рекреаційну та інші. Важливу роль у цьому 
відіграють штучні водойми міста. Тому одним із пріоритетних завдань меш-
канців міста є збереження і охорона рослинного світу водойм. 

Метою даних досліджень було вивчення видового складу та ступеню 
покриття макрофітами штучних водойм річки Нивка м. Києва.  

На досліджуваній ділянці річки Нивка нараховується чотири штучних водойми. 
Загалом їх хімічний склад відповідає нормам, але ступінь заростання макрофітів 
більший за нормальний, що може згодом призвести до заболочення водойм. 
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В ході досліджень було встановлено загальну площу заростання штучних 
водойм річки Нивка та вивчено видовий склад вищих водних рослин. Отримані 
результати можна використати в еколого-просвітницької діяльності серед 
мешканців міста та при проведенні робіт щодо поліпшення стану водойм.  

Загалом процес вивчення водної флори і рослинності в Україні умовно можна 
поділити на чотири етапи. Результатом першого, флористичного, етапу вивчення 
(1870 – 1900 рр.) стали праці описового характеру. На цьому етапі здійснювалося 
дослідження водної флори окремих територій.  

Другий — еколого-топологічний етап (1901 – 1940 рр.) — пов’язаний з орга-
нізацією в Україні гідробіологічних наукових станцій (Дніпровської, Дніпро-
петровської, Донецької, Харківської та Чорноморсько-Азовської), основним 
завданням яких було вивчення водних ресурсів.  

Третій — еколого-ценотичний етап (1941 – 1970 рр.) — пов’язаний з розбу-
довою каскаду водосховищ на річках Дніпро, Південний Буг, Сіверський Донець 
та будівництвом зрошувальних, осушувальних і водопостачальних каналів, 
ставків для риборозведення. 

Четвертий етап — етап комплексних досліджень (1970 – 1990 рр.) — характери-
зується якісно новим підходом до вивчення водної флори й рослинності як важливого 
компонента водних екосистем, що відіграє основну роль у їх функціонуванні. 

П’ятий — созологічний етап (з 1991 р. до теперішнього часу) — зумовлений 
подальшою, сильнішою деградацією водойм і перезволожених територій 
внаслідок кумулятивної дії антропогенних факторів.  

Таким чином, у процесі вивчення вищої водної флори і рослинності в Україні 
спостерігається неухильне поглиблення досліджень, розширення кола з’ясову-
ваних питань та застосування комплексного підходу до їх вирішення. 

Для проведення аналізу органолептичних та хімічних показників штучних 
водойм річки Нивка у пробах води чотирьох ставків визначали колірність, 
мутність, сухий залишок, рН, вміст хлору, сульфатів, іонів заліза. Отримані 
значення не перевищують встановлені гранично-допустимі концентрації. 

В процесі дослідження нами було виявлено чотирнадцять найбільш поширених 
видів вищих водних рослин: лепеха звичайна, частуха злаковидна, сусак 
зонтичний, елодея канадська, водяний різак, гірчак земноводний, глечики жовті, 
м’ята водяна, омег водяний, очерет звичайний, стрілолист плосколистий, рогіз 
вузькозилистий, ряска горбата, ряска мала. Переважно всі вони поширені в межах 
Полісся та Лісостепової зони України. По відношенню до освітленості, десять 
видів являються геліофітами, чотири геліосциофітами. Всі вони є індикаторами 
водойм, характерним для яких є явища евтрофікації та коливання рівня води. 

Вивчення ступеня заростання макрофітами даних водойм проводилося 
маршрутним методом із виконання замірів в місцях розвитку заростей вищих 
водних рослин. Дослідженнями встановлено, що на ступінь заростання даних 
водойм впливають рівень забрудненості та глибина водойм. Чим мілкіша 
водойма, тим більша площа заростання, що призводить до евтрофікації водойми 
та переходу її до водойми болотного типу. 

У загальному вигляді комплекс принципових заходів з покращення якості 
води та відновлення біологічних ресурсів озер ті інших водойм, що знаходяться 
на території міської зони Києва, повинен складатися з наступних дій: 

– обмеження надходження забруднюючих та токсичних речовин в озера та 
інші водойми; 

– інтенсифікація водообміну із річкою для водойм заплави Дніпра та Десни 
(включаючи і Десенку) при оптималізації режиму рівня води, коли за рахунок 
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розбавлення та рефугій видів можливо кардинально покращаити їх екологічний 
стан та підвищити рибопродуктивність; 

– впорядкування водокористування та виключення браконьєрського викорис-
тання біологічних ресурсів (риба, кормові безхребетні та водяні рослини); 

– відновлення водоохоронних прибережних зон та розчищення (для деяких 
водойм і очищення) берегових зон. 

Науковий керівник: О.М. Салавор 

32. COMPARABLE ANALYSIS OF 
ENVIRONMENTAL AUDIT PROCESS IN 
NATIONAL PARKS BETWEEN EUROPEAN 
UNION COUNTRIES AND UKRAINE 
M.O. Storchylo 
National University of Food Technology 

The aim of this paper is to study different practices of ecosystems auditing or in 
another word audit of National Parks in European Union countries and compare these 
practices with Ukrainian experience. Then, taking into consideration the best practices 
of EU and all the gaps of auditing process in Ukraine, give recommendations how to 
improve Ukrainian auditing system, particularly in the National Parks.  

First of all it should be noted that environmental audit is a long-established tool 
commonly used to evaluate and monitor financial and production performance the 
implementation of environmental audit. It has been begun in EU from 1970 and since that 
time it has being affected by different factors: politician will, public pressure, 
competitiveness in business [1, 2]. And with the help of them it has been evaluated and 
improved. In recent years, the audit tool has been adapted to workplace environmental 
programs, systems and practices to evaluate their effectiveness and to identify deficiencies 
that require corrective action. Now, the environmental audit in EU conducted in National 
Parks is a very developed and enhanced system of checking and control on environment.  

Unlike developed and optimized auditing system in EU Ukraine has the only law 
about environmental audit issued in 2004 [3]. With a low rate, year by year, factories 
and plants perceive the necessity of conducting environmental audit. Despite some 
evaluation steps which environmental audit take the environmental audit in Ukrainian 
National Parks as well is not popular at all. This is a problem that needs to be solved. 

In order to find the best solution of arising an awareness of environmental audit in 
National Parks we’ve made an analysis of auditing process in such European Countries 
as Slovakia and Poland. These countries, especially Poland, are very close to Ukraine. 

There were selected and analysis several problem stages on which environmental 
audit in National Parks is conducted. There are the most problem issues: 

– Legal aspects of wildlife conservation in national parks; 
– Planning conservation measures; 
– Environmental monitoring; 
– Land ownership in national parks; 
– Financial compensations for limited use of land; 
– Financing wildlife conservation in national parks; 
– Forest management versus wildlife conservation requirements; 
– Hunting in the area of borderland national parks; 
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– Making national parks available to scientific research; 
– Cooperation between national parks and self-government entities with regard to 

physical development planning; 
– Access to national parks; 
– Cooperation between borderland parks [4]. 
Thus proceeding from these main stages and European environmental audit practice 

we can give some recommendations of Ukraine environmental audit improving [1, 2].  
Development and implementation of a National Park System (NPS) audit protocol 

that is unique to NPS facilities and operations. The protocol will be designed for an 
internal audit function and wide-ranging staff experience and expertise. 

Develop a comprehensive environmental policy with wide internal and external 
participation. Use policy development as a consensus building exercise for key 
stakeholders at all levels. 

Include environmental policy in staff and stakeholder education. Make sure 
message gets out through periodic and management supported promotion (e.g. 
brochure, contract language, awareness training, web page, posted document). 

Develop Park Strategic Environmental Management Plans, and establish internal 
management review program and conduct periodic evaluation (e.g. annual). 

Creating of audit guidelines based on International bodies’ recommendations. 
Development of audit criteria for evaluating management support for environmental 
programs at the park-unit level. 

Seek ways to integrate compliance issues into other environmental or green 
initiatives. Compliance of national legislative with international law and Conventions. 

Control reinforcement on environmental audit conducting; 
Explore the possibility of mentoring another organization. 
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33. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 
АУДИТУ В УКРАЇНІ 
Р.А. Крекотень 
Національний університет харчових технологій 

Закон «Про екологічний аудит» (ст.1) визначає екологічний аудит як «докумен-
тально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного 
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аудиту, що передбачає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення 
відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного 
управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону 
навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту». 

На мій погляд, це не досить вдале та громіздке визначення, суть якого полягає у 
тому, що екологічний аудит є процесом оцінки відповідності об’єкта аудиту вимогам 
природоохоронного законодавства, тобто, основною метою реалізації Закону «Про 
екологічний аудит» є (ст. 8) «забезпечити додержання законодавства про охорону нав-
колишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності» [1]. 

Але ж ця мета може бути досягнута тільки у тому випадку, якщо екологічний 
аудит буде обов’язковим для усіх підприємств і організацій, чия діяльність призво-
дить або може призвести до шкідливого впливу на навколишнє природне середо-
вище, і буде проводитися з визначеною періодичністю. Тільки тоді екологічний ау-
дит стане механізмом, який реально може покращити екологічну ситуації в Україні. 

На жаль, цей же Закон сам обмежує власну ефективність та не дозволяє 
досягнути головної мети аудиту, встановленої ним же самим. Так, ст.12 обмежує 
коло підприємств, на яких повинен проводитися обов’язковий екологічний аудит, 
тільки підприємствами, які перебувають у стані банкрутства, приватизації, передачі в 
оренду, екологічному страхуванні та у інших випадках. Але ж переважна більшість 
підприємств, які завдають найбільшої шкоди природному середовищу, давно вже є 
приватизованими, і для них не є обов’язковим впровадження екологічно чистих 
технологій, будівництво високоефективних очисних споруд. Власникам підприємств 
економічно вигідніше платити за забруднення навколишнього середовища і розмі-
щення відходів, ніж дотримуватися усіх нормативів природоохоронного законо-
давства. Проводити ж екологічний аудит на цих підприємствах можливо тільки на 
добровільній основі, за згодою керівників підприємств (ст. 12), навіть якщо 
замовниками аудиту є органи місцевого самоврядування. 

Якщо ж підприємство дає згоду на проведення добровільного внутрішнього 
екологічного аудиту, то й у цьому випадку ст. 8 обмежує процедуру аудиту, оскільки 
«конкретні завдання екологічного аудиту у кожному окремому випадку визначаються 
замовником, виходячи з його потреб». Тобто на першому місці опиняються не 
інтереси держави, а інтереси замовника. А замовником аудиту можуть бути й власники 
підприємств або його керівники та інші організації, а не тільки державні органи. Тим 
самим саме вони визначають рамки аудиту, що й робить цей процес неповним та 
обмеженим. 

Отже, було б доцільним забезпечити обов’язковість проведення екологічного 
аудиту на всіх підприємствах, які становлять екологічну небезпеку, незалежно 
від їх форм власності; законодавчо закріпити обов’язковість виконання 
рекомендацій, розширити сферу екологічного аудиту на об’єкти, які вже 
знаходяться поза рамками виробничої діяльності, але продовжують становити 
загрозу для навколишнього середовища — старі нафтосховища, накопичувачі 
токсичних відходів (у тому числі пестицидів та мінеральних добрив) тощо. 

У сучасних умовах можна виділити такі основні чинники успіху екологічного 
аудиту: 

– зацікавленість керівництва і персоналу підприємства — план аудиту 
повинен розроблятися за участю всього персоналу; 

– кваліфікація аудиторів — частина аудиторів повинна вибиратися серед 
персоналу самого підприємства, а частина — запрошуватися як зовнішні 
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консультанти (зовнішні консультанти вносять високий ступінь об’єктивності в 
аналіз і можуть подати свіжі ідеї); 

– застосування екологічного аудиту як елементу системи екоменеджменту; 
На сьогодні затверджується комплексний підхід до екологічного аудиту як 

засобу реалізації процесу безперервного поліпшення якості екологічного ме-
неджменту, набуває поширення аналіз всіх сторін організаційного, виробничого 
процесу і руху продукту з погляду концепції екологічного життєвого циклу [2,3]. 
Екологічна ситуація в Україні може бути стабілізована й покращена головним 
чином шляхом зміни орієнтації соціально-економічного розвитку держави, фор-
мування сучасних ціннісних та моральних пріоритетів, перегляду структури 
потреб, цілей, пріоритетів та способів діяльності людини.  
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34. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ ВЛИЯНИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ БИОТОПЛИВА 
И СТАНДАРТНОГО ТОПЛИВА 
И.П. Кондратенко, А.В. Кирияк, 
М.В. Мальченко 
Одесская национальная академия пищевых технологий  

Недавнее появление жидкого биотоплива, произведенного из сельско-
хозяйственных культур, в качестве горючего для транспорта привлекло внимание 
к проблеме экологичности использования биотоплива.  

Во время наступающего энергетического кризиса использование биоди-
зельного топлива особенно актуально в сельском хозяйстве и транспортном 
секторе. Так же его можно активно применять в качестве сырья для дизельных 
электростанций, cнижая выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Был проведен анализ выбросов в течение всего жизненного цикла биотоплива: 
посев и уборка урожая сельскохозяйственных культур; переработка сырья в 
биотопливо; транспортировка сырья и конечного топлива; хранение, распределение 
и розничная продажа биотоплива, включая воздействие заправки транспортного 
средства биотопливом и выбросы в окружающую среду в результате сгорания. 
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Сокращение вредных выбросов биотоплива относительно бензина А-95 
 

 

У биотоплива доказан более короткий жизненный цикл выбросов относитель-
но нефтепродуктов. В результате статистических расчетов доказано, что у стан-
дартного биотоплива жизненный цикл выбросов составляет в среднем на 20 % 
меньше чем у нефтяного топлива 

Таким образом, выявлены преимущества биотоплива перед традиционным 
видами топлива: 

– Возможность производства биотоплива в твердой, жидкой и газообразной 
формах из таких материалов как древесина, сельскохозяйственные отходы;  

– экологичность; 
– уменьшается износ двигателей;  
– низкая зольность биотоплива, не более 5 %; 
– твердое биотопливо не подвержено самовоспламенению, взрыво-пожа-

робезопасно, так как обладают большой плотностью и не содержат скрытых пор; 
– при использовании биотоплива эксплуатационный период двигателя 

увеличивается за счет лучшей смазки двигателя; 
– более высокое содержание кислорода в биотопливе способствует более 

полному сгоранию топлива. 
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35. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
СВІДОМОСТІ ЯК ЧИННИКА СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
Т.І. Павлюк 
Національний університет державної податкової 
служби України 

Антропогенне навантаження на біосферу Землі стало причиною виникнення 
негативних явищ, що призвели до деградації екосистем та глобальної екологічної 
кризи. Кризовий екологічний стан поглиблюється також надто низьким рівнем 
екологічної науки, освіти та виховання в даній сфері, наслідком чого є невисокий 
рівень культури і свідомості суспільства у ставленні до природи та неспро-
можність прогнозувати катастрофічні наслідки діяльності людства [4]. Законом 
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року» від 21.12.2010 № 2818-VI серед першопричин 
екологічних проблем України виділено недостатню сформованість інститутів 
громадянського суспільства; недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збе-
реження навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку [1]. 

Актуальність вивчення шляхів формування екологічної свідомості населення 
визначається в першу чергу тим, що екологічна освіта здатна забезпечити високий 
інтелектуальний та освітній рівень екологічно зваженого становлення соціуму. 

Головною причиною екологічної кризи є споживацька орієнтація сучасної 
цивілізації, яка протидіє фундаментальним законам природи. Всесвітня Конфе-
ренція ООН з питань навколишнього природного середовища і розвитку 
ухвалила декларацію та визнала концепцію сталого розвитку домінантною 
ідеологією цивілізації у XXI столітті [2]. Сталий соціально-економічний розвиток 
будь-якої країни означає таке функціонування її господарського комплексу, за 
якого одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби 
населення, забезпечується раціональне та екологічно безпечне господарювання і 
високоефективне збалансоване використання природних ресурсів, створюються 
сприятливі умови для життєдіяльності людини, збереження і відтворення 
навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу 
суспільного виробництва [1].  

Запорукою гармонійного розвитку сучасного світу є створення та ефективне 
функціонування цілісної системи екобезпеки. Екологічна спрямованість влади 
відіграє велику роль у формуванні екологічної конкурентоспроможності країни в 
цілому, так і окремих її суб’єктів — виробників та споживачів, та визначається 
екологічними пріоритетами становлення розвитку держави, прозорістю виконав-
чої влади у відношенні до екологічних проблем, пріоритетністю їх вирішення. 
Слід зауважити, що процес інтеграції національної та європейської систем еколо-
гічного управління стримується неготовністю вітчизняних державних інституцій 
та посадових осіб до ухвалення стратегічних рішень щодо Європейської 
екологічної співпраці, небажання це усвідомити і вжити відповідних заходів 
щодо оцінки й підвищення компетенції управлінського персоналу.  

Наразі надзвичайно важливим є формування безперервної наскрізної еколо-
гічної освіти населення та усвідомлення значення одержаних екологічних знань 
задля гарантії безпеки людини у всіх сферах її життя і діяльності. Провідна роль 
у формуванні екологічного світогляду належить системі вищої освіти. Тради-
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ційно екологічна освіта у вищому навчальному закладі сприймається як форму-
вання екологічної освіченості та свідомості студентів на основі засвоєння 
наукових засад екобезпеки та природокористування. До основних завдань 
формування екологічного світогляду слід віднести: забезпечення основ екологіч-
них знань; розуміння основних чинників природного та техногенного характеру, 
що впливають на екобезпеку; визначення пріоритетних напрямків розвитку 
технологій з метою створення екологічно-безпечних виробництв; глибоке розу-
міння основ раціонального природокористування; аналіз взаємозв’язку еконо-
мічних важелів управління та ролі фіскальної політики у вирішенні проблем 
екобезпеки регіону, держави та світу; вміння оцінювати екологічні ризики 
інноваційних проектів як окремих підприємств, так і регіонів [3].  

Сьогодні екологічні знання набувають статусу світоглядних, і потребують 
постійного оновлення на різних етапах та усіх сферах життєдіяльності людини. 
Постає проблема неперервної екологічної освіти, мета якої — формування 
екологічного світогляду, заснованого на єдності людини та природи.  
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36. ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ПИВОВАРНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ 
МЕТАНОВОГО БРОДІННЯ 
О.В. Малюжко 
Інститут післядипломної освіти НУХТ 

Пивоварна промисловість України об’єднує підприємства по виробництву 
солоду та пива. Ці процеси можуть здійснюватись як окремо, так і разом на 
одному підприємстві 1, 3. 

На вітчизняному пивоварному заводі потужністю 1,5 млн.дал пива в рік (60 % 
пляшкового та 40 % бочкового), добова витрата води складає 0,114 м3 на 1 дал 
пива, у тому числі виробничих — 0,7 м3, господарсько-побутових — 0,01 м3 і 
умовно-чистих 0,05 м3. На закордонних пивоварних заводах втрати води 
складають 0,13 – 0,19 м3 на 1 дал пива 5. Найбільші витрати води спосте-
рігаються у варильному цеху та в цеху охолодження сусла. 

Забрудненість стічних вод пивоварного виробництва є дуже високою. 
Найбільш забрудненими є стоки що утворюються при мийці і замочуванні зерна, 
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від відпрацьованого хмелю і мийки відпрацьованих дріжджів. Ці води складають 
приблизно 27 % від загальних стоків і характеризуються високим вмістом 
зважених речовин — 10 000 – 15 000 мг/л 2,4. 

Проаналізувавши сучасний стан екологічності пивоварної промисловості, ми 
дійшли висновку доцільності розробки технології очистки стічних вод, так як 
саме вони мають високий ступінь забрудненості та скидання їх у міську 
каналізацію є неможливим. 

Нами було поставлено за мету дослідити процес очистки стічних вод 
пивоварного виробництва шляхом застосування процесу метанового бродіння. 

За даними вчених 1, 5 в процесі метанового бродіння (анаеробної фер-
ментації) використовується активний мул — конгломерат мікроорганізмів, що 
утворюється при відстоюванні стічних вод. В ході анаеробної ферментації 
метаноутворюючі мікроорганізми отримують живлення за рахунок органічних 
речовин стічних вод. Внаслідок цього явища можна спостерігати суттєве 
зниження значення ХСК стічної води. Крім того, утворюється мікробна біомаса, 
збагачена незамінними амінокислотами та вітаміном В12. В процесі метанового 
бродіння утворюється значна кількість біогазу з високим вмістом метану, який 
можна використовувати для різних технологічних потреб. 

При застосуванні процесу метаногенезу для очистки висококонцентрованих стіч-
них вод відбувається зниження концентрації забруднень по біохімічному спожи-
ванню кисню (БСК) на 80 – 90 % 1. Це дає можливість розглядати процес ме-
танового бродіння не тільки як попередню стадію очистки, але і як основну, тому що 
по завершенню процесу метанової ферментації залишається лише невелика частина 
забруднень, остаточне очищення яких доцільно здійснювати аеробним окисленням.  

Під час досліджень, окрім значення рН середовища, проводили контроль за 
наступними показниками: хімічне споживання кисню (ХСК), леткі жирні кислоти — 
(ЛЖК) та вміст молочної кислоти При термофільному режимі процес зброд-
жування стічних вод відбувався протягом 20 діб при незмінному рН середовища у 
межах 9,0 – 9,2. 

Кінцеве значення ХСК зброджених вод пивоварного виробництва становить 
640 мг О2/л. Однак, скидання стічних вод навіть з таким значенням ХСК є 
недопустимим. 

Як спосіб доочистки стічних вод нами запропоновано аеробну ферментацію. 
Після 24 годин аерації ХСК стічних вод становило 300 мг О2/л, а після 48 годин — 
20 мг О2/л. 

В процесі метанового бродіння утворюється значна кількість біогазу з вмістом 
чистого метану біля 80 %, частина якого може використовуватися для підігріву 
метантенку, а частина — для інших виробничих енерговитрат. 

Найпростішим способом використання біогазу є перетворення його в джерело 
теплової, механічної та електричної енергії, а великі біоенергетичні установки 
можна використовувати для створення виробництв по отриманню енергії та 
цінних продуктів для народного господарства. Більш переважним є використання 
біогазу для отримання електричної енергії, що може привести до утворення 
власної енергетичної бази, яка частково може забезпечити експлуатаційні 
потреби підприємства. 

В процесі метанового бродіння можливе отримання кормової мікробної 
біомаси з високим вмістом сирого протеїну, незамінних амінокислот та вітамінів 
групи В, що дозволить її використовувати як харчову добавку до раціону тварин. 
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37. ОТРИМАННЯ ОЧИЩЕНИХ 
РЕКОМБІНАНТНИХ ТРЕПОНЕМНИХ 
БІЛКІВ ТРР 17, ТРР 41 І ТРР 47 
І.П. Ткачова 
Національний університет харчових ехнологій 
І.В. Орловська 
ПрАТ НВК «ДіаПроф-Мед» 

Сифіліс — загальне інфекційне захворювання, що викликається блідою тре-
понемою, схильне до хронічного рецидивуючого перебігу з характерною періо-
дизацією клінічних симптомів, здатний вражати всі органи і системи, що пере-
даються переважно статевим шляхом; може передаватися внутрішньоутробно [1]. 

Епідеміологічна ситуація по захворюваності на сифіліс залишається вкрай 
напруженою у всьому світі. Збільшення числа атипових і прихованих форм 
захворювання, а також серорезистентності після лікування сифілісу створює 
значні труднощі для діагностики інфекції. В цих умовах створення високо-
чутливих діагностикумів, що дозволяють виявляти захворювання, як на ранніх 
термінах його розвитку, так і в період прихованого перебігу, залишається 
актуальною проблемою для вітчизняної охорони здоров’я. 

Рекомбінантні білки, що є аналогами мембранних ліпопротеїнів T.pallidum, 
широко застосовуються для виготовлення діагностичних тест-систем. 

Мета нашої роботи полягала в розробці методів очистки рекомбінантних 
білків Трр17, Трр41 і Трр47 — аналогів бактеріальних антигенів, і подальше їх 
використання при виготовленні імуноферментної тест-системи для діагностики 
IgG до T.pallidum. 

Рекомбінантні білки Трр17 і Трр41 і Трр47 напрацьовували в бактеріальній 
експресійній системі на основі E.coli. Для їх очищення застосовували метал-
хелатну хроматографію з використанням сорбенту Ni2 + –IDA-toyopearl. Ос-
кільки Трр41 і Трр17 є розчинними білками, їх очищали безпосередньо з бак-
теріальних клітинних лізатів, які містять 2 М і 4 М сечовини відповідно. Для 
елюювання білків використовували буферні розчини, що містять 150 мМ і 300 мМ 
імідозола відповідно. Вихід цільового продукту для білка Трр17 становив 20 %, а 
для білка Трр41 — 25 %.  

Рекомбінантний білок Трр47 є нерозчинним і накопичується у бактеріальній 
клітині у вигляді тілець включення, тому перед хроматографією на Ni2 +-IDA-
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toyopearl його розчиняли в буфері з 8 М сечовини. Елюціі білка проводили у 
присутності 200 мМ імідазолу. Так як Трр17 містить вставку глутатіон-S-
трансферази (GST), його додатково очищали на GST-Sepharose. Вихід цільового 
продукту становив 30 – 35 %. 

Очищені рекомбінантні білки Трр17, Трр41 і Трр47 апробовані в складі 
Імуносорбент при виготовленні імуноферментних тест-систем, призначених для 
виявлення сироваткових IgG до T.pallidum.  

Для визначення діагностичної ефективності отриманих білків були досліджені 
26 сироваток крові здорових донорів і 16 сироваток крові хворих на сифіліс. У 
сироватках крові здорових донорів IgG до антигенів T.pallidum не виявлено. У 
всіх сироватках крові хворих на сифіліс визначалися специфічні IgG до білку 
Трр17, в 14 сироватках — до Трр47 і в 1 сироватці — до Трр41. 

Продемонстровано, що додаткове включення до складу Імуносорбент 
рекомбінантних білків Трр41і Трр47 підвищує здатність тест-системи виявляти 
IgG до T.pallidum. 
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38. ВИЗУАЛЬНЫЙ 
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МЕТОД АНАЛИЗА 
А.В. Романюк, И.П. Данилов 
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При изучении дисциплины «Общая биотехнология» на лабораторных занятиях по 
биосинтезу студенты сталкиваются с проблемой определения концентрации суспен-
зии, например дрожжей. Подобный анализ с помощью нефелометрии, турбидиметрии 
и спектрофотометрии дает существенные погрешности из-за быстрой седиментации 
клеток.  

На сконструированном нами лабораторном биореакторе объемом 3,5 литров, 
позволяющим варьировать температуру, расход аэрирующего воздуха, частоту 
вращения мешалки и другие параметры, студенты проводят лабораторные 
работы по выращиванию хлебопекарных дрожжей [1]. В качестве питательных 
сред (по вариантам) они используют мелассу, крахмал, сахарозу, молочную 
сыворотку, муку, отходы овощей и фруктов. Для активирования среды 
добавляют экстракт перетертых с песком дрожжей. 

В процессе культивирования отбирают пробы, в которых контролируют рН 
питательной среды, общую кислотность или щелочность, определяют концентрацию 
биомассы дрожжей простым визуальным турбидиметрическим методом. 

Предлагаемый нами прибор, визуальный турбидиметр, устроен следующим 
образом. Он состоит из стакана диаметром ≈ 100 мм., высотой ≈ 120 мм. и 
крышки с отверстием для галогенной лампы накаливания, соединенной с реос-
татом. На лампу помещают две чашки Петри разного диаметра, между которыми 
кладут тонкий лист бумаги с изображенным на ней знаком. Сверху на чашку 
Петри ставят небольшой стаканчик объемом 20 – 30 мл, куда наливают 
суспензию. Принципом определения концентрации при визуальной турбиди-
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метрии является изменение прозрачности суспензии в зависимости от высоты 
столбика жидкости. В ходе работы в стакан постепенно добавляется суспензия — 
до тех пор, пока не исчезает видимость знака, изображенного на бумаге. В 
данном случае наблюдается обратно пропорциональная зависимость между 
высотой столба суспензии и интенсивностью проходящего через нее света. 

По накоплению биомассы строят график S-образной кривой, на которой 
отмечают фазы роста микроорганизмов. С помощью микроскопа при увеличении 
×900 отмечают начало почкования дрожжей и их гибели. 

После 7 – 8 ч. культивирования дрожжей, суспензию переливают в цилинд-
рическую посуду для обеспечения процесса седиментации (примерно на сутки). 
Затем жидкость декантируют, а часть концентрата наливают в чашку Петри и 
ставят в термостат для сушки при температуре 35 ºС. Сухие дрожжи взвешивают 
и определяют окончательно количество сухих синтезированных дрожжей. 
Проверяют активность посевных и синтезированных дрожжей экспресс — 
методом по их подъемной силе, основанный на том, что дрожжевые клетки, 
инкубируемые на муке, расщепляют углеводы с образованием углекислого газа и 
воды. Пузырьки газа, образовавшиеся в тестяном шарике приводят его к 
всплыванию. Рассчитывают параметры роста дрожжей (удельную скорость роста 
дрожжей, продолжительность генерации дрожжей, продуктивность реактора).  

Определение концентрации суспензии осуществляют по методу абсолютной 
градуировки. Для этого готовят ряд стандартных суспензий (~ 5). Мерной 
пипеткой отбирают поочередно приготовленные суспензии и наливают в 
стаканчик. При этом замеряют объем вылитой суспензии в момент, когда знак 
становится невидимым. По полученным данным строят градуировочный график 
функции V = f(x), где V — объём суспензии, пошедший на перекрытие 
проходящего света, мл.; х — концентрация суспензии дрожжей, г/л, либо 
количество биомассы в реакторе, г. На графике получаем прямую, по которой 
можно определять количество биомассы в любой момент культивирования.  

Для определения точности анализа по этой методике рассчитан коэффициент 
вариации при 20 параллельных опытах и Р = 0,95.  

В пилотном эксперименте получены следующие данные (Табл.). 

Результаты статистической обработки данных эксперимента 

Концентрация 
дрожжей, г/л 

Стандартное 
отклонение, S 

Точность 
определения, E 

Коэффициент 
вариации, W, % 

1,5 0,52 0,45 3,2 
6,0 0,83 0,40 4,5 

Таким образом, изготовленный прибор продемонстрировал точность измере-
ний и удобство в использовании, и может быть рекомендован для использования 
в учебном процессе. 
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39. ФЛЮОРОЗ ЯК БІОГЕОХІМІЧНА 
ЕНДЕМІЯ 
В.О. Зьорко, А.О. Ущаповський 
Національний університет харчових технологій 

Фтор належить до елементів високої хімічної і біологічної активності. Його 
кількість у навколишньому середовищі постійно збільшується. Надлишок фтору в 
питній воді викликає флюороз скелета. На Лівобережній Україні розташована 
Бугацька біогеохімічна провінція з надлишком фтору в питній воді. Тут близько 60 
% усіх діючих артезіанських свердловин забезпечуються водою із бучацького 
водоносного горизонту (глибина 140 – 220 м). У 83 % цих свердловин концентрація 
фтору перевищує гранично допустиму концентрацію для цього регіону (1,5 мг/л), а 
максимальна концентрація може досягати 12 – 18 мг/л і більше. Високий рівень 
фтору в артезіанській воді Бугацької біогеохімічної провінції зумовлений покладами 
фосфоритових пісків із значною домішкою флюоритів. 

Крім надлишку фтору, води бучацького горизонту, як правило, містять велику 
кількість хлоридів (більш як 300 мг/л), мало кальцію і магнію. Лужність води 
переважає над жорсткістю, що посилює біологічну агресивність фтору, а її 
кип’ятіння не сприяє зменшенню, навіть навпаки, підвищує концентрацію цього 
галоїда (у зв’язку з випаруванням). 

Ендемічний флюороз — це хронічне захворювання кісткової тканини, яке 
характеризується болями в кістках, суглобах, м’язах, деформацією кісток і 
анкілозами суглобів. Під час рентгенографії скелета виявляють численні 
відхилення від норми (остеосклероз, остеопенія та ін.). Для ендемічного 
флюорозу характерною є інтенсифікація метаболізму в кістковій тканині, про що 
свідчить підвищення активності лужної і кислої фосфатаз. 

Плямистість емалі зубів — ранній і часто єдиний чітко видимий вияв 
ендемічного флюорозу. В разі концентрації фтору в питній воді до 1 мг/л, 
відсоток дітей, уражених флюорозом зубів, становить менш як 10 %, а ураження 
ІІ ступеня практично не реєструють. У разі збільшення концентрації фтору в 
питній воді з 1,2 до 1,5 мг/л спостерігається різке збільшення відсотка осіб, 
уражених флюорозом зубів (до 30 %). 

Донедавна флюороз розглядали майже виключно у сфері стоматологічної 
патології або як захворювання опірно-рухового апарату. Інші патологічні зміни у 
випадку флюорозу зубів мало вивчені. Оскільки флюороз, як правило, не-
смертельне захворювання, то лише достатньо повне і систематичне обстеження 
різних органів і систем в експериментальних умовах може дати нові матеріали 
відносно розуміння патогенезу ендемічного флюорозу. 

В разі ендемічного флюорозу розвивається клінічна картина генералізованого 
остеосклерозу, яка характеризується ущільненням і потовщенням компактного 
шару кісток, появою екзостозів у місцях суглобів, потовщенням трабекул, 
кальціфікацією сухожиль, зв’язок, фасцій та утворенням синостозів різних 
суглобів, їхньою малорухомістю. Вважають, що дія фтору на кісткову тканину 
зумовлена інкорпорацією його в кристали оксипатиту з утворенням фтора-
патитів, а також прямим стимулюючим впливом фтору на остеобласти, внаслідок 
чого виникає утворення кістки без пластинчатої структури. 

Для ендемічного флюорозу характерним є поширення екзостозів («пташині 
шпори») та артритів неспецифічного походження серед дорослого населення, 



 650 

особливо серед людей похилого віку, які мешкають в осередках ендемічного 
флюорозу. Характерно, що екзостози виявляють, в першу чергу, в тих частинах 
тіла, які більше приймають участь в фізичній діяльності і сильніше втомлюються 
(п’яточні екзостози). 

Серед мешканців міст, які вживають з питною водою надлишок фтору, реєстру-
ють у 1,5 рази більшу частоту уроджених вад. Уроджені вади можуть бути наслідком 
ембріотоксичного впливу патогенного чинника, що підтверджує результати експери-
ментальних досліджень та спостережень на людях, які свідчать про можливість 
порушення бар’єрної функції плаценти при надлишковому надходженні фтору. 

Фтор може порушувати функціональний стан шлунково-кишкового каналу і 
навіть викликати його патологію. Так, в разі вживання надлишку фтору серед 
населення Бугацької біогеохімічної провінції зростає поширеність гіпоацидних 
гастритів, а при концентрації фтору у питній воді 9 мг/л 10 % мешканців осередку 
ендемічного флюорозу страждають гастритами гіпо- та анацидного характеру. 

Фтор гальмує гліколіз, посилення якого є характерною особливістю 
злоякісних утворень. Великі дози фтору гальмують розвиток пухлин печінки, 
індукованих гепатоканцерогеном парадиметиламіноазобензолом. В цьому 
випадку зареєстровано зниження гліколізу в період канцерогенезу. 

Ендемічний флюороз відрізняється від виробничого більшою вираженістю 
явищ, пов’язаний з залученням у процес нервової системи, що пояснюють 
більшим звуженням кісткових каналів і отворів, через які проходять нерви. Має 
місце підвищення колінних рефлексів, зниження больової та температурної 
чутливості, з’являються симптоми, пов’язані з тиском на спинний мозок . 

Із збільшенням концентрації фтору в питній воді знижується захворюваність 
населення карієсом зубів. Але карієсозатримуюча дія фтору не безмежна. 
Високий вміст фтору в питній воді може негативно впливати на фізичний 
розвиток дітей. Отже, у молодому віці дія надлишку фтору на кісткову тканину 
проявляється у вигляді зниження темпу її росту і розвитку, що не слід розлядати 
як несуттєві для дитячого організму зміни.  

Вплив фтору на кісткову тканину проявляється стимуляцією остеобластичної 
активності з утворенням слабкомінералізованих остеоїдів, пригніченням обміну 
цитрата, ліпідів і синтезу інгібіторів циклу Кребса. В експериментальних 
дослідженнях при введенні широкого діапазону доз фтору (від 0,71 до 31 мг/кг) 
протягом 1 місяця вчені спостерігали дегенеративні зміни в м’язових волокнах 
серцевого м’язу щурів і навіть їх розрив. Але запальних змін в серцевому м’язі в 
цьому випадку не спостерігали. Вважають, що дегенеративні зміни у серцевому 
м’язі пов’язані з гальмуванням активності глюкозо-6-фосфатази, що порушує 
процес гліколізу у м’язових волокнах. Пригнічення обміну в серцевому м’язі та 
зменшення вмісту кальцію в ньому при фтористій інтоксикації повинно 
викликати зменшення скорочувальної здатності серцевого м’яза. Очевидно, 
ступінь дистрофічних змін у міокарді залежить від дози і терміну контакту з 
фтористими сполуками. Відомим є антагонізм між фтором і йодом, пов’язаний з 
ним вплив фтору на діяльність щитовидної залози. Накопичення фтору в 
щитовидній залозі приводить до зниження процесу біосинтезу гормонів в ній. 

Ряд харчових продуктів відрізняється властивістю акумулювати фториди (чай, 
горох, криль та ін.). Фтор, який міститься в їжі, не завжди повністю засвоюється 
живими організмами. Біодоступність фтору, а особливо абсорбція з шлунково-кишко-
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вого каналу, є важкою, але необхідною процедурою під час підрахунку балансу 
фтору в організмі. Це має відношення до допустимої дози фтору для людей і тварин. 

У Німеччині допустима доза фтору для людей була встановлена на рівні 300 – 
900 мкг/день в залежності від віку і статі, для жінок — 500 мкг/день, для 
чоловіків — 700 мкг/день. Стоматологи вважають, що фтор корисний також для 
дорослих людей, оскільки він зменшує виникнення остеопорозу в похилому віці. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід прийти до висновку, що ендемічний 
флюороз — це загальне захворювання організму, яке проявляється не лише 
ураженням зубів, а й багатьох органів і систем людини. Надлишок фтору нега-
тивно впливає на ріст і розвиток дітей, процес дітонародження. Фтор викликає 
порушення окисного фосфорилювання в мітохондріях, зниження утворення 
високоенергетичних аденозинтрифосфатів і накопичення енергії в організмі. 
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40. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ 
ВОДИ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
К.І. Макаревич 
Національний університет харчових технологій 

Вода — головний фактор існування життя на Землі. Її вивчали та досліджували 
багато вчених. «Крапля води дорожча за алмаз» — до такого висновку прийшов 
відомий хімік Дмитро Іванович Менделєєв. Його порівняння є дійсно дуже вдалим, 
адже й справді віднайти чисту та якісну воду дуже складно. Причиною цього є 
неймовірні масштаби антропогенного впливу, якого не оминув і мій край — 
Лозівський район Харківської області. Воду, яку п’є населення цього району, 
можна охарактеризувати короткими, але невтішними словами: гірка або солона на 
смак, підвищена каламутність, неприємний запах, твердий осад після кип’ятіння. 

В Україні, згідно Державних санітарних норм та правил, вказано, що гігієнічну 
оцінку якості питної води проводять за нормами епідеміологічної безпеки, 
санітарно-хімічними та радіаційними показниками. Найважливішими первинними 
забруднювачами води є нітроген, фосфор та інші біогенні сполуки, що потрапляють 
у воду внаслідок змивів та поверхневих стоків. Основними причинами забруднення 
питної води Лозівського району є змив мінеральних та органічних добрив, 
пестицидів, тваринництво, побутові та інші стоки, ерозія ґрунту, підвищення рівня 
води у результаті побудови каналу Дніпро-Донбас, відсутність хлорування води.  

Аналіз результатів Лозівської санепідемстанції по дослідженню якості питної 
води в різних населених пунктах Лозівського району показав, що, в основному, в 
питній воді перевищений вміст нітратів, сульфатів, вміст сухого залишку та 
загальна жорсткість води. Наприклад, вміст нітратів при нормі 50 мг/дм3, у 
питній воді села Артільне вищий в 4 рази, а в селі Смирнівка — в 12 разів. Вміст 
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сульфатів перевищує норму 500 мг/дм3 в 2 – 3 рази (село Яковлівка, село Ком-
сомольське). Вміст сухого залишку теж перевищує норму 1500 мг/дм3 у 2 – 2,5 
рази, найгірша ситуація в селах Смирнівка і Комсомольське. Такий показник, як 
загальна жорсткість,  у багатьох населених пунктах перевищує норму 10 мг/дм3 у 
2 – 3 рази, як, наприклад, у колодязях сіл Смирнівка та Комсомольське. 

Споживання неякісної питної води призводить до цілого ряду захворювань. 
Розглянемо причини виникнення цих захворювань. 

Флюороз – захворювання зубів, пов’язане з інтоксикацією сполуками фтору. 
Метгемоглобінемія – захворювання, викликане підвищеним вмістом нітратів 

у крові. Для дітей до 3-х років смертельно небезпечне. Для профілактики цього 
захворювання медичні працівники проводять бесіди з матерями новонароджених 
про заборону використовувати неякісну питну воду для приготування дитячих 
сумішей та пиття дитини. Проте за останні роки в Лозівському районі був 
відмічений один випадок такого захворювання. 

Сечокам’яна хвороба — це урологічне захворювання зустрічається у людей 
різного віку, навіть у дітей, і проявляється утворенням каменів у сечовому міхурі.  

Артрози — починаються з травм або поступових мікроскопічних змін хряща, 
капсули і зв’язок суглоба. На тлі вищезгаданих захворювань, у людини можуть також 
розвиватися такі хвороби як подагра, пієлонефрит, атеросклероз, остеопороз та ін. 

В ході досліджень виникло питання: а чи знає населення про якість питної 
води? Якщо так, то чи продовжує використовувати її в харчуванні? Проведено 
опитування серед населення села Яковлівка Лозівського району. Було опитано 
243 людини, всім було задано запитання: яку воду ви використовуєте для 
щоденного пиття? Відсоткове співвідношення наданих відповідей розподілилось 
таким чином: 61 % опитаних п’ють бутильовану воду, 26 % вживають сиру 
колодязну воду, а 13 % — колодязну кип’ячену воду. 

Шляхами вирішення проблеми питної води є:  
– вживання бутильованої води; 
– кип’ятіння колодязної води, хоч при цьому можна покращити лише її 

епідеміологічні показники; 
– використання побутових фільтрів для води; 
– побудова свердловин глибиною 500 – 600 метрів, щоб забезпечити населення 

водою із артезіанських водоносних шарів, але це вимагає значних грошових витрат; 
– реалізація загальнодержавної програми «Питна вода 2006 – 2020 роки», яка 

направлена саме на покращення ситуації з питною водою для населення.  
У Лозівському районі ця програма реалізується наступним чином: 
– проведено капітальний ремонт водогону довжиною 5 км в селі Надеждівка; 
– в селі Кінному замінено водонапірну башту; 
– в селі Смирнівка замінено водонасоси застарілої конструкції. 
Таким чином, можемо зробити висновок, що якість питної води за гідрохі-

мічними та епідеміологічними показниками в жодному з досліджуваних населених 
пунктів району не відповідає санітарним нормам. Цьому сприяє геологічна будова 
регіону, підняття водного горизонту, а отже, і забруднення підземних вод хімічними 
речовинами, які потрапляють у грунт в результаті людської діяльності, що призво-
дить до насичення питної води такими хімічними елементами як нітроген та 
сульфур, у концентраціях, шкідливих для людського організму. 

Науковий керівник: О.М. Салавор 



 
10 

СЕКЦІЯ 
 
 
 
 
 
БІОТЕХНОЛОГІЇ 
МІКРОБНОГО 
СИНТЕЗУ 



 654 



 655 

 

Голова секції — проф. О.В. КАРПОВ 
Секретар секції — доц. О.І. СКРОЦЬКА 

Ауд. А-439 

1. ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ 
RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS 
IMB AС-5017 ЯК АНТИАДГЕЗИВНІ 
АГЕНТИ 
С.О. Антонюк 
Національний університет харчових технологій 

Згідно «Світової статистики охорони здоров’я» Всесвітньої організації охорони 
здоров’я станом на 2011 р. хвороби, що характеризуються інфекційною етіологією, 
щороку є причиною смертності близько 20 млн осіб, у тому числі 8 млн дітей, 
посідаючи четверте місце після діабету, серцево-судинних та онкологічних 
захворювань. Близько 65 % інфекційних хвороб зумовлено формуванням біоплівок 
як на живих тканинах, так і на інертних поверхнях, що знаходять масштабне 
практичне використання у медицині (катетери, протези, імплантати) та харчовій 
промисловості (продовольча сировина, покриття виробничих приміщень, паку-
вальні матеріали), що не лише провокують захворювання локального характеру, а 
й порушують функціонування організму в цілому [3].  

З літератури відомо, що на сьогоднішній день ведуться активні дослідження 
щодо практичного використання поверхнево-активних речовин (ПАР) мікроб-
ного походження, адже їм притаманна здатність запобігати формуванню біоплі-
вок, стимулювати руйнування наявної структури, антимікробна активність, а 
також стабільність фізико-хімічних властивостей у широкому діапазоні рН, 
температур та біобезпечність [2].  

Раніше із забруднених нафтою зразків ґрунту було виділено штам Rhodo-
coccus erythropolis EK-1, здатний до синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) 
при рості на гідрофобних та гідрофільних субстратах. Штам ЕК-1 депоновано у 
Депозитарії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Забо-
лотного за номером ІМВ Ас-5017.  

У попередніх дослідженнях на кафедрі біотехнології і мікробіології було 
показано антимікробні та антиадгезивні властивості ПАР Acinetobacter calco-
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aceticus ІМВ В-7241 у вигляді супернатанту культуральної рідини щодо деяких 
бактеріальних та дріжджових культур [1].  

Мета даної роботи — дослідження антиадгезивних властивостей препаратів 
позаклітинних метаболітів R. erythropolis ІМВ Ас-5017 різного ступеня очищення 
щодо бактерій та дріжджів на поверхні зубних протезів, склі, пластику, лінолеумі 
та кафелі. 

У дослідженнях використовували: препарат 1 — супернатант культуральної 
рідини, для одержання якого здійснювали центрифугування культуральної ріди-
ни; препарат 2 — розчин ПАР, отриманий із супернатанту (препарат 1) екстрак-
цією сумішшю Фолча; препарат 3 — водна фаза після екстракції препарату 2 
сумішшю Фолча.  

Здійснено порівняльний аналіз доцільності практичного використання методу 
прямого підрахунку живих клітин (метод Коха) [3] та колориметричного вимірю-
вання з попереднім фарбуваванням генціанвіолетом [3] для визначення ступеня 
формування біоплівок і показано, що перевагу має остання методика завдяки 
високій точності, простоті виконання та дешевизні.  

Встановлено, що препарати ПАР R. erythropolis ІМВ Ac-5017 знижували кіль-
кість адгезованих клітин Сandida albicans Д-6, Bacillus subtilis BТ-2 та Escherichia 
coli IEM-1 на матеріалах зубних протезів, склі, пластику, лінолеумі та кафелі, при 
цьому прояв антиадгезивної активності суттєво залежав від ступеня очищення 
препаратів та їх концентрації. Так, найефективнішим антиадгезивним агентом 
виявився препарат 1, при цьому його антиадгезивна активність посилювалася зі 
зниженням концентрації з 1,25 до 0,0625 мг/мл: за концентрації 0,0625 мг/мл 
адгезію B. subtilis BТ-2 на скло знижено на 80, E. coli IEM-1 — 74 %; на пластик 
B. subtilis BТ-2 — 77, E. coli IEM-1 — 74 %; на лінолеум B. subtilis BТ-2 — 75,  
E. coli IEM-1 — 78 %, на кафель B. subtilis BТ-2 — 60, E. coli IEM-1 — 66 %. За 
обробки силіконового базису зубних протезів супернатантом культуральної 
рідини (концентрація ПАР 0,125 мг/мл) кількість прикріплених клітин штамів Д-
6, IEM-1 та ВТ-2 становила 30, 45 та 54 %, у той час як на акриловій поверхні — 
33, 50 та 43 %, відповідно, що можна пояснити різним хімічним складом клітин-
них стінок тест-культур та структурою матеріалів. Зазначимо, що супернатант 
характеризувався вищою антиадгезивною активністю порівняно з очищеним 
розчином ПАР та водною фазою, що свідчить про можливість виключення стадії 
виділення та очищення поверхнево-активних речовин з постферментаційної 
культуральної рідини.  

Отже, препарати поверхнево-активних речовин штаму ІМВ Ac-5017 можуть 
бути використані для зниження адгезії патогенних мікроорганізмів на різних 
біотичних та абіотичних поверхнях.  
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2. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ 
В-7241 НА ЕТАНОЛІ ТА МОЖЛИВІСТЬ 
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ДЕГРАДАЦІЇ 
НАФТОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ 
С.І. Антонюк 
Національний університет харчових технологій 

У складі мікробних спільнот різних екосистем, таких як грунт, прісна вода, 
стічні води та ін., виявлені бактерії роду Acinetobacter [4], які здатні асимілювати 
широкий спектр органічних і неорганічних сполук, небезпечних для довкілля. 
Використовуючи ці речовини як джерело вуглецевого живлення, бактерії роду 
Acinetobacter синтезують різні практично цінні сполуки (емульгатори, гібереліни, 
ферменти, поверхнево-активні речовини (ПАР) тощо). Такі властивості пред-
ставників роду Acinetobacter роблять їх перспективними для використання у 
природоохоронних біотехнологіях.  

У попередніх дослідженнях із забруднених нафтою зразків грунту ізольовано 
штам Acinetobacter calcoaceticus К-4 [1], який депоновано у Депозитарії 
Інституту мікробіології та вірусології НАН України за номером ІМВ В-7241. 

Мета роботи — встановити умови культивування Acinetobacter calcoaceticus 
ІМВ В-7241 на етанолі, що забезпечують максимальний синтез поверхнево-
активних речовин, а також дослідити можливість використання препаратів ПАР 
для деградації нафтових забруднень. 

Штам ІМВ В-7241 вирощували на рідкому мінеральному середовищі такого 
складу (г/дм3): КNО3 — 1,0; Nа2НРО4 — 0,6; КН2РО4 — 0,14; MgSO4  7Н2О — 
0,1; NаС1 — 1,0. Як джерело вуглецю використовували етанол 2 % (об`ємна 
частка). Упродовж культивування рН підтримували на рівні 7,0 підлужненням 1 
н КОН (NaOH). Додатково у середовище вносили фактори росту (дріжджовий 
автолізат 0,5 %, об`ємна частка) і мікроелементи. Як посівний матеріал вико-
ристовували культуру з експоненційної фази росту. Культивування бактерій 
здійснювали в колбах на качалці (320 об/хв) при 30 °С. Показники росту і 
синтезу ПАР — біомасу, поверхневий натяг (σs) вільної від клітин культуральної 
рідини, умовну концентрацію ПАР (ПАР*, безрозмірні одиниці), концентрацію 
позаклітинних ПАР (г/дм3), індекс емульгування культуральної рідини (Е24, %), 
хімічний склад ПАР визначали як описано раніше [2, 3]. Для дослідження 
біодеструкції нафти препаратами ПАР A. сalcoaceticus ІМВ В-7241 було 
змодельовано забруднення грунт і води нафтою (у ємкості з 1 кг грунту вносили 
20 мл, а у воду (2 дм3) — 2,6 г/дм3 нафти). Як препарати ПАР використовували 
постферментаційну культуральну рідину у кількості 10 % (об’ємна частка).  

У результаті проведених досліджень встановлено, що максимальний синтез 
ПАР A. сalcoaceticus ІМВ В-7241 (3,2 г/дм3) спостерігався на середовищі з 
етанолом та сечовиною (C/N 60:1) з дріжджовим автолізатом і мікроелементами 
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у разі підтримання рН на рівні 6,8 – 7,0. Ензиматичні дослідження показали, що 
заміна у средовищі культивування штаму ІМВ В-7241 нітрату калію на 
еквімолярну за азотом концентрацію сечовини супроводжувалася збільшенням 
активності ключових ферментів метаболізму етанолу (піролохінолінхінон(ППХ)- 
і 4-нітрозо-N,N-диметиланілін(НДМА)-залежних ацетальдегіддегідрогеназ) і 
біосинтезу ПАР (НАДФ+-залежна глутаматдегідрогеназа, фосфоенолпіруват 
(ФЕП)-карбоксилаза, ФЕП-синтетаза і ФЕП-карбоксикіназа), а також підви-
щенням концентрації ПАР. Дослідження якісного складу ПАР штаму ІМВ В-7241 
показало, що за умов росту на етанолі штам синтезує комплекс нейтральних, 
аміно- і гліколіпідів, причому гліколіпіди представлені трегалозоміколатами — 
метаболітами, не характерними для роду Acinetobacter. Встановлено, що штам не 
використовує власні ПАР як єдине джерело вуглецю і енергії, що дає змогу 
використовувати його у природоохоронних біотехнологіях. Подальші експери-
мент показали, що ефективність очищення забруднених нафтою води і грунту 
після обробки препаратами ПАР у вигляді пост ферментаційної культуральної 
рідини становила 81 – 95 % та 80 – 88 %, відповідно. Інтенсифікація деструкції 
нафти у воді та грунті за присутності препаратів ПАР A.сalcoaceticus ІМВ В-7241 
зумовлена діяльністю самих нафтоокиснювальних бактерій-продуцентів ПАР, а 
також активацією природної нафтоокиснювальної мікрофлори. 
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3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІГЕНЕТИЧНИХ 
ТА ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН ГЕНА PRICKLE2 
ЗА УМОВИ СВІТЛОКЛІТИННОЇ 
КАРЦИНОМИ НИРОК 
П.В. Базуріна 
Національний університет харчових технологій 
Є.Є. Руденко, В.І. Кашуба 
Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ 

За даними ВООЗ в Україні рак нирок знаходиться на десятому місці серед 
найпоширеніших видів злоякісних новоутворень і становить приблизно 3 % усіх 
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онкологічних захворювань. Рак органів урогенітальної системи в Україні залиша-
ється складною проблемою, і вивчення на молекулярному рівні особливостей 
канцерогенезу для зазначених форм злоякісних новоутворень може сприяти 
діагностиці захворювання, прогнозуванню його перебігу та вибору терапев-
тичних заходів [1]. 

Фундаментальні дослідження клітинних і молекулярних механізмів онкогенезу 
виявили ряд структурних генетичних і епігенетичних змін, які супроводжують 
процес утворення пухлин. Відповідні зміни відбуваються у різних хромосомах, але 
саме з абераціями на короткому плечі 3-ї хромосоми людини пов’язана значна 
кількість типів раку. Коротке плече хромосоми 3р людини містить фактори, що 
володіють здатністю пригнічувати пухлинний ріст і схильне до частих аберацій 
при багатьох типах раку, тому висловлено думку, що 3-р — вірогідна ділянка 
локалізації цілого ряду генів-супресорів пухлин [2]. Епігенетичні зміни у даній 
ділянці також відіграють важливу роль у канцерогенезі, коли відбувається одно-
часне метилування CpG-острівців промоторів тих генів, які майже неметильовані в 
нормальних тканинах.  

Метою роботи є виявлення генетичних та епігенетичних змін гена PRICKLE2 
за допомогою технології NotI-мікрочипів, а також дослідження ролі цих змін за 
умови світло клітинної карциноми нирок. 

За допомогою нової технології NotI-мікрочипів виявлено гени 3-ї хромосоми 
людини, в яких з високою частотою (більше 30 % кількості зразків) відбуваються 
генетичні/епігенетичні зміни у епітеліальних пухлинах порівняно з нормальними 
тканинами. Зміни значної кількості генів зазначених ділянок 3-ї хромосоми 
людини, за даними літератури, виявлені у різних типах епітеліальних пухлин [3]. 
В усіх епітеліальних пухлинах, досліджених за допомогою NotI-мікрочипів, 
домінують зміни на ділянках 3р21 (5 генів при карциномі нирок,) і 3р24 (4 гени 
при карциномі нирок). Встановлено, що при карциномі нирок такі зміни виявлені 
для 15-ти генів/локусів, один з яких ген PRICKLE2, який має найбільший 
відсоток аберацій (68 %) у порівняно з іншими досліджуваними генами. 

Ген PRICKLE2 кодує білок PRICKLE2, який являється цитоплазматичним 
регулятором та відноситься до групи білків PRICKLE, а також приймає участь у 
комплексі PCP. Нині відомо, що порушення передачі сигналів PCP може 
призводити до світлоклинної карциноми нирок. Тому можна також припустити, 
що деякі форми кістозної хвороби нирок можуть виникати через дефекти PCP. 
Дослідження генетичних та епігенетичних змін гену PRICKLE2 є важливими для 
виявлення молекулярно — біологічних причин виникнення світлоклітинного раку 
нирок, що представляє одну з найбільш актуальних проблем охорони здоров’я.  

Одже, використання NotI-мікрочипів дає змогу виявити, наприклад, інактива-
цію супресорних генів у пухлинах, що важливо для розуміння механізмів 
утворення пухлин, визначити специфічні геномні сигнатури досліджуваних 
новоутворень і сприяти вибору наборів потенційних онкомаркерів для ранньої 
діагностики раку.  

Результати дослідження стосовно участі у канцерогенезі генів із високим 
відсотком генетичних/епігенетичних змін, які були виявлені за допомогою NotI-
мікрочипів, підтверджують тенденцію до аберацій окремих ділянок 3-ї хромосоми 
людини при епітеліальних злоякісних новоутвореннях. Тому дослідження епі-
генетичних та генетичних змін гена PRICKLE2, які виявлено за даними NotI-
мікрочипів є перспективними для комплексної діагностики даних онкопатологій. 
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4. АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ 
АСЕПТИЧНИХ РОСЛИН ЩОДО 
ESCHERICHIA COLI ТА BACILLUS SUBTILIS 
Т.Г. Баранова 
Національний університет харчових технологій 
К.В. Листван 
Інститут клітинної біології та генетичної 
інженерії НАНУ 

Патогенні мікроорганізми спричиняють інфекційні захворювання. При вико-
ристані в якості ліків проти захворювань, спричинених мікроорганізмами, син-
тетичних лікарських засобів, стає можливим розвиток резистентності патогенної 
мікрофлори до них, побічна дія на організм людини, поява алергічних реакцій. Цих 
негативних моментів можна уникнути, використовуючи рослинні препарати. 

Мета роботи полягає в дослідженні протимікробної активності екстрактів 
рослин in vitro відносно Escherichia coli та Bacillus subtilis. 

Асептичні рослини було отримано в Інституті клітинної біології та генетичної 
інженерії НАН України. Для проведення дослідження було відібрано 9 видів рослин: 
Anagallis grandiflora (Первоцвіти (Primulaceae)), Psoralea ensifolia (Бобові (Fabaceae), 
Chrysanthemum coccineum (Айстрові (Asteraceae)), Otholobium glandulosum (Бобові 
(Fabaceae)), Mesembryanthemum crystallinum (Аізові (Aizoaceae)), Geum rivale 
(Розоцвіті (Rosaceae)), Potentilla recta (Розоцвіті (Rosaceae)), Spathiphyllum spp. 
(Ароїдні (Araceae)), Setcreasea purpurea (Комелінові (Commelinaceae)). 

Для дослідження використовували надземну частину рослини і корені. Після 
відбору зразки зважували, визначаючи їх сиру вагу, і висушували при 
температурі близько 33 – 35 °С до повітряно-сухого стану. Висушені зразки 
екстрагували за допомогою води та диметилсульфоксиду (ДМСО). 

Антимікробна активність визначалась щодо 2 штамів бактерій (грамнегативної 
бактерії Escherichia coli та грампозитивної спороутворюючої бактерії Bacillus subtilis) 
за допомогою модифікованого методу інгібування росту на твердому середовищі [1]. 

Активність оцінювали візуально за ступенем бактеріального заростання 
поверхні зони нанесення краплі екстракту. Ступінь активності виражали через 
такі показники: 0 — повне проростання; 1 — часткове проростання (зони з 
просвітами); 1,5 — проростає близько половини колоній; 2 — спостерігаються 



 661 

лише окремі колонії; 2,5 — бактеріальний ріст відсутній. Результати дослідження 
антибактеріальної активності подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. Антибактеріальна активність екстрактів асептичних рослин 

ДМСО Водний екстракт № 
п/п Вид рослини Частина рослини E. coli B. subtilis E. coli B. subtilis 

Надземна частина 0,5 – 1 0 0 0 1 Anagallis 
grandiflora Корені 0,5 0 0 0 

Надземна частина 1,5 – 2 1 – 1,5 0 — 2 Psoralea ensifolia 
Корені 0 0 0 — 
Надземна частина 0,5 – 1 0,5 0 — 3 Chrysanthemum 

coccineum Корені 0 0 0 — 
Надземна частина 1,5 – 2 1 – 1,5 0 0 4 Otholobium 

glandulosum Корені 0 0,5 0 0 
Надземна частина 0,5 0 0 0 5 Mesembryanthemum 

crystallinum Корені 0,5 0 0 0 
Надземна частина 0,5 – 1 1 – 1,5 0 0 6 Geum rivale 
Корені 0 0,5 0 0 
Надземна частина 0,5 2 0 0 7 Potentilla recta 
Корені 0 0,5 0 0 
Надземна частина 0,5 2,5 0 0 8 Spathiphyllum spp. 
Корені 0 0,5 – 1 0 0 
Надземна частина 0 0 – 0,5 0 0 9 Setcreasea purpurea 
Корені 0 0 – 0,5 0 2 

В результаті досліджень було встановлено, що екстракти деяких рослин 
виявляють деяку антибактеріальну активність: ДМСО-екстракти Psoralea ensifolia 
(надземна частина) і Otholobium glandulosum (надземна частина) були активними 
щодо E. coli; ДМСО-екстракти Spathiphyllum spp. (надземна частина), Potentilla 
recta (надземна частина) та водний екстракт Setcreasea purpurea (корені) виявляли 
інгібуючу дію на ріст B. subtilis. Можна припустити, що антибактеріальна дія двох 
з досліджуваних видів рослин (Otholobium glandulosum та Psoralea ensifolia) 
зумовлена антибіотиком бакучіолом — речовиною фенольно-терпеноїдної 
природи, наявність котрого у рослинах даних видів показана раніше [2]. 
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5. ГЕНЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАГОЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА ШКІРІ 
K14SIGF1 ТРАНСГЕННИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ 
FVB У МОЛОДОМУ ТА СТАРОМУ ВІЦІ 
ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ 
А.Ю. Бугера 
Національний університет харчових технологій 
Ю.І. Леонов, І.М. Пішель 
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України» 

При нанесенні рани активується ланка послідовних подій фіналом яких є 
часткове відновлення поверхні рани. Процес відновлення тканини складається з 
кількох стадій (запалення, проліферації та дозрівання) [1]. В цьому задіяні 
клітини різних підтипів: тромбоцити, нейтрофіли, макрофаги, кератиноцити, 
фібробласти, ендотеліальні клітини, нервові, лімфоцити, тощо. Участь окремих 
популяцій клітин та роль різних гормонів, факторів росту, що приймають участь 
у цьому процесі та вплив віку викликають великий інтерес. 

Метою роботи було вивчення на моделі стрептозотоцин-індукованого діабету 
у K14sIGF1 трансгенних мишей лінії FVB (тварини з гіперекспресією гену IGF-1 
в кератиноцитах) різного віку швидкість загоєння ран шкіри та рівні експресії 
мРНК прозапальних цитокінів й інсулін подібного фактору росту 1 (IGF-1) [2]. 

Діабет був викликаний у мишей дикого типу та K14/mIGF-1 трансгенних FVB 
у віці шляхом введення стрептозотоцину внутришньобрюшинно з розрахунку  
50 мг/кг, протягом 5 днів. Через 3 тижні тваринам під кетаміновою анестезією, на 
попередньо виголену спинну ділянку шкіри наносили 4 рани штампом діаметром 
5 мм [3]. Рани забирались на 5 и 8 день після нанесення. Вони розрізались на дві 
частини, половина зразка оброблялася згідно гістологічного протоколу. Інша — 
була заморожена і зберігалась при –80 °C до моменту аналізу РНК. При цьому 
шкіра і тканина гранульоми зберігалась і оброблялась окремо. Виділення РНК, 
зворотню транскрипцію та ампліфікацію зразків проводили згідно методик 
наданих виробником реактивів. Аналіз результатів проводили з допомогою 
електрофорезу в агарозному гелі [4]. 

Попередніми дослідженнями (група молодих тварин) встановлено, що рівень 
експресії гена IGF-1 вище в грануляційній тканині у трансгенних мишей з 
діабетом. У трансгенних тварин спостерігали аналогічне підвищення рівня 
експресії ендотоліального фактору росту (VEGF) та фактору некрозу пухлин α 
(TNFα). Дослідження групи старих тварин на даний час тривають. 

Наявність трансгену IGF-1 прискорює проліферацію епітеліальних клітин, 
підвищуючи активність прозапальних цитокінів, що може бути використане для 
застосування IGF-1 у терапевтичних цілях з метою прискорення загоєння ран 
шкіри, зокрема, при діабетичній патології. Дослідження з даного напрямку 
тривають [5]. 
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6. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ 
У ПРИГОТУВАННІ ФЕРМЕНТОВАНИХ 
ФРУКТІВ 
І.П. Бугера 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день процес ферментації відіграє важливу роль в отриманні 
якісних та мало вартісних харчових продуктів. Ферментовані харчові продукти 
доволі різноманітні і поширені у всьому світі. При забезпеченні оптимальних 
умов для розвитку корисної мікрофлори отримують продукти з необхідними 
органолептичними показниками, високою харчовою цінністю та дієтичними 
властивостями.  

Консервувати плоди способом квашення економічно вигідно для господарства, 
тому що плоди літніх сортів яблук і груш непридатні для тривалого зберігання, а у 
квашеному вигляді їх можна зберігати і реалізувати упродовж усього року. Також 
у квашених фруктах залишаються майже всі поживні речовини свіжих плодів. 
Окрім того, в результаті бродіння у плодах і ягодах утворюються продукти 
молочнокислого та спиртового бродіння (молочна кислота, вуглекислий газ, 
етиловий спирт, вітаміни групи В, ферменти), які підвищують дієтичні властивості 
фруктів і надають їм приємного освіжаючого смаку [1, 2, 3]. 

За ферментативної переробки сировини мікробіологічні процеси є наслідком 
життєдіяльності природної мікрофлори, хоча прогресивнішим є використання 
спеціальних культур молочнокислих бактерій. На поверхні сировини завжди 
наявна велика кількість різноманітних мікроорганізмів, тому в процесі переробки 
можна спостерігати різноманітні процеси — молочнокисле, спиртове, 
оцтовокисле, маслянокисле, мурашинокисле бродіння, а також пліснявіння [4]. 
Для отримання якісного продукту з бажаними смаковими якостями обов’язковим 
є молочнокисле бродіння, збудниками якого є бактерії родини Lactobacillaceae. 
Всі інші мікробіологічні процеси, окрім спиртового бродіння, тільки погіршують 
якість продукції. Тому важливим є пошук перспективних штамів лактобактерій, 
які б забезпечували характерний для ферментованих фруктів смак та аромат. 
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Встановлено, що бактерії, які найширше використовують у виробництві 
ферментованих фруктів та овочів, відносяться до роду Lactobacillus, Leuconostoc, 
Pediococcus, Streptococcus. Для всіх бактерій родини Lactobacillaceae характерним 
є утворення молочної кислоти та діоксиду вуглецю. Лактат виступає як природній 
консервант і відіграє важливу роль у формуванні смаку та збереженні форми 
ферментованих плодів. Деякі молочнокислі бактерії, такі як: Lactobacillus sake, 
бактерії роду Pediococcus здатні до синтезу антимікробних сполук — 
бактеріоцинів. Вуглекислий газ витісняє повітря з посудини, де здійснюється 
ферментація і створює анаеробні умови, які сприяють стабілізації аскорбінової 
кислоти і забезпечують збереження природного кольору фруктів [5]. Кислоти та 
спирт, що утворюються в процесі бродіння, реагують між собою з утворенням 
складних ефірів, які надають продукту специфічного приємного смаку.  

Як функціональний корисний напій для поліпшення стану здоров’я і 
харчування населення може бути використаний фруктовий сік з пробіотичними 
бактеріальними культурами. Відомо, що штами Lactobacillus plantarum та 
Lactobacillus acidophilus у апельсиновому чи виноградному соку можуть не лише 
підтримувати життєдіяльність, а й нагромаджувати біомасу [3]. Про збільшення 
кількості клітин свідчить значне зниження цукру фруктів і збільшення 
кислотності. Заслуговує уваги той факт, що обидві культури можуть виживати у 
ферментованому соку з низьким значенням рН. 

На території України поширеним методом консервування плодів та ягід є 
квашення (мочення). Мочення ґрунтується на мікробіологічних процесах, які 
сприяють нагромадженню у продукті консервантів — молочної кислоти й 
спирту. Якість мочених плодів та ягід в значній мірі залежить від видів 
мікроорганізмів, що забезпечують молочнокисле та спиртове бродіння. Хороші 
результати отримано за використання композиції молочнокислих бактерій 
Lactobacillus brevis або Lactobacillus listeri з дріжджами Saccharomyces 
ellipsoideus. Активне молочнокисле бродіння при квашенні яблук та інших 
фруктів також викликають бактерії Lactobacillus mannitopoeum. 

Отже, для отримання якісних ферментованих плодів та ягід слід на початку 
бродіння добавляти до продукту переробки закваску чистих культур 
молочнокислих мікроорганізмів. Біохімічний потенціал цих мікроорганізмів 
надзвичайно широкий і здатний забезпечити індивідуальні риси окремого 
ферментованого продукту, його дієтичні та функціональні властивості. 
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7. КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР 
НА ОСНОВІ БУТИРИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ 
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИНІВ 
О.С. Бурдак 
Національний університет харчових технологій 
О.О. Солдаткін 
Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України 

Найбільший негативний вплив на навколишнє середовище, а відповідно і на 
здоров’я людини, в сучасну епоху чинить промисловість, енергетика, сільське 
господарство та транспорт [1]. Відходи цих виробництв, будучи часто 
токсичними, в свою чергу, потрапляють у повітря, землю, воду, забруднюючи 
тим самим великі території та потрапляючи в продукти харчування людей та 
сільськогосподарських тварин. 

Усім відомо, що основними забруднювачами сільськогосподарської продукції 
є пестициди, якими сьогодні дуже часто користуються господарі для покращення 
врожаїв. Стійкі до розпаду токсичні фосфорорганічні сполуки, що широко 
використовуються в деяких країнах, зокрема і в Україні, та їхні не менш токсичні 
продукти деградації характеризуються високим ступенем проникнення і, 
відповідно, потрапляють у продукти харчування людей [2]. 

Однак, не меншу небезпеку для здоров’я тварин та людей мають забруднювачі 
природного походження, що трапляються в кормах та продуктах харчування. 
Серед них найважливіше значення мають широко розповсюджені в природі 
токсичні метаболіти цвілевих грибів — мікотоксини. Споживання контамінованих 
цими грибами та мікотоксинами продуктів, може супроводжуватися важкими 
захворюваннями людини і сільськогосподарських тварин — мікотоксикозами. 
Одну з найбільш небезпечних груп мікотоксинів представляють собою 
афлатоксини, що володіють сильними канцерогенними властивостями [3]. 

Тому метою нашої роботи є розробка біосенсора на основі бутерилхолінес-
терази (БуХЕ), який дозволив би проводити експрес аналіз афлатоксинів та 
пестицидів у реальних водних зразках довкілля та продуктах харчування. В роботі 
використовувались кондуктометричні перетворювачі, виготовлені згідно наших 
рекомендацій в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова (м. Київ, 
Україна). Вони мають розмір 530 мм та складаються з двох ідентичних пар 
золотих гребінчастих електродів, нанесених на керамічну підкладку. В основі 
роботи запропонованого біосенсора лежить ферментативна реакція, що 
відбувається в біомембрані на основі БуХЕ іммобілізованої на чутливу поверхню 
кондуктометричного перетворювача. В процесі проходження ферментативної 
реакції бутирилхолінестераза розщеплює бутирилхолін на холін та масляну 
кислоту. Масляна кислота дисоціює, при цьому збільшується концентрація іонів в 
робочій мембрані. Це призводить до зміни провідності розчину, яка реєструється 
кондуктометричним перетворювачем. При інгібуванні ферменту токсином 
зменшується кількість іонів, утворених в результаті ферментативної реакції, що 
призводить до зменшення відгуку біосенсора. В залежності від зменшення 
величини відгуку можна визначати концентрацію токсиканту. 

В процесі розробки біосенсора, спочатку, було підібрано необхідну концен-
трацію БуХЕ в біомембрані та визначено оптимальні умови її іммобілізації. 
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Досліджено залежність величини відгуку біосенсора від концентрації бутирил-
холінхлориду у вимірювальній комірці, побудовано калібрувальну криву. 
Визначено оптимальну концентрацію субстрату, для подальшого інгібіторного 
аналізу. Далі проведена перевірка чутливості розробленого кондуктометричного 
біосенсора на основі БуХЕ до токсинів. У якості токсинів ми використовували 
афлатоксин В1 та пестициди — паратіон-метил і трихлорфон. За результатами 
цього дослідження було побудовано калібрувальні криві біосенсора до концен-
трацій токсинів. Було показано, що розроблений біосенсор характеризувався 
високою чутливістю до пестицидів та афлатоксину В1.  

Одними з найбільш важливих характеристик кожного біосенсора є операційна 
стабільність та відтворюваність сигналу. Тому в нашій роботі було перевірено ці 
важливі параметри. Було показано, що розроблений біосенсор характеризувався 
високою відтворюваністю сигналів при прямому визначенні основного субстрату — 
бутирилхолінхлориду, та при інгібіторному визначені токсичних речовин з 
похибкою не більше 10 %.  

Таким чином, розроблений нами кондуктометричний біосенсор можна у 
подальшому використовувати для детектування наявності та визначення 
концентрацї афлатоксинів та пестицидів у реальних зразках довкілля. 
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8. ТРАНСКОН’ЮГАЦІЙНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ 
ПЛАЗМІД В СУЛЬФІДОГЕННОМУ 
МІКРОБНОМУ УГРУПОВАННІ  
В.М. Гавриш 
Національний університет харчових технологій 
Д.Р. Абдуліна 
Інститут мікробіології і вірусології НАН України 

Мікробна корозія металевих конструкцій являє собою один з найнебезпеч-
ніших і поширених видів корозії на підприємствах різних галузей промисловості. 
Протягом останніх десятків років мікробна корозія все частіше стає причиною 
пошкоджень магістральних трубопроводів, здатних призвести до аварій, 
наслідками яких є значні фінансові збитки, а також і створення передумов для 
екологічних катастроф. За даними 2008 року тільки в США збитки від мікробної 
корозії сталі складали 100 мільйонів доларів США на рік [1]. 

Актуальною проблемою є корозія, що викликається функціонуванням 
біоплівки, утвореної сульфідогенним мікробним угрупованням, домінантними 
представниками якого є бактерії циклу сірки. Функціонування корозійного 
мікробного угруповання забезпечується наявністю між його компонентами 
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складної системи взаємодій. Не становить виключення і горизонтальне 
перенесення генів, яке інтенсивно відбувається в умовах біоплівки, однак досі не 
вивчалося в біоплівках, що викликають пошкодження металевих поверхонь. У 
зв’язку з цим метою нашої роботи було визначити наявність позахромосомних 
генетичних елементів, а саме плазмід у бактерій сульфідогенних корозійних 
мікробних угруповань та з’ясувати можливість транскон’югаційого перенесення 
мобільних генетичних елементів до бактерій цих угруповань. 

Об’єктами дослідження були: бактерії Desulfovibrio sp. 10, Pseudomonas 
aeruginosa 27, P. aeruginosa 28, P. mendocina 29, Aeromonas hydrophila/caviae 30, 
Stenotrophomonas maltophilia 31, Sphingobacterium spiritovorum 32, виділені та 
ідентифіковані співробітниками відділу загальної та ґрунтової мікробіології 
Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України [2]; 14 
ізолятів бактерій з природного сульфідогенного мікробного угруповання ґрунту, 
які належать до сульфатвідновлювальних, залізовідновлювальних, денітрифіку-
вальних та амоніфікувальних бактерій; референт-штами для визначення наявності і 
маси плазмід — Erwinia carotovora pCА25 з плазмідою масою 9,8 т.п.н. і Е. coli 
CR63(F) з плазмідою масою 100 т.п.н.; донорні штами E. coli J53 з самотрансмісив-
ними плазмідами RP4 і R68.45 масою 60 т.п.н., які використовували для 
транскон’югаційного переносу. Плазмідні штами бактерій надані д.б.н. Товкачем 
Ф.І. з колекції відділу молекулярної генетики бактеріофагів ІМВ НАНУ.  

Виділення плазмідної ДНК проводили методами Лау і Крікмора [3] та Кадо 
[4]. Кон’югаційне перенесення плазмід здійснювали згідно методики [5]. 

Дослідження колекційних штамів бактерій показало, що вони не містять 
позахромосомної ДНК, що може бути обумовлено тривалим часом їх культиву-
ванням в лабораторних умовах. Втім, встановлено, що в трьох представників 
природного сульфідогенного угруповання, зокрема у залізовідновлювальних та 
амоніфікувальних бактерій наявні позахромосомні генетичні елементи, які 
можуть бути мобільними, оскільки характеризувалися малою масою, від 5 до 9 
т.п.н. Також встановлено, що колекційні штами бактерій здатні приймати 
плазміди RP4 і R68.45 від донорних клітин E. coli J53 за допомогою кон’югації, 
про що свідчить отримання транскон’югантів корозійно-активних бактерій P. 
aeruginosa 27, P. aeruginosa 28, P. mendocina 29, A. hydrophila/caviae 30, які 
несуть вище зазначені плазміди. 

Таким чином показано можливість міжвидової взаємодії в сульфідогенному 
мікробному угрупованні, що проявляється в здатності корозійно-агресивних 
бактерій приймати плазміди за допомогою кон’югації. Оскільки у досліджуваних 
ізолятів бактерій сульфідогенного угруповання виявлено позахромосомні 
генетичні елементи та встановлено можливість сприйняття сторонньої генетичної 
інформації клітинами колекційних корозійних штамів, можна припустити, що дані 
бактерії в природних умовах можуть брати участь в поширенні генетичної 
інформації та певним чином впливати на функціонування бактерій в біоплівці і на 
корозійний процес. Досліджувані бактерії можуть бути використані при постановці 
модельних експериментів по вивченню явищ мікробної корозії. 
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9. СТАНДАРТИЗАЦІЯ РОБОТИ 
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА 
НА ОСНОВІ РН-ЧУТЛИВОГО ПОЛЬОВОГО 
ТРАНЗИСТОРА ТА УРЕАЗИ ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ СЕЧОВИНИ 
А.М. Герешко 
Національний університет харчових технологій 
С.В. Марченко 
Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України 

Дедалі ширших перспектив розвитку набувають біосенсори в медицині, 
особливо вони необхідні для контролю вмісту сечовини в сироватці крові у хворих 
на ниркову недостатність. Саме сечовина є тією біомолекулою, моніторинг якої 
надає інформацію про стан нирок [1], і при ранній діагностиці забезпечує 
своєчасному наданню медичної допомоги та зменшує розвиток хронічної чи 
тяжкої форм захворювання. Визначення концентрації сечовини в сироватці крові є 
одним з найпоширеніших тестів в клінічній лабораторній діагностиці [2].  

Сечовина — кінцевий та головний продукт обміну білків, її рівень дає 
інформацію про стан системи травлення в цілому. Крім того, цей метаболіт 
виступає маркером широкого спектру низько- та середньомолекулярних 
токсичних речовин, що акумулюються у хворих з порушеною нирковою 
функцією, а також являється діагностичним показником функції печінки [3,4].  

На сьогоднішній день досить перспективним для визначення сечовини є 
біосенсорний метод на основі рН-чутливих польових транзисторів та іммобілі-
зованої уреази, за рахунок високої чутливості і селективності, оперативності 
отримання результатів, можливості роботи в польових умовах, відносною 
простотою [5], придатністю для оn-lіnе вимірювань. 

Тому головною метою даного дослідження була стандартизація роботи потенціо-
метричного біосенсора на основі рН-чутливого польового транзистора та уреази для 
визначення сечовини. Для проведення метрологічних вимірювань необхідно було 
провести деякі підготовчі дослідження: обрати робочі рН-чутливі датчики (рН 
чутливість 30 – 35 мкА/рН, дрейф не більше 1 – 2 мкА/год) та протестувати аналого-
цифровий електрохімічний пристрій для роботи з потенціометричними перетворю-
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вачами МЭС-5. А далі отримати робочий біоселективний елемент на основі уреази 
та провести стандартизацію його роботи при вимірюванні сечовини в зразках 
сироватки крові хворих на ниркову недостатність. 

Таким чином, спочатку було проведено тестування приладу МЭС-5. Для даної 
процедури використовували модуль-заглушку, який підключався до входу приладу 
замість рН-чутливого датчика. Даний тест використовується для перевірки 
робочих параметрів приладу та виявлення недоліків в разі їх присутності. При 
тестуванні приладу оцінюються наступні параметри: Relative current measurement 
error, Relative random error, Relative differential random error, Integral nonlinearity, 
Resolution factor, Differential resolution factor, Channels mismatch. Проаналізувавши 
всі отримані дані, ми зробили висновок, що даний прилад має всі робочі параметри 
і є цілком придатним для метрологічних вимірювань. 

Для роботи було підібрано робочі ІСПТ-датчики з близькими аналітичними 
характеристиками, де враховувалась рН-чутливість та дрейф. 

При визначенні концентрації сечовини в модельних розчинах уреазний 
біосенсор демонстрував типову кінетику ферментативної реакції. Отримана 
калібрувальна крива визначення концентрації сечовини була лінійною в діапазоні 
концентрацій від 0,02 до 0,16 мМ. Мінімальна концентрація сечовини, що може 
бути визначена розробленим біосенсором співпадала з нижньою межею 
лінійного діапазону визначення та була достатньою для аналізу сечовини в 
реальних зразках сироватки крові. 

Розроблений біосенсор був високо відтворюваним як при роботі з модель-
ними розчинами сечовини, так і реальними зразками сироватки крові.  

В ході дослідження нами було стандартизовано роботу потенціометричного 
біосенсора на основі рН-чутливого польового транзистора та уреази для 
визначення сечовини в сироватці крові хворих на ниркову недостатність. 
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10. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
NOCARDIA VACCINII ІМВ В-7405 
НА РІЗНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СУБСТРАТАХ 
Н.А. Гриценко 
Національний університет харчових технологій 

На теперішній час мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР) є об’єктом 
інтенсивних практичних досліджень, що зумовлено суттєвими перевагами 
мікробних ПАР порівняно з хімічними аналогами (стабільність фізико-хімічних 
властивостей у широкому діапазоні рН і температури, біодеградабельність та 
нетоксичність) [1]. З літератури відомо, що здатність до асиміляції вуглеводневих 
субстратів у мікроорганізмів часто зумовлена синтезом поверхнево-активних 
речовин [1]. Водночас значним недоліком, що стримує виробництво цих сполук у 
світі, є висока собівартість. Одним із шляхів підвищення ефективності технологій 
мікробних ПАР є використання відходів різних галузей промисловості. На сьогодні 
у світі одним з найперспективніших субстратів для біотехнологічної промисло-
вості є гліцерин — побічний продукт технології виробництва біодизелю з 
рослинної і тваринної сировини, що утворюється у великих кількостях [3].  

Раніше із забруднених нафтою зразків води і ґрунту було виділено штам 
нафтоокиснювальних бактерій, ідентифікований як Nocardia vaccinii К-8, який 
було депоновано у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного під номером ІМВ В-7405 [2]. Тому метою нашої роботи було 
розробити шляхи інтенсифікації синтезу ПАР за умов росту штаму ІМВ В-7405 
на різних вуглецевих субстратах та дослідити можливість їх практичного 
використання у природоохоронних технологіях. 

Дослідження показали, що штам N. vaccinii ІМВ В-7405 характеризується 
здатністю до синтезу метаболітів з поверхнево-активними і емульгувальними влас-
тивостями за використання гідрофобних (гексадекан, рідкі парафіни) і гідрофільних 
(етанол, глюкоза, гліцерин) субстратів. Найвищі значення умовної концентрації ПАР 
спостерігалися за умов росту на середовищах з етанолом та гліцерином.  

Важливим фактором, що впливає на синтез ПАР, є природа і концентрація 
азотного живлення і якість інокуляту. Тому в процесі досліджень було 
встановлено, що оптимальним є використання нітрату натрію як джерела азоту. 
Модифіковано склад поживного середовища для одержання посівного матеріалу 
(0,5 % гліцерину, 0,5 г/дм3 нітрату натрію, 0,5 % дріжджового екстракту, 0,001 г/дм3 
сульфату заліза), експериментально встановлено, що найвищі показники синтезу 
ПАР спостерігаються за використання 10 % інокуляту, вирощеного до середини 
експоненційної фази росту. 

За допомогою математичних методів планування експерименту оптимізовано 
поживне середовище для культивування N. vaccinii ІМВ В-7405 (1,5 % гліцерину, 
0,5 г/дм3 NaNO3; 0,5 % дріжджового екстракту), за умов росту на якому кількість 
синтезованих ПАР підвищувалася до 12,6 г/дм3, що у майже у 4 рази вище 
порівняно з показниками до оптимізації. 

Показано, що за хімічним складом позаклітинні ПАР штаму ІМВ В-7405 є 
комплексом гліко-, аміно- та нейтральних ліпідів. Гліколіпіди представлені 
трегалозодіацелатами і трегалозоміколатами. Водночас встановлено, що у разі 
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внесення на початку стаціонарної фази росту N. vaccinii ІМВ В-7405 на середовище 
з гліцерином 0,1 % фумарату (попередник глюконеогенезу) і 0,1 % цитрату 
(регулятор синтезу ліпідів) показники синтезу ПАР підвищуються на 40 %.  

Встановлено можливість біодеструкції ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 мікроорга-
нізмами різних таксономічних груп (бактерій, грибів і дріжджів), а також 
мікрофлорою повітря. Обробка препаратів ПАР формаліном у концентрації 0,5 % 
подовжує термін їх зберігання до 30 діб.  

Ефективність очищення забрудненої нафтою води (2,6 г/дм3) після однора-
зової обробки суспензією клітин N. vaccinii ІМВ В-7405 (титр 9,8107 КУО/см3) 
становила 95 %, а ступінь очищення забрудненого ґрунту (20 г нафти на кг 
ґрунту) після обробки препаратами ПАР у вигляді постферментаційної 
культуральної рідини (150 см3 на 1 кг ґрунту) — 85 % на 30 добу експозиції. За 
присутності ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 у вигляді культуральної рідини 
відмивання піску від нафти (0,1 см3 нафти/1 г піску) становило 90 %. 

Встановлено, що позаклітинним метаболітам N. vaccinii ІМВ В-7405 
притаманні антимікробні властивості щодо деяких фітопатогенних бактерій. За 
присутності препаратів ПАР та інших метаболітів (0,085 – 0,85 мг/см3) штаму 
ІМВ В-7405 кількість клітин більшості досліджуваних фітопатогенних бактерій 
знижувалася на 95 – 100 %. 

Отже, експериментально встановлено оптимальні умови культивування штаму 
ІМВ В-7405 для синтезу метаболітів з поверхнево-активними властивостями, 
показано можливість їх практичного використання у природоохоронних техно-
логіях та як антимікробних агентів. 
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Чорнобильська катастрофа призвела до радіонуклідного забруднення великих 
територій. Суттєва частина викидів і на даний час знаходиться у ґрунті зони 
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відчуження ЧАЕС, у внутрішніх приміщеннях об’єкту «Укриття», являючись 
природним полігоном для вивчення та оцінки біологічної дії хронічного 
опромінення на біоту. Дані щодо впливу хронічного опромінення на мікобіоту 
дуже обмежені. Проте, такі дані матимуть незаперечну цінність, адже 
мікроскопічні гриби відіграють провідну роль у процесах трансформації 
радіоактивних частинок та переводять їх у розчинну форму [1].  

Об’єктами наших досліджень були штами мікроскопічних світлопігментова-
них грибів, родини Trichocomaceae роду Aspergillus виду A. versicolor, які часто 
зустрічаються у зоні відчуження [2]. Штам A. versicolor 99, який був виділений із 
об’єкту «Укриття», характеризувався наявністю радіоадаптивних реакцій 
(радіотропізм, радіостимуляція та адаптивна відповідь), а штам A. versicolor 432 
виділений із чистих відносно радіоактивного забруднення територій таких 
властивостей не проявляв.  

Літературні дані свідчать [2], що у захисті грибів від іонізуючого опромінення 
велику роль відіграють ферментні системи, які представлені супероксиддисмута-
зами, каталазами та пероксидазами, а також неферментативні системи, які 
представлені, зокрема, каротиноїдними пігментами. У попередніх дослідженнях 
[2] були встановлені активності ферментів антиоксидантного захисту у штамів A. 
versicolor 99 та 432 у середині логарифмічної та на початку стаціонарної фаз 
росту. Мета нашої роботи полягала у дослідженні активностей ферментів 
антиоксидантного захисту у даних штамів протягом тривалого культивування. 

У результаті тривалого культивування (протягом 32 діб) нами було 
встановлено, що у контрольного штаму A. versicolor 432 вихідний рівень 
внутрішньоклітинної каталазної активності значно вищий (у 2 рази) за такий у 
штаму A. versicolor 99 із радіоадаптивними властивостями (рис. 1). Отримані 
результати узгоджуються із попередніми дослідженнями активності антиокси-
дантних ферментів у даних мікроміцетів у середині логарифмічної та на початку 
стаціонарної фаз росту [2], які показали, що найвища каталазна активність 
спостерігалася у контрольного штаму A. versicolor 432, в обох фазах росту, 
порівняно із штамом A. versicolor 99.  

 
 

Рис. 1. Вплив хронічних доз іонізуючого випромінювання 
на активність каталази штамів Aspergillus versicolor 99 та 432: 

к — контроль (без опромінення мікроміцета); γ — після його опромінення 

При дії іонізуючого опромінення в умовах тривалого культивування спосте-
рігали підвищення активності каталази у обох досліджених штамів, проте більш 
виражена вона була у контрольного штаму A. versicolor 432 (рис. 1). На противагу 
цьому у попередніх дослідженнях було показано [2], що в екпоненційній та на 
початку стаціонарної фази росту даний антропогенний чинник пригнічував 
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каталазну активність у цих штамів. В умовах тривалого культивування встанов-
лено, що у штаму A. versicolor 99 вихідний рівень пероксидазної активності значно 
вищий (майже в 3 рази) за такий у контрольного штаму (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Вплив хронічних доз іонізуючого випромінювання 
на активність пероксидази штамів Aspergillus versicolor 99 та 432: 

к — контроль (без опромінення мікроміцета); γ — після його опромінення 

При дії іонізуючого опромінення спостерігали пригнічення її активності у штаму 
з радіоадаптивними властивостями та активацію в 2 рази у контрольного штаму.  
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12. ПІГМЕНТСИНТЕЗУЮЧА АКТИВНІСТЬ 
БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS 
Д.О. Діденко 
Національний університет харчових технологій 

Здатність утворювати пігменти є важливим критерієм для виживання мікро-
організмів в несприятливих умовах навколишнього середовища. Так, пігменто-
утворення може бути пов’язане з захистом клітини від дії ультрафіолетової 
радіації, перекисного окиснення та дії активних форм кисню на клітину та з 
іншими несприятливими факторами [1]. Досліджуються антиканцерогенні та 
імуномоделюючі властивості пігментів. Існують відомості про використання 
пігментів в медицині, фармакології, сільському господарстві та харчовій 
промисловості [2].  

Відомо, що деякі аеробні спороутворюючі бацили здатні продукувати 
пігменти, приклади включають в себе види B. megaterium, B. atrophaeus, B. indi-
cus, B. cibi, B. vedderi, B. jeotgali, B. okuhidensis, B.clarkii, B. pseudofirmu, і B. fir-
mus [2]. Велика кількість пігментованих бацил були ізольовані і їх пігменти були 
ідентифіковані як каротиноїди, або меланіни.  

Бактерії роду Bacillus є зручними та перспективними продуцентами 
меланоїдних пігментів. Бацили є непатогенними бактеріями, спори яких можна 
знайти в ґрунті, воді і навіть трактах тварин та людей по всьому світі. Вони 
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ростуть в широких межах рН, температури і є невибагливими до компонентів 
поживних середовищ, тому використовуються в багатьох технологіях. 

Меланіни — полімери фенолу або індольних речовин, які широко поширені в 
природі. Вони майже не розчинні в воді і органічних розчинниках, надзвичайно 
інертні і стабільні і піддаються змінам лише в результаті жорстких хімічних 
впливів. Разом з тим меланіни можуть знебарвитись при довготривалому 
витримуванні на повітрі на яскравому сонячному світлі, або при довготривалому 
окисненню пероксидом водню. Їх стійкість до жорстких умов навколишнього 
середовища робить меланіни надзвичайно зручними для дослідження, оскільки 
відпадає необхідність в створенні специфічних умов при роботі з ними. 

Меланіни структурно схожі з гумусовими кислотами і мають схожі окисно-
відновні властивості. Це може бути однією з причин позитивного впливу меланіну 
на схожість та розвиток овочево-баштанових та зернових культур. Навіть у низь-
ких концентраціях (0,03 – 0,06 %) бактеріальний меланін є ефективним біости-
мулятором, і існують відомості про використання його в якості біодобрива [3]. 

У зв’язку з цим метою нашої роботи було дослідження впливу культуральної 
рідини штаму B. subtilis var atter. CCM877 на ріст та розвиток рослин. 

Об’єктом дослідження слугував штам B. subtilis var atter. CCM877 із колекції 
відділу антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного 
НАН України, який здатний синтезувати меланін. 

Фітотоксичність визначали на моделі рулонної культури пшениці сорту 
«Смуглянка». Для цього насіння (n = 34) протягом 30 хв. замочували в відповідних 
розведеннях добової культури досліджуваного штаму бацил, потім підсушували та 
розкладали на смужках поліетилену між фільтрувальним папером. В якості 
контролю використовують водопровідну воду. Проростки вирощували протягом  
7 діб при температурі 24 С. Після закінчення терміну спостереження оцінювали 
вагу надземної, підземної частини паростків та схожість насіння. 

Було встановлено, що розведення рідини 1:200 разів підвищувало схожість 
пшениці до 75 %, що є майже в 2 рази більше за контроль (35 %). Дане 
розведення найбільш ефективне і для стимуляції утворення підземної частини 
рослини, яка збільшувалась в 2 рази в порівнянні з контролем (в середньому 0,08 
г і 0,04 г відповідно). При використанні культуральної рідини досліджуваного 
штаму бацил не відмічалось істотного впливу на масу надземної частини рослин. 

Отже, нами було встановлено, що культуральна рідина штаму B. subtilis var 
atter. CCM877 у розведенні 1:200 проявляє рістстимулюючу дію на корені 
проростків пшениці.  
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13. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ 
ОЧИЩЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ВІД 
ФОСФОРОВМІСНИХ КСЕНОБІОТИКІВ 
В.А. Івашута 
Національний університет харчових технологій 

Нині однією з головних проблем в галузі очистки стічних вод є видалення 
біогенних елементів, зокрема, сполук фосфору, які є основною причиною явища 
евтрофікації водних об’єктів. Надлишок біогенних речовин порушує процеси 
саморегуляції у водних біоценозах, внаслідок чого в них починають домінувати 
види, найбільш пристосовані до умов, що змінилися. Зокрема активно розви-
ваються синьо-зелені водорості, які викликають «цвітіння» води. Прогресуюча 
евтрофікація призводить до загибелі екосистем водойм [2]. За рахунок інтен-
сивного розвитку нових технологій у промисловості та широкого застосування 
фосфоровмісних миючих засобів в останні роки концентрація розчинених 
фосфатів значно збільшилася. Це явище зараз набуває глобальних масштабів і 
стосується не лише прісноводних, а й морських екосистем. Тому оцінивши 
глобальну небезпеку потрапляння фосфатів у водойми, нині є доцільним 
проведення широкомасштабної роботи щодо запобігання екологічної катастрофи 
водних об’єктів і поліпшення якості питної води [1]. 

Загальновідомо, що надмірна евтрофікація водойм починається при вмісті у 
воді фосфору не менше 0,2 мг/л. За літературними даними основними джерелами 
надходження фосфору в навколишнє середовище є: комунальні стоки — 21,1 %; 
миючі засоби — 38,8 %; сільськогосподарська діяльність — 18,0 %; ерозія 
ґрунтів — 4,7 %; сезонна регенерація фосфору з донних мінералізованих 
органічних відкладень — 12,0 %; промислова діяльність — 3,1 %; інші — 5,5 % 
[1]. У стічних водах фосфор знаходиться у формі поліфосфатів та ортофосфатів, 
головними джерелами яких є синтетичні поверхнево-активні речовини [4].  

На сьогодні відомі фізичні, фізико-хімічні, біологічні та комбіновані методи 
видалення фосфору, але більшість з них є малоефективними та неекологічними. 
Крім того, розроблено низку заходів, що дозволяють перешкоджати процесам 
евтрофікації безпосередньо у водоймах, наприклад, штучно збільшуючи вміст 
кисню за рахунок використання аераційних установок. Також для зниження росту 
водоростей у водоймах використовують різні гербіциди. Нещодавні дослідження 
показали високу ефективність використання біовугілля в якості очисного агента.  

Для комплексного вирішення завдання максимального очищення стічних вод 
від фосфоровмісних сполук у світовій практиці розроблено кілька основополож-
них технологічних прийомів [3]. Найбільшого поширення набули два способи: 
фізико-хімічний — з використанням коагулянтів і біологічний — з викорис-
танням мікроорганізмів активного мулу. Фізико-хімічним шляхом фосфор, що 
знаходиться в стічній воді, може бути виділений шляхом осадження або за до-
помогою адсорбції. У результаті ефективність видалення фосфатів досягає 80 %. 
З екологічної точки зору кращим є біологічний спосіб дефосфатації, який полягає 
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у використанні активного мулу, окремі види мікроорганізмів якого, за певних 
умов культивування, поглинають фосфати з рідкої фази і виводять їх з очисних 
споруд разом з надлишковою біомасою [4]. В процесі біологічного очищення 
стоків концентрація фосфору в стічній воді знижується, однак, як показує 
практика водоочищення, вміст фосфору становить 1,0 – 3,0 мг/л, що перевищує 
значення ГДК по фосфору. Тому в останні роки в процесі біологічного очищення 
передбачають додаткові заходи, зокрема, перспективним є використання ком-
бінованого методу видалення фосфору, що поєднанує процеси біологічного 
очищення та хімічного осадження. Незважаючи на використання хімічного 
реагенту, даний метод можна віднести до числа екологічних, так як передбачена 
стадія нейтралізації реагента. Недоліком даної технології є великі обсяги дефос-
фатизаторів [2]. Крім вищезазначеного до новітніх методів очищення належить 
використання іммобілізованих клітин в якості очисних агентів. До складу 
біоплівки та активного мулу входять різноманітні види мікроорганізмів, які утво-
рюють повний трофічний ряд з впорядкованими ланцюгами живлення, що обу-
мовлює синергічний ефект їх діяльності та зниження приросту мулу. Такий спо-
сіб дає змогу істотно підвищити глибину та інтенсивність очищення стічних вод 
як від органічних забруднюючих речовин, так і від сполук азоту та фосфору [5]. 
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14. МІКРОФЛОРА ФЕРМЕНТОВАНИХ 
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С.А. Ісаєв 
Національний університет харчових технологій 

Багато овочів і плодів не можуть довго зберігатись навіть при найсприятливіших 
умовах, тому щоб запобігти впливу мікроорганізмів, їх консервують. Консервуван-
ням створюють широкий асортимент різних продуктів харчування. Способи консер-
вування дуже різноманітні й відрізняються за характером впливу їх на мікроор-
ганізми та ферменти. Одні ґрунтуються на знищенні мікроорганізмів, інші на 
припиненні їх життєдіяльності за допомогою високих температур, холоду, кислот, 
солі, цукру та інших речовин або зневоднюванням (сушінням) продуктів. Поширені 
такі способи консервування: квашення, соління, маринування, сушіння і стерилізація. 
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Різноманітність способів консервування ґрунтується на принципах, що усу-
вають причини псування харчових продуктів: 

а) підтримання життєвих процесів, що відбуваються в продуктах і перешкоджають 
розвитку мікроорганізмів, наприклад, зберігання свіжих плодів та овочів тощо; 

б) стримування життєдіяльності мікроорганізмів дією фізичних або хімічних 
факторів (принцип анабіозу), завдяки яким у сировині пригнічуються життєві 
процеси. На принципі анабіозу ґрунтується зберігання харчових продуктів при 
низьких температурах або в атмосфері вуглекислого газу, консервування 
підвищеною концентрацією розчинених у продукті речовин, а також додаванням 
хімічних консервантів, які затримують розвиток мікроорганізмів (наприклад 
оцтової кислоти під час маринування); 

в) припинення життєдіяльності мікроорганізмів, яке супроводжується припи-
ненням життєвих процесів у сировині, — консервування нагріванням, дією 
електричного струму, іонізуючих випромінювань, ультразвуку, додаванням 
хімічних речовин, що знищують мікроорганізми, а також механічним виведен-
ням мікроорганізмів з продукту (стерилізуюче фільтрування). Вибираючи спо-
соби консервування, необхідно враховувати їх вплив на якість продукту, 
економічну доцільність та можливість реалізації в певних умовах. 

Мікробіологічні методи консервування ґрунтуються на утворенні в продуктах 
речовин, яким притаманна консервувальна здатність. Для цього найчастіше 
використовують молочнокислі бактерії, які під час зброджування цукру виді-
ляють в навколишнє середовище молочну кислоту (СН3СНОНСООН), яка в свою 
чергу стримує розвиток інших мікробів. Консервувальну дію може викликати і 
етиловий спирт, що виділяється під час зброджування дріжджами цукру. 

Молочнокисле та спиртове бродіння відбувається у процесі квашення овочів 
та замочування плодів. При цьому може накопичуватись до 0,5 – 0,7 % етилового 
спирту, що не перешкоджає розвитку молочнокислих бактерій, але помітно 
поліпшує смак готової продукції. 

При низьких температурах (2 – 4 °С) знищуються молочнокислі бактерії, пліс-
нява та інші мікроорганізми, але при цій температурі також малоактивні дріжджі. 
Для підвищення їх активності температуру навколишнього середовища під час 
заквашування та вимочування підтримують на рівні 18 – 25 °С. Після накопи-
чення достатньої концентрації кислоти заквашені та мочені овочі і фрукти збе-
рігають при більш низьких температурах. Молочна кислота концентрацією 0,5 % 
гальмує діяльність багатьох шкідливих мікроорганізмів, але не затримує розвиток 
дріжджів та плісняви, концентрацією 1 – 2 % припиняє дію молочнокислих 
бактерій навіть за наявності у середовищі ще незбродженого цукру. 

Загальною рисою всіх молочнокислих бактерій є їхня висока цукролітична 
здатність і відсутність у більшості з них анаболітичних шляхів. Вони грампо-
зитивні, неспороносні (за винятком Lactobacillus inulinus), переважно нерухливі 
анаероби або мікроаерофіли. Характерною рисою молочнокислих бактерій є 
також потреба їх у ростових речовинах. Вони не можуть рости на суто 
мінеральних середовищах з глюкозою і NH4

+. Більшість їх потребують вітамінів, 
пантотенової та фолієвої кислот, а тому вирощують ці бактерії на складних 
поживних середовищах. Молочнокислі бактерії добре витримують висушування, 
стійкі до СО2 і етилового спирту. Оптимальна температура росту 25 – 35 °С для 
мезофілів і 40 – 45 °С для термофілів. 
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Молочнокислі бактерії дуже поширені в природі. їх можна знайти скрізь: у 
повітрі й ґрунті, у молоці і на поверхні овочів та фруктів. Чимало їх є й на 
поверхні тіла, у кишках людини і тварин. Залежно від продуктів, які на-
громаджуються під час бродіння, всі молочнокислі бактерії поділяють на дві 
групи — гомоферментативні, що утворюють при зброджуванні цукрів як 
основний продукт молочну кислоту і гетероферментативні, які в процесі 
зброджування цукрів, крім молочної кислоти, утворюють значну кількість інших 
речовин: кислоти, етиловий спирт, вуглекислий газ тощо. 
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15. ВИКОРИСТАННЯ 
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К.С. Карпюк 
Національний університет харчових технологій 

Важливе досягнення медицини останніх років — розробка і клінічне 
використання біологічних препаратів, створених на основі моноклональних 
антитіл. Перші моноклональні антитіла (МКАТ) використовували в основному з 
діагностичною метою [1]. Саме за допомогою моноклональних антитіл до по-
верхневих молекул визначають субпопуляційний склад лімфоцитів, проводять 
імунологічні дослідження для діагностики онкологічних і аутоімунних захворю-
вань при роботі з матеріалами біопсії. Можливе також приєднання моноклональ-
них антитіл до антигенів вірусів, бактерій та інших патогенів для лікування 
інфекційних захворювань. На сьогодні МКАТ використовують з діагностичною 
метою: виявлення експресії різноманітних молекул, в клінічній практиці (блокада 
рецепторів), у лікуванні онкологічних і аутоімунних захворювань тощо [2].  

Проте, як для діагностичного, так і для лікувального застосування МКАТ 
повинні кількісно визначатись. Розробка кількісних методів контролю є актуаль-
ною та обов’язковою для стандартизації препаратів.  

Метою даної роботи було вивчення найбільш оптимального методу кількіс-
ного визначення моноклональних антитіл.  
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Імунний аналіз ґрунтується на взаємодії антигену (АГ) та антитіла (АТ) з 
використанням різних варіантів мічення одного з компонентів (фермент, 
радіонуклід, флуоресцентний барвник та інші). Оцінка реакції проводиться 
автоматично на спеціальній апаратурі, що дозволяє стандартизувати ці методи. 
Залежно від типу використовуваної мітки і умов постановки тесту імунний аналіз 
позначається як радіоімунний (РІА), імунофлуоресцентний (ФІА), імунофермент-
ний (ІФА) та інші [5]. 

При теоретичному аналізі вище перелічених методів кількісного визначення 
МКАТ, на сьогодні найбільш оптимальним є метод імуноферментного аналізу 
(ІФА). Метод базується на специфічному зв’язуванні антитіла з антигеном, при 
цьому один з компонентів кон’югований з ферментом, в результаті реакції з 
відповідним хромогенним субстратом утворюється забарвлений продукт, 
кількість якого можна визначити спектрофотометрично. 

Теоретично ІФА ґрунтується на даних сучасної імунохімії та хімічної ензимології, 
знанні фізико-хімічних закономірностей реакції антиген-антитіло, а також на головних 
принципах аналітичної хімії. Чутливість ІФА і час його проведення визначається 
декількома основними чинниками: кінетичними, термодинамічними характеристи-
ками реакції антиген-антитіло, співвідношенням реагентів, активністю ферменту і 
роздільною здатністю методів його детекції. Різноманітність об’єктів дослідження від 
низькомолекулярних сполук до вірусів і бактерій, а також надзвичайно широке коло 
завдань, пов’язаних з різноманіттям умов застосування ІФА, обумовлюють розробку 
надзвичайно великої кількість варіантів цього методу [3]. 

ІФА знайшов широке застосування в різних областях медицини і біології 
завдяки відносній простоті і високій чутливості методу, замінивши використо-
вувані раніше в клінічній практиці методи аглютинації, преципітації і РІА. Так як 
є менш трудоємним, нетривалим за часом та зручним для виконання великої 
кількості однотипних аналізів. 

В ІФА поєднується унікальна специфічність імунохімічного аналізу з високою 
чутливістю визначення ферментної мітки. Чутливість методу (під чутливістю увазі 
мінімальна виявлена кількість антитіл або антигену) визначається наступними 
факторами: аффінністю антитіл, переважним використанням моноклональних 
антитіл; специфічною активністю ферменту; інтенсивністю сигналу; чутливістю 
обліку сигналу [4].  

Таким чином, висока чутливість (10–9 – 10–12 моль) у поєднанні із швидкістю 
аналізу (від декількох хвилин до декількох годин), можливість одночасного 
тестування великої кількості зразків і відсутність необхідності попередніх 
операцій, котрі передбачають очистку і концентрування аналізуючого з’єднання 
в зразку надають ІФА беззаперечні переваги перед іншими аналітичними 
методами у його використанні в якості кількісного визначення МКАТ.  
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16. МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНІ 
ОЗНАКИ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 
РОДИНИ PSATHYRELLACEAE  
О.В. Кирпушко 
Національний університет харчових технологій 
М.Л. Ломберг 
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНА України 

На сьогодні споживання грибів продовжує зростати у зв’язку з їх функціо-
нальними перевагами та наявністю біологічно активних сполук. Дані сполуки 
можуть бути знайдені в фенольних, полісахаридних і ліпідних та інших фракціях 
окремих представників грибів [1]. Результати численних досліджень показують 
значний потенціал агарикоїдних грибів щодо інгібування росту різних ліній 
ракових клітин, а також виділення з грибів речовин різної хімічної природи з 
протигрибковими, антибактеріальними та інсектицидними властивостями [2, 4]. 
Відомо, що окремі ксилотрофні макроміцети здатні до ініціації реакцій перкис-
ного окиснення ліпідів та вільно радикальній деградації лігніну, тобто їм 
притаманні механізми антиоксидантного захисту [3].  

Метою роботи було визначення морфолого-культуральних ознак окремих 
представників родів Coprinopsis та Coprinellus. Дослідження культуральних та 
морфологічних ознак 5 штамів копринусових, а саме, Coprinellus ephemerus — 8, 
49, 245; Coprinopsis сinerea — 200, 262 проводили на агаризованих поживних 
середовищах (ПС) різного складу — агаризоване пивне сусло (СА), картопляно-
глюкозний агар (КГА), мальт-екстракт агар (МЕА) та мальт-екстракт-дріжджово-
пептоний агар (МДПА). Культуральні ознаки досліджуваних штамів на різних 
ПС характеризували за такими критеріями, як: тип колонії, колір колонії, колір 
реверзуму, щільність колонії, зональність колонії, тощо. 

Аналізуючи отримані результати, слід відмітити, що склад поживних 
середовищ суттєво впливає не лише на швидкість, але й на характер росту 
міцелію. Найбільш щільні колонії спостерігалися на натуральному середовищі 
СА у досліджуваних штамів C. еphemerus 8, C. еphemerus 49, C. еphemerus 245, а 
також на середовищі КГА у штамів C. еphemerus 245 та C. еphemerus 8. 
Натомість, у штаму C. еphemerus 49 на комерційному середовищі МЕА 
спостерігалося утворення колоній з низькою щільністю.  

Борошнисті колонії утворювалися на всіх досліджених середовищах для 
штамів C. сinerea, а також для штаму C. еphemerus 49 на середовищах МЕА та 
СА. Утворення ватоподібних колоній було характерно для штаму C. еphemerus 
245 на всіх використаних в дослідженні ПС, а для штаму C. еphemerus 8 на 
поживних середовищах КГА, СА та МЕА. Бархатисті колонії утворювались лише 
у штаму C. еphemerus 8 на середовищі МДПА.  
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Цінним критерієм для ідентифікації штамів в культурі є утворення 
концентричних зональних кіл. В нашому дослідженні концентрична зональність 
спостерігалася у штаму C. еphemerus 49 на середовищах КГА, СА. В іншого 
штаму C. еphemerus 8 спостерігалося утворення концентричних зональних кіл на 
середовищах МДПА за рахунок різної щільності міцелію і добре простежувалися 
з віком колоній.  

До загальних тенденцій при культивуванні грибів на середовищах різного 
складу необхідно віднести варіювання текстури, забарвлення колоній та зміну 
кольору реверзуму. Початкове забарвлення колоній усіх досліджених нами 
штамів було біле, з часом спостерігалася певна пігментація, як показано, 
наприклад, для C. еphemerus 49, з’являлися пігментні плями зазвичай коричне-
вого кольору. Під час росту штамів культури відбувалася зміна кольору реверзу-
му. Найбільш пігментованими виявилися штами C. еphemerus 49 та C. еphemerus 
245. Таким чином, не тільки колір, але й текстура колоній досліджуваних культур 
дуже різнилася в залежності від штаму і складу поживного середовища. 
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COPRINELLUS ТА COPRINOPSIS  
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Чимало грибів розкладають целюлозу та геміцелюлозу використовуючи 
позаклітинні гідролітичні ферменти. Гриби, що руйнують деревину ефективно 
деградують полісахариди, які містяться в лігніні. На сьогодні, великий інтерес 
викликають такі ферменти як целюлаза, пероксидаза, лаказв, за допомогою яких 
гриби розкладають та засвоюють клітковину. Ензим лаказа широко розповсю-
джений серед дереворуйнівних грибів та пов’язаний з деградацією лігніну. 



 682 

Самостійно, чи разом з іншими ферментами, лаказа безпосередньо деполімеризує 
макромолекулу лігніну. В той же час лігнінпероксигенази мають ключову роль в 
лігнінолітичному циклі, відповідальному за деградацію комплексного полімеру 
[1]. Одним з перспективних напрямків у сучасній біоенергетиці є біологічне 
перетворення деревини за допомогою лігнінлітичних грибів [2]. Дослідники 
розглядають лігноцелюлозу як джерело вуглецю для палива та хімічного 
виробництва через його велику кількість в природних умовах [3]. 

Дослідження наявності різної ферментативної активності у штамів Coprinellus 
ephemerus — 8, 49, 245; Coprinopsis сinerea — 200, 262; та Coprinopsis 
atramentaria — 1946 проводили за допомогою якісних кольорових реакцій. 
Досліджували 4 ферменти, що характеризують: окисно-відновні процеси — 
лаказа, метаболізм вуглеводів — амілаза, целюлаза, та ліпідів — ліпаза [4].  

Наявність лаказної активності на поверхні міцеліальної колонії визначали за 
допомогою якісної хімічної кольорової реакції з α-нафтолом. Про позитивну 
реакцію на лаказу свідчила поява темно-фіолетового забарвлення різної інтен-
сивності у всіх досліджених штамів. Таким чином, всі штами показали високу 
лаказну активність та потенційну здатність окиснювати молекулярним киснем 
поліфенольні з’єднання з утворенням хінонів.  

Визначення наявності амілазної активності проводили за допомогою якісної 
кольорової реакції на фермент амілазу. В результаті проведених дослідів було 
встановлено, що у всіх досліджених штамів, окрім C. atramentaria 1946, 
спостерігалося утворення безбарвних зон різного діаметру, після внесення 3 %-го 
розчину Люголя, що є позитивною реакцією на даний ензим. Негативній реакції 
C. atramentaria 1946 відповідало темно-фіолетове забарвлення колонії. Отримані 
позитивні реакції свідчить про те, що досліджені штами C. ephemerus та C. 
сinerea здатні гідролітично розщеплювати крохмаль та глікоген з утворенням 
декстринів, мальтози та глюкози. 

Наявність целюлазної активності штамів визначали за допомогою якісної 
кольорової реакції на карбоксиметилцелюлазу (КМЦ). В даному випадку було 
виявлено, що всі досліджені штами, окрім C. atramentaria 1946, показали високу 
КМЦ-активність, оскільки спостерігалась позитивна реакція на КМЦ. Про це 
свідчить наявність прозорих зон різного діаметру навколо та під колоніями 
культур після обробки середовища розчином конго-червоного. У штаму C. 
atramentaria 1946 КМЦ-активність була відсутня. В результаті отриманих даних, 
можна зробити висновок, що штами видів C. ephemerus та C. сinerea здатні 
гідролізувати целюлозу до глюкози чи дисахариду целобіози.  

Ліпаза — ліполітичний фермент, котрий каталізує гідроліз складно-ефірних 
зв’язків в тригліцеридах з утворенням жирних кислот та гліцерину. В результаті 
проведення досліду було виявлено, що штами C. сinerea 200 та C. сinerea 262 
показали сильну позитивну реакцію вже на 3 добу культивування. В процесі їх росту 
спостерігалося просвітлення під колоніями культур, тобто випадіння осаду омилених 
сполук, що свідчить про те, що дані штами здатні гідролізувати тригліцериди до 
більш простих сполук. Натомість у штамів C. ephemerus 8, C. ephemerus 49, C. 
ephemerus 245, та C. atramentaria 1946 ліпазна активність була відсутня. 
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18. РЕАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ КВЕРЦЕТИНУ 
ЗА СИНДРОМУ ІНСУЛІНО-
РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ЩУРІВ 
Н.Г. Клімчук 
Національний університет харчових технологій 
Т.М. Кучмеровська 
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 

На даний час цукровий діабет 2 типу (ЦД) та метаболічний синдром (МС) 
вважають найпоширенішими хронічними захворюваннями. Небезпека ЦД 
полягає в ускладненнях, якими він супроводжується, а МС в тому, що він є 
фактором ризику виникнення ЦД. Ці захворювання часто призводять до 
інвалідизації, втрати працездатності та зниження якості життя пацієнтів, що 
потребує нових підходів до їх лікування. 

Незважаючи на те, що за останні роки досягнуто значних успіхів у розумінні 
патофізіологічних та молекулярних механізмів, які лежать в основі ЦД та МС, ці 
захворювання і надалі залишаються серйозною медичною та соціальною 
проблемою. Це зумовлено не лише значним їх поширенням, але й тенденцією до 
зростання числа хворих. Наразі у світі більше 328 млн хворих на ЦД [1]. 

Відомо, що інсулінорезистентність, як головна патогенетична ланка ЦД 2 
типу та МС, може бути не тільки генетично детермінованою, а й розвиватися 
внаслідок впливу гормонального дисбалансу та різних зовнішніх чинників, 
зокрема неякісного харчування. Встановлено, що споживання їжі з високим 
вмістом насичених жирів призводить до розвитку ожиріння за рахунок високої 
калорійності, суттєвого погіршення чутливості до інсуліну, підвищення рівня 
тригліцеридів та холестерину ліпопротеїдів низької щільності [3]. 

При хронічних порушення ліпідного обміну з надлишковим накопиченням 
жиру (тригліцеридів) виникає ожиріння, яке супроводжується збільшенням маси 
тіла, що призводить до розвитку МС. 

За ожиріння виникає окислювальний стрес, зумовлений надлишковою гене-
рацією активних форм оксигену, порушенням механізмів антиоксидантного 
захисту, активацією перекисного окиснення ліпідів. Про наявність окислюваль-
ного стресу при високожировій дієті свідчить підвищення вмісту кінцевого 
продукту перекисного окиснення ліпідів — малонового діальдегіду [2]. 

Метою роботи було дослідити ефект біофлавоноїду кверцетину, як антиоксиданта, 
на розвиток інсулінорезистентності та ожиріння при високожировій дієті у щурів. 

У дослідах використовували щурів-самців лінії Вістар, віком 4 місяці, масою 150 – 
220 г з дотриманням національних «Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах» (Україна, 2001). Тварин утримували на високожировій дієті протягом  
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8 тижнів. Раціон складали білки, жири, вуглеводи у кількості відповідно 4,9; 26,4;  
68,8 % від усіх калорій. До раціону інтактних тварин входили білки, вуглеводи та жири 
у кількості 15,0, 81,1, 3,9 % від загальних калорій, відповідно.  

В якості протекторного засобу використовували кверцетин, який вводили 
перорально за допомогою зонду у вигляді водної суспензії у дозі 50 мг на кг маси 
тіла протягом 8 тижнів, починаючи з першого дня експерименту. Контрольна 
група за аналогічною схемою отримувала плацебо. 

Рівень інсулінорезистентності визначали, вимірюванням глюкози у крові. Було 
встановлено, що протягом 8-тижневого експерименту рівень базальної глікемії не 
відрізнявся від контролю, хоча спостерігається тенденція до зниження у групі з 
лікуванням. Так рівень глюкози у групі тварин, які отримували плацебо становив  
5,73 ммоль/л, у щурів до раціону яких входив кверцетин цей показник — 5,46 ммоль/л.  

Показано, що дієта з високим вмістом жирів є адекватною експериментальною 
моделлю для створення стану інсулінорезистентності. На цій дієті спостерігали 
збільшення приросту маси тіла експериментальних тварин більш ніж на 50 % та 
відносної маси вісцерального жиру майже втричі порівняно з інтактним контролем. 
Було виявлено позитивний ефект біофлавоноїду у групі щурів, які отримували 
кверцетин. Так маса тіла тварин, які отримували біофлавоноїд, зменшувалася на 25 % 
у порівнянні з щурами, які отримували плацебо, маса вісцелярного жиру відповідно 
майже на 50 %. Це свідчить, що застосування кверцетину у щурів, яких утримували на 
високожировій дієті, сприяє зниженню вісцелярного жиру та маси тіла тварин. 

Отримані дані свідчать про доцільність дослідження кверцетину, як потенцій-
ного лікарського засобу у комплексній терапії при ожирінні. 
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19. ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ 
ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ, 
ВИДІЛЕНИХ З ФЕРМЕНТОВАНОГО 
М’ЯСНОГО ПРОДУКТУ 
Л.М. Коваленко 
Національний університет харчових технологій 
С.Г. Даниленко 
Інститут продовольчих ресурсів НААН України 

Розвиток технологій у виробництві ферментованих м’ясних продуктів дає 
змогу отримувати продукти високої якості, які користуються попитом у по-
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купців. Для запобігання побічних ефектів в процесі ферментації застосовують 
заквашувальні препарати, які забезпечують необхідний напрямок обробки 
м’ясної сировини та дозволяють його контролювати [1].  

Заквашувальні культури, які використовуються в технологіях сиров’ялених та 
сирокопчених м’ясних продуктів мають відповідати вимогам сучасного вироб-
ництва і досягати наступних цілей: забезпечувати виробництво продуктів 
стабільної якості; економічне виробництво завдяки чітко визначеному часу 
виробничих процесів; зниження ризику в області гігієни; низькі залишкові долі 
нітритів та нітратів; високоякісна продукція у відношенні смаку, забарвлення, 
текстури і терміну придатності; гарантія якості відповідно стандарту [3] . 

Пошук та підбір культур при створенні бактеріального препарату для фер-
ментування м’яса — складний багатостадійний процес, одним з етапів якого є 
ідентифікація селекціонованих штамів мікроорганізмів за сукупністю морфо-
лого-культуральних та фізіолого-біохімічних ознак.  

Ідентифікація виділених мікроорганізмів через ряд чинників виявляється до-
сить важкою справою. Тому питання визначення видової приналежності штамів, 
вилучених з природних джерел, є актуальним. Ідентифіковані мікроорганізми 
потім можуть бути залученими до складу бакпрепарату для ферментування 
м’ясної сировини [2]. 

Основними завданнями роботи було ідентифікувати мікроорганізми найбільш 
врожайні і стійкі до високих концентрацій NaCI; поповнити банк культур лабо-
раторії; відібрати активні штами для створення заквашувальних композицій 
бактеріального концентрату з метою їх застосування у виробництві високоякіс-
них елітних ковбас з високим ступенем санітарно-гігієнічних показників.  

Мікроорганізми, представлені для ідентифікації, були раніше виділені з м’ясної 
сировини і відібрані після первинного розділу культур за їхньою солестійкістю і 
домінуванням у всіх обстежуваних м’ясних продуктах. Було проведено ідентифікацію 
двох коковидних штамів мікроорганізмів. Основним фактором ідентифікації штамів 
була їхня здатність до росту на середовищі МПА з використанням експрес-методу 
діагностики стафілококів — «Діастаф», ріст на середовищі МПА з еритроміцином, 
виявлення росту на молочно-жовтково-сольовому агарі, фуралідоновому агарі, 
цитратному агарі Сіммонса. На основі отриманих результатів встановлено належність 
культур штаму 5 – 18 до роду Staphylococcus, штаму 4 до роду Micrococcus. Дані по 
визначенню видової належності штамів наведені у табл. 1.  

Таблиця 1. Характеристика таксономічного положення селекціонованих штамів 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

У
тв

ор
ен

ня
 а

мі
ак

у 
з а

рг
ін

ін
у 

У
тв

ор
ен

ня
 н

іт
ри

ту
 з 

ні
тр

ат
у 

Рі
ст

 в
 М

П
Б 

з 

6,
5 

%
 N

aC
l 

7,
5 

%
 N

aC
l 

10
 %

 N
aC

l 

Рі
ст

 в
 М

П
Б 

пр
и 

15
 °С

 

45
 °С

 

Рі
ст

 н
а 

аг
ар

і з
 

10
 %

 N
aC

l 

15
 %

 N
aC

l 

Рі
ст

 за
 3

7 
°С

 

Гі
др

ол
із

 к
ро

хм
ал

ю
 

Ро
зр

ід
ж

ен
ня

 ж
ел

ат
ин

у 

Рі
ст

 в
 М

П
Б 

з р
Н

 

8,
3 

9,
2 

9,
6 

У
тв

ор
ен

ня
 к

ат
ал

аз
и 

Рі
ст

 н
а 

бе
зс

ол
ьо

во
му

 а
га

рі
 

30
 °С

 

43
 °С

 

4 — +  — + +  + +  — — + + +  — + + +  — + 
5 – 
18 + +  + + +  — +  — + + — +  + + — +  + + 

 



 686 

Згідно з отриманими даними встановлено, що селекціонований штам 4 належить 
до виду Micrococcus varians, а штам 5 – 18 — до виду Staphylococcus simulans.. 
Встановлено наявність важливих технологічних ознак таких як нітратредукувальна, 
каталазна та ароматоутворювальна активності у відібраних штамів бактерій. Це все 
дає змогу залучити їх до колекції перспективних для промисловості культур.  
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20. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН ACINETOBACTER 
CALCOACETICUS ІМВ В-7241 
А.Д. Конон 
Національний університет харчових технологій 

Поверхнево-активні речовини (ПАР) мікробного походження є унікальними 
продуктами біотехнології, оскільки, окрім значних переваг перед синтетичними 
аналогами (біодеградабельність, нетоксичність, стійкість у широкому діапазоні 
температури, pН та солоності середовища, біологічна активність), вони можуть 
використовуватися у різних галузях промисловості (харчовій, хімічній та ін.), 
сільському господарстві, а також у процесах біоремедіації, видобутку нафти, 
медицині та фармацевтиці [1]. 

У попередніх дослідженнях показано, що Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-
7241, виділений із забруднених нафтою зразків ґрунту, утворює низькомолекулярні 
поверхнево-активні речовини (комплекс нейтральних, аміно- і гліколіпідів, 
гліколіпіди представлені трегалозоміколатами) за умов росту на гідрофобних (н-
гексадекан, рідкі парафіни) і гідрофільних (етанол, глюкоза) субстратах [2].  

На сьогодні собівартість ПАР мікробного походження є вищою порівняно з 
хімічними аналогами, що зумовлено високими витратами на біосинтез і 
виділення цільового продукту. Тому дослідження, спрямовані на вирішення цих 
проблем, є ключовими й пріоритетними у біотехнології мікробних ПАР [1]. 

Підвищити ефективність технологій мікробного синтезу практично цінних 
метаболітів, в тому числі ПАР, можна за рахунок внесення екзогенних попе-
редників в середовище культивування продуцента, використання відходів інших 
виробництв як дешевих субстратів, а також змішаних субстратів, що дозволяє 
уникнути непродуктивних втрат вуглецю й енергії, що мають місце при викорис-
танні моносубстратов, і підвищити ефективність трансформації вуглецю субстра-
тів в цільовий продукт. 
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Мета даної роботи — дослідити можливість підвищення синтезу ПАР при 
культивуванні A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на моно-та змішаних субстратах. 

Враховуючи хімічну природу синтезованих штамом ІМВ В-7241 ПАР при-
пустили, що внесення в середовище з етанолом цитрату (регулятор синтезу ліпі-
дів), а також С4-дикарбонових кислот (фумарат, попередник глюконеогенезу) буде 
супроводжуватися інтенсифікацією синтезу ПАР. Встановлено, що одночасне 
внесення фумарату (0,01 %) і цитрату (0,01 %) в кінці експоненційної фази росту 
штаму ІМВ В-7241 на середовищі з етанолом приводило до збільшення кількості 
синтезованих ПАР на 195 % порівняно з показниками синтезу на середовищі без 
органічних кислот. Підвищення синтезу ПАР за присутності фумарату і цитрату 
зумовлене збільшенням у 1,7 – 7,0 разів активності ферментів біосинтезу гліко- 
(фосфоенолпіруват(ФЕП)-синтетази і трегалозофосфатсинтази) і аміноліпідів 
(НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази), а також одночасним функціонуванням 
двох анаплеротичних шляхів (гліоксилатного циклу і ФЕП-карбоксилазної реакції). 

На основі теоретичних розрахунків енергетичних потреб синтезу поверхнево-
активних трегалозомономіколатов і біомаси на енергетично дефіцитному суб-
страті (гліцерин) встановлена концентрація енергетично надлишкового н-гекса-
декану, що дозволяє підвищити ефективність конверсії вуглецю використову-
ваних субстратів в ПАР. За молярного співвідношення концентрацій н-
гексадекану і гліцерину 1:7 і співвідношенні С/N, що дорівнює 30, кількість 
синтезованих позаклітинних ПАР підвищувалася у 2,6 – 3,5 рази порівняно з 
такою на моносубстратах. Підвищення синтезу ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 
на суміші гексадекану і гліцерину зумовлене збільшенням у 1,3 – 2,4 рази 
активності ферментів їх біосинтезу, а також одночасним функціонуванням 
гліоксилатного циклу і ФЕП-карбоксилазної реакції. 

Показано, що А. calcoaceticus ІMВ В-7241 здатний синтезувати ПАР на таких 
субстратах, як рідкі парафіни, пересмажена соняшникова олія і меляса. Максимальні 
показники синтезу ПАР спостерігалися при культивуванні А. calcoaceticus ІMВ В-7241 
на олієвмісному субстраті: підвищення умовної концентрації ПАР в 2,8 – 3,3 рази 
порівняно з показниками на середовищі з етанолом. За використання меляси як джере-
ла вуглецю спостерігали збільшення кількості синтезованих ПАР на 80 %, а рідких 
парафінів — на 40 % порівняно з вирощуванням на етанолвмісному середовищі. 

Таким чином, в результаті проведеної роботи встановлено можливість 
інтенсифікації синтезу ПАР у 1,9 – 3,5 рази при культивуванні A. calcoaceticus 
ІМВ В-7241 на моно- та змішаних субстратах. Запропоновані в даній роботі 
підходи, зокрема внесення екзогенних попередників і культивування продуцента 
на суміші ростових субстратів, можуть бути використані для розробки не тільки 
технологій мікробних ПАР, але й інших технологій мікробного синтезу. 
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21. ВПЛИВ СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ 
ІНОКУЛЯТУ НА СИНТЕЗ 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
ЗА УМОВ РОСТУ 
NOCARDIA VACCINII ІМВ В-7405 
НА СУМІШІ СУБСТРАТІВ 
Н.В. Кудря 
Національний університет харчових технологій 

Останнім часом мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР) стали об’єктом 
інтенсивних досліджень, що зумовлюється їх унікальними фізико-хімічними 
властивостями та перевагами перед синтетичними аналогами [3]. Одним із 
підходів до інтенсифікації їх біосинтезу є використання суміші ростових і 
неростових субстратів. У літературі зазначається, що культивування на змішаних 
субстратах дає змогу уникнути непродуктивних втрат вуглецю та енергії і 
підвищує конверсію вуглецю у біомасу чи практично цінні сполуки [2].  

У попередніх дослідженнях виділено штам нафтоокиснювальних бактерій, 
ідентифікований як Nocardia vaccinii К-8 [1]. Здатний до синтезу ПАР на таких 
субстратах як гексадекан, етанол, рідкі парафіни та глюкоза. Штам К-8 
депоновано у Депозитарії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології 
НАН України за номером ІМВ В-7405. 

Мета даної роботи — дослідження можливості інтенсифікації синтезу ПАР N. 
vaccinii ІМВ В-7405 на суміші ростових субстратів. 

Як джерело вуглецю та енергії використовували моносубстрати (етанол, 
гексадекан, гліцерин, глюкоза), а також суміш цих субстратів. Концентрація 
кожного з моносубстратів у змішаному субстраті становила 0,5 і 1,0 % (об’ємна 
частка у разі використання етанолу, гексадекану і гліцерину, масова частка — 
глюкози). Моно- і змішані субстрати, використовувані для культивування штаму 
ІМВ В-7405, були еквімолярні за вуглецем. 

Встановлено, що показники синтезу ПАР залежали від природи джерела 
вуглецю у середовищі для одержання інокуляту. У разі культивування штаму 
ІМВ В-7405 на суміші гексадекану та гліцерину (1,0 %) значення умовної 
концентрації ПАР (ПАР*) підвищувалось у 2,1 – 2,7 разів порівняно з 
показниками на відповідних моносубстратах. При цьому максимальні значення 
ПАР* спостерігалися за використання інокуляту вирощеного на суміші суб-
стратів та гліцерині (таблиця). Варто зазначити, що незалежно від способу 
підготовки посівного матеріалу індекс емульгування практично не змінювався. 

На відміну від культивування на суміші гексадекану і гліцерину, за умов росту N. 
vaccinii ІМВ В-7405 на середовищі з етанолом і глюкозою та гліцерином і глюкозою 
максимальні показники синтезу ПАР спостерігалися тільки у разі застосування 
посівного матеріалу, вирощеного на відповідних змішаних субстратах. За таких умов 
культивування N. vaccinii ІМВ В-7405 значення ПАР* підвищувалося у 1,2 – 3,1 рази 
у порівнянні з культивуванням на моносубстратах (табл. 1). 

Одержані результати засвідчують ефективність використання суміші ростових 
субстратів для одержання поверхнево-активних речовин N. vaccinii ІМВ В-7405. 
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Таблиця 1. Синтез ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 на змішаних субстратах залежно 
від способу підготовки інокуляту 

Показники 
синтезу ПАР Джерело вуглецю 

у середовищі для біосинтезу 
Джерело вуглецю у середовищі  

для одержання інокуляту ПАР* Е24, % 
Гексадекан, 0,5 % 2,9 ± 0,15 51 ± 2,6 
Гліцерин, 0,5 % 4,6 ± 0,23 57 ± 2,9 Гексадекан, 1 % + гліцерин, 1 % 
Гексадекан, 0,25 % + гліцерин 0,25 % 4,8 ± 0,24 57 ± 2,9 

Гексадекан, 1,0 % Гексадекан 0,5 % 1,8 ± 0,09 51 ± 2,6 
Гліцерин, 2,4 % Гліцерин 0,5 % 2,3 ± 0,12 62 ± 3,1 

Етанол, 0,5 % 0,7 ± 0,04 52 ± 2,6 
Глюкоза, 0,5 % 2,5 ± 0,13 52 ± 2,6 Етанол, 1 % + Глюкоза, 1 % 
Етанол, 0,25 % + Глюкоза 0,25 % 4,0 ± 0,2 65 ± 3,3 

Етанол,1,96 % Етанол 0,5 % 1,8 ± 0,09 43 ± 2,2 
Глюкоза, 2,44 % Глюкоза 0,5 % 1,7 ± 0,09 51 ± 2,6 

Гліцерин, 0,5 % 1,2 ± 0,06 64 ± 3,2 
Глюкоза, 0,5 % 1,9 ± 0,1 64 ± 3,2 Гліцерин, 1 % + Глюкоза, 1 % 
Гліцерин, 0,25 % + Глюкоза 0,25 % 3,4 ± 0,17 64 ± 3,2 

Гліцерин, 1,8 % Гліцерин 0,5 % 2,8 ± 0,14 57 ± 2,9 
Глюкоза, 2,2 % Глюкоза 0,5 % 1,1 ± 0,06 65 ± 3,3 
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22. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ЕНДОГЛЮКАНАЗИ З ASPERGILLUS SP.262 
Ю.Ю. Лапська, Є.О. Омельчук 
Національний університет харчових технологій 
С.О. Сирчин 
Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАНУ 

В сучасній біотехнології досить актуальним є дослідження специфічності дії 
ферментів, їх біосинтез різними продуцентами, а також вивчення фізико-
хімічних властивостей. Рішення цих питань має практичне значення з точки зору 
раціонального використання ферментних препаратів та інтенсифікації техно-
логічних процесів з їх участю. 

До гідролітичних ферментів, які мають перспективу широкого застосування у 
майбутньому належать також і ферменти целюлолітичного комплексу. Вони 
здійснюють глибокий гідроліз високоупорядкованих форм целюлози. Останнім 
часом великі досягнення у розвитку ензимології дозволяють широко викорис-
товувати ферментні препарати на основі целюлаз у тваринництві та птахівництві, 
як добавки до кормів для підвищення їх поживної цінності; також в текстильній 
та харчовій промисловості. Необхідність ефективної біоконверсії відновлю-
вальної рослинної сировини у біопаливо, кормові та харчові продукти, а також 
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проміжну сировину для хімічної та мікробіологічної галузей є одним з основних 
причин дослідження целюлолітичних ферментів [1, 2].  

Термостабільність ферментів та максимальна активність за високих темпера-
тур дозволяє проводити промислові процеси при більш високих температурах, 
що призводить до прискорення ферментативних реакцій та зводить до мінімуму 
можливість розвитку мікроорганізмів-контамінантів. 

У зв’язку з перспективністю застосування ферментів целюлолітичного комплексу 
у різних галузях промисловості з’явилась нагальна потреба у розробці способів 
підвищення активності та стабільності даних ферментів. Тому метою дослідження 
було визначення впливу температури і рН на активність та стабільність ендоглю-
канази, який продукується термотолерантним штамом Aspergillus sp. 262.  

Об’єктом дослідження була ендоглюканаза термотолерантного штаму Asper-
gillus sp. 262, селекціонованого у відділі фізіології та систематики мікроміцетів 
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.  

Культивування проводили глибинним способом на підібраному для макси-
мального синтезу целюлолітичних ферментів середовищі, де як джерело вуглецю, 
азоту та фосфору використовували буряковий жом, сечовину, дигідрофосфат 
натрію. Продуцент вирощували у колбах (750 мл) на качалці зі швидкістю 
обертання 220 об/хв при температурі 42 °С впродовж 4 діб.  

Міцелій та залишки бурякового жому від культуральної рідини відділяли 
центрифугуванням. Активність ендоглюканази визначали віскозиметрично за зни-
женням в’язкості 0,3 % розчину Na-КМЦ за допомогою віскозиметра Оствальда (діа-
метр капіляру 0,99 мм). Для кращої наглядності результатів на графіках ендоглю-
каназна активність виражена у відсотках від максимального значення (100 %).  

Оптимальні температурні умови активності ендоглюканази визначали за 
стандартних умов проведення реакції в діапазоні температур 40 – 90 °С з ін-
тервалом 10 °С. Дослідження впливу рН на активність ендоглюканази здійсню-
вали в межах рН 4,0 – 8,0 з інтервалом 1,0.  

Термостабільність визначали інкубуванням ферментного розчину протягом 
30, 60, 90, 120, 150 та 180 хв в діапазоні температур 40 – 90 °С з інтервалом 10 °С 
з наступним визначенням активності в стандартних умовах. рН-стабільність 
визначали інкубуванням ферментного розчину в аналогічних часових проміжках 
у 0,05М ацетатному буфері при 40 °С та значеннях рН 4 – 8 з інтервалом 1. 

Одержані дані показали, що оптимум дії ферменту спостерігається при 70 °С та 
рН 6,0. Фермент зберігає високу активність за температури 70 °С протягом 90 хв, 
при 80 °С починає відбуватись його помірна інактивація. Ендоглюканаза стабільна 
при рН 4,0 – 7,0, починаючи з рН 8,0 починається його поступова інактивація. 

 
Рис. Оптимальні температура і рН дії ендоглюканази з Aspergillus sp. 262 
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23. РОЛЬ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ 
AKT-NF-KAPPAB У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ 
МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ 
Д.А. Леонтьєва 
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І.В. Кравчук, Г.Д. Телегеєв 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

Однією із властивостей всіх живих організмів є здатність до постійної 
координації власної діяльності у відповідь на зміни у навколишньому середовищі 
і свого внутрішнього стану, що забезпечується функціонуванням сигнальних 
шляхів. Передача окремих сигналів від мембранних рецепторів до клітини 
відбувається шляхом взаємодії між сигнальними білками та іншими молекулами 
сигнального шляху. Порушення сигнальних механізмів клітини є однією з 
головних молекулярних подій в етіології і патогенезі багатьох захворювань 
людини і, зокрема, раку [1, 2]. 

Хронічна мієлоїдна лейкемія є першим видом лейкозу, при якому було виявлено 
специфічну транслокацію, у результаті якої з’являється маркерна Рh′-хромосома 
(22q-). Вона являє собою реципроктний обмін ділянками гену bcr, що локалізується 
на 22 q11 хромосомі, і протоонкогена с-аbl, який локалізується на хромосомі 9 q34. 
Злитий bcr-abl ген призводить до синтезу фосфопротеїнкінази, яка відповідає за 
пухлинну трансформацію. Результати клінічних та експериментальних досліджень 
дозволяють віднести bcr-abl ген до класу онкогенів, проте конкретні механізми 
пухлинної трансформації за його участю не відомі. Встановлено, що ген bcr-abl 
зв’язує та спричинює фосфорилювання більш як 20 білків — від структурних 
протеїнів до сигнальних трансдукторів і активує апаптоз [4]. 

Останнім часом дослідники все частіше стикаються з подвійністю явища програ-
мованої клітинної смерті і все більше звертають увагу на шляхи антиапоптозу. У 
ракових клітинах антиапоптоз також не можна ігнорувати, оскільки саме завдяки 
йому злоякісні пухлини набувають імунітету до лікарських препаратів. Механізм 
виживання клітин пов’язаний з антиапоптозним сигнальним механізмом (шлях Akt-
NF-kB) [3].  

Одними із мішеней ядерного фактора NF-kB є гени, що кодують антиапоптозні 
білки та є одними з основних мішеней для потенціальної діагностики і терапевтич-
них напрямків онкологічних захворювань. Вивчення сигнального шляху Akt-NF-kB 
відіграє важливу роль для пошуку нових потенційно-можливих методів лікування 
ХМЛ. У фізіологічних умовах активована ростовими факторами кіназа Akt спри-
чиняє виживання клітин за двома основними шляхами: Akt інгібує апоптоз та 
активує білок IKK, що завжди викликає активацію NF-kВ і виживання клітин [5].  
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За попередніми дослідженнями, проведеними у відділі молекулярної генетики 
Інституту молекулярної біології та генетики НАН України було доведено, що 
рекомбінантний PH домен білка Bcr-Abl , який ідентифікується у хворих на ХМЛ 
потенційно може взаємодіяти із рядом клітинних білків, одними із них є білок ІКК.  

Метою дослідження є встановлення взаємодії PH домена онкобілка Bcr-Abl з 
білком ІКК. Для цього проводилось створення конструкції рекомбінантного РН 
домену білка Bcr за рахунок субклонування відповідної йому послідовності з 
конструкції pET32a-PH у плазміду pQE30. Необхідну вставку вдалося отримати 
шляхом розрізання конструкції pET32a-PH по відповідним сайтам рестрикції.  

В якості вектора для створення конструкції pСMV6-XL5-ІКК було використано 
плазміду pСMV6-XL5. Попередньо напрацьована та виділена плазмідна ДНК була 
розрізана за допомогою ендонуклеази Sma1 по відповідному сайту. Для отримання 
фрагменту ДНК, що відповідав послідовності білка ІКК застосовувався метод 
полімеразної ланцюгової реакції. Наявність необхідного фрагменту перевірили за 
допомогою електрофорезу, його розмір склав 1461 пар нуклеотидів. 

Результати даної роботи дозволяють перевірити наявність взаємодії між РН 
доменом білка Bcr-Abl та білком ІКК, що дає можливість пошуку альтернатив-
них шляхів терапії хронічної мієлоїдної лейкемії, а саме направити явище 
апоптозу на ракові клітини. 
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24. ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ КОМБІНОВАНИХ 
ДЕЗІНФЕКТАНТІВ НА ОСНОВІ 
ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУНІДИНУ 
Т.П. Лупина 
Національний університет харчових технологій 

Проблема боротьби з мікроорганізмами, що викликають псування харчових 
продуктів, захворювання у людей і тварин, біозабруднення виробничого обладнання, 
біодеструкцію матеріалів завжди потребує вирішення. Саме тому все гостріше 
постає питання вибору дезінфікуючих засобів, які мають бути безпечними для 
здоров’я людини та екологічно безпечними, мати широкий спектр антимікробної 



 693 

активності, економічно вигідними, не повинні спричиняти корозійних ушкоджень 
виробів і апаратури [1].  

Полігуанідини — одна з перспективних груп сучасних деззасобів. Вони мають 
низьку токсичність, високу стабільність, не пошкоджують об’єкти, що знезара-
жуються. Особливістю речовин цієї групи є здатність утворювати на оброблених 
поверхнях плівки, що забезпечують тривалу залишкову бактерицидну дію. Групу 
дезінфекцйних засобів з гуанідиновою структорою представляють полігексаме-
тиленгуанідин хлорид (ПГМГ-Х) та фосфат (ПГМГ-Ф) [2]. Проте, одним із 
важливих питань ефективного використання дезінфекційних засобів є попере-
дження формування резистентності у деяких мікроорганізмів в ході довготрива-
лого застосування препаратів. Запобігти даному явищу можна використовуючи 
дезінфікуючі засоби у поєднанні з іншими речовинами.  

Метою даної роботи було визначення антимікробної дії комбінованих препаратів 
на основі ПГМГ-Х та ПГМГ-Ф по відношенню до тест-культур мікроорганізмів. 

Для проведення досліду готували водні розчини з концентрацією діючих речовин у 
таких співвідношеннях (%): ПГМГ(1); ПГМГ(0,8) і (NH4)2SO4 (0,2); ПГМГ(0,8) і 
Н2О2(0,2); ПГМГ(0,8) і (NH4)2SO4 (0,1) та Н2О2(0,1); (NH4)2SO4 (0,2); Н2О2(0,2). В якості 
тест-культур використовували штами мікроорганізмів: бактерії — Echerichia coli ІЕМ-
1, Bacillus subtilis ВТ-2, Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp., дріжджі Candida 
albicans D-6 та гриби Aspergillus niger. Антимікробну дію розчинів визначали методом 
дифузії в агар. Культури висівали на щільні поживні середовища (м’ясо-пептонний 
агар для бактерій та сусловий агар для дріжджів та грибів) на які встановлювали 
циліндри і вносили досліджувані розчини. Мікроорганізми вирощували за 
температури: 37 C (E. coli), 30 С (B. subtilis, S. aureus, Pseudomonas sp., C. albicans),  
28 С (A. niger) протягом 24 – 48 год. Вимірювання зон затримки росту здійснювали 
через 24 і 48 год для бактерій та C. albicans, та через 24 – 72 год для A. niger.  

Результати дослідження антимікробної дії комбінованих розчинів наведені на 
рисунку 1. Відмічено, що по відношенню до грамнегативних неспороутворювальних 
бактерій E. сoli та Pseudomonas sp., а також щодо B. subtilis (грампозитивна спороутво-
рювальна) найефективнішим виявився розчин ПГМГ з перекисом водню. На другу 
добу його антимікробна дія цього розчину підвищилася на 14 % по відношенню до 
всіх бактерій. Це свідчить про тривалу бактерицидну дію даного препарату. 

 
Рис 1. Діаметри зон затримки росту мікроорганізмів на 24 год 

1 — ПГМГ; 2 — ПГМГ і (NH4)2SO4; 3 — ПГМГ і Н2О2; 
4 — ПГМГ і (NH4)2SO4; 5— Н2О2; 6 — (NH4)2SO4 
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Для S. aureus та E. сoli найефективнішу дію мав розчин ПГМГ. Відносно S. 
aureus також ефективною виявилася комбінація ПГМГ з перекисом і персуль-
фатом. Найкращу антимікробну дію цієї суміш спостерігали по відношенню до 
C. albicans. Розчини перекису та персульфату не виявили високої антимікробної 
дії щодо більшості мікроорганізмів, але ці речовини посилювали дію ПГМГ у 
складі комбінованих сумішей. Усі досліджувані розчини, окрім розчинів 
перекису та персульфату, виявили високу аптимікробну дію відносно A. niger на 
першу добу. Але вже на третю добу для всіх розчинів зона затримки росту гриба 
знизилася до 5 – 6 мм, що свідчить про їх фунгістатичну дію.  

Встановлено, що для тест-культур мікроорганізмів найбільш ефективними 
виявились комбіновані робочі розчини: ПГПГ з перекисом водню; ПГМГ з 
перекисом та персульфатом. Перекис водню забезпечує миттєву, а ПГМГ — 
пролонговану дію, що зумовлює вищу антимікробну активність комбінованого 
препарату, ніж при використанні даних речовин окремо. Розчин ПГМГ і Н2О2 
проявив досить широкий спектр антимікробної дії на грампозитивні, грамнегативні, 
спороутворювальні бактерії, гриби, що надає йому перевагу при використанні. 
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25. БІОКОНВЕРСІЯ ВІДХОДІВ 
ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ У МІКРОБНІ 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ 
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Біодизель — екологічно чистий вид біопалива, яке отримується із рослинних олій 
чи тваринних жирів і використовується для заміни нафтового дизельного палива. 
Проте в процесі виробництва 100 л такого палива утворюється майже 10 л техніч-
ного гліцерину (так звана гліцеринова фракція, технічний гліцерин) [1]. Викиди 
гліцеринової фракції у навколишнє середовище є недопустимими через наявність 
токсичних домішок [1]. Одним із можливих шляхів переробки технічного гліцерину 
є використання його як субстрату у біотехнологічних процесах для одержання 
практично цінних продуктів, наприклад поверхнево-активних речовин (ПАР).  

З літератури відомо застосування технічного гліцерину для синтезу ПАР [2]. 
Проте домішки, що містяться в гліцериновій фракції, інгібують синтез поверх-
нево-активних речовин. Тому метою даної роботи стало дослідження впливу 
потенційних інгібіторів, що містяться в технічному гліцерині (калієві і натрієві 
солі, метанол, етанол), на синтез ПАР штамами Acinetobacter calcoaceticus ІМВ 
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В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 та Nocardia vaccinii ІМВ В-7405. 
Як джерело вуглецю та енергії використовували очищений (>99,5 %) гліцерин в 
концентрації 1,0 – 1,5 % (об’ємна частка). Для модифікації середнього складу 
технічного гліцерину вносили NaCl або KCl в концентрації 2,5 %, а також 
метанол або етанол — 0,3 % (об’ємна частка) — «модифікований гліцерин». 
Крім того, як джерело вуглецю та енергії використовували технічний гліцерин, 
що є відходом виробництва біодизелю (Запорізький біопаливний завод,  
м. Запоріжжя, Україна). Концентрація технічного гліцерину в середовищі куль-
тивування становила 2 – 10 % (об’ємна частка).  

Подальші експерименти показали, що одночасне введення в середовище з 
очищеним гліцерином як спиртів, так і хлоридів не супроводжувалось інгібуван-
ням синтезу ПАР. Більше того, культивування R. erythropolis ІМВ Ас-5017, A. calco-
aceticus ІМВ В-7241 і  

N. vaccinii ІМВ В-7405 на такому модифікованому гліцерині супроводжувалось 
підвищенням умовної концентрації ПАР на 11 – 68 % в порівнянні з показниками на 
середовищі без спиртів і хлоридів. Встановлено можливість росту і синтезу ПАР R. 
erythropolis ІМВ Ас-5017, A. calcoaceticus ІМВ В-7241 і N. vaccinii ІМВ В-7405 не 
тільки на модифікованій гліцериновій фракції, й на технічному гліцерині, 
отриманому безпосередньо від заводу-виробника (табл. 1). Як видно з наведених у 
таблиці даних, концентрація позаклітинних ПАР при культивуванні досліджуваних 
штамів на технічному гліцерині була майже в два раза вищою, ніж на очищеному 
субстраті і в 1,3 – 1,4 раза вищою, ніж на модифікованому гліцерині. 

Таблиця 1. Синтез позаклітинних ПАР при культивуванні N. vaccinii ІМВ В-7405, 
R. erythropolis ІМВ Ас-5017 і A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на середовищі з різними 
видами гліцерину 

ПАР (г/л) при рості на гліцерині Штам очищеному модифікованому технічному 
ІМВ В-7405 1,8 ± 0,09 2,5 ± 0,12 3,5 ± 0,18 
ІМВ Ас-5017 0,5 ± 0,03 0,7 ± 0,03 1,0 ± 0,05 
ІМВ В-7241 2,4 ± 0,12 3,2 ± 0,16 4,7 ± 0,23 

Примітка: концентрація модифікованого і технічного гліцерину еквімолярні за вуглецем 
1 % очищеного гліцерину. Модифікований гліцерин: очищений гліцерин + 2,5 % NaCl + 0,3 % 
метанолу. Тривалість культивування 120 год 

При культивуванні R. erythropolis ІМВ Ас-5017, A. calcoaceticus ІМВ В-7241 і 
N.vaccinii ІМВ В-7405 на середовищі з різними концентраціями технічного гліцерину 
(2 – 10 %) максимальну концентрацію ПАР спостерігали при культивуванні штамів 
ІМВ В-7405 і ІМВ Ас-5017 на середовищі, що містило 4 % субстрату, а штаму ІМВ 
В-7241 — на середовищі з 2 % технічного гліцерину. Зазначимо, що навіть за 
концентрації технічного гліцерину в середовищі 10 % не спостерігали інгібування 
росту бактерій. У той же час підвищення концентрації технічного гліцерину в 
середовищі супроводжувалась зниженням синтезу ПАР. З підвищенням тривалості 
культивування процесу кількість синтезованих поверхнево-активних речовин 
залишалось практично без змін або підвищувались незначно.  

Теоретичні розрахунки показали можливість утилізації майже третини 
відповідних відходів виробництва біодизелю «Запорізького біопаливного заводу» 
біоконверсією у практично цінні поверхнево-активних речовин. Це дасть змогу 
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підвищити рентабельність виробництва біодизелю за рахунок утилізації його 
побічного продукту гліцерину; а також здешевити технологію отримання ПАР в 
результаті використання дешевого субстрату. 
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Надшвидке збільшення обсягів виробництва біодизелю створило надлишок 
технічного гліцерину (побічного продукту трансетерифікації рослинних олій і 
тваринних жирів), що в свою чергу призвело до зниження ціни на цей продукт в 
10 разів тільки за останні роки та необхідності його утилізації. Одним із 
альтернативних шляхів вирішення цієї проблеми є використання гліцерину в 
технологіях мікробного синтезу практично цінних продуктів [1] . 

Попередні дослідження показали можливість підвищення на 40 – 150 % 
синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) у разі внесення на початку стаціо-
нарної фази росту Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus 
erythropolis ІМВ Ас-5017 та Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 у середовище з 
очищеним гліцерином фумарату (попередник глюконеогенезу) і цитрату 
(регулятор синтезу ліпідів) [2, 3].  

Мета даної роботи — дослідження впливу органічних кислот на синтез ПАР 
за умов росту A. calcoaceticus ІМВ В-7241, R. erythropolis ІМВ Ас-5017 та N. vaccinii 
ІМВ В-7405 на технічному гліцерині.  

Одночасне внесення фумарату (0,2 %) і цитрату (0,1 %) у середовище 
культивування  

R. erythropolis ІМВ Ас-5017 супроводжувалося збільшенням концентрації 
ПАР на 215 % у порівнянні з вирощуванням на середовищі без органічних 
кислот. Зазначимо, що на відміну від R. erythropolis ІМВ Ас-5017, для A. 
calcoaceticus ІМВ В-7241 ефекту від внесення екзогенних органічних кислот у 
середовище з технічним гліцерином не спостерігали. У цьому разі концентрація 
ПАР навіть знижувалася на 20 – 25 % порівняно з показником на середовищі без 
фумарату і цитрату. Цілком ймовірно, що це явище може бути зумовлене 
інгібуванням компонентами технічного гліцерину транспорту екзогенних 
органічних кислот у клітини штаму ІМВ В-7241. 
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За присутності органічних кислот у середовищі культивування N. vaccinii ІМВ 
В-7405 з технічним гліцерином концентрація позаклітинних ПАР була на 44 % 
вищою, ніж у разі вирощування штаму на середовищі без фумарату і цитрату. 
Враховуючи хімічний склад ПАР N. vacсinii ІМВ В-7405 (комплекс нейтральних, 
гліко- і аміноліпідів), припустили, що внесення в середовище з гліцерином 
глюкози і рослинних олій також дасть змогу інтенсифікувати синтез поверхнево-
активних речовин. Дійсно, внесення глюкози і соняшникової олії в концентрації 
0,05 % в середовище з технічним гліцерином супроводжувалось збільшенням 
концентрації синтезованих ПАР на 17 – 44 % в порівнянні з показниками на 
середовищі без екзогенних попередників. 

Раніше було показано принципову можливість інтенсифікації синтезу ПАР R. 
erythropolis ІМВ Ас-5017 і A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на суміші енергетично 
надлишкового субстрату гексадекану і енергетично дефіцитного очищеного гліцерину. 

Показники синтезу ПАР за умов росту штаму ІМВ Ас-5017 на суміші 
гексадекану і технічного гліцерину наведено у таблиці 1. Як видно з наведених 
даних, у разі культивування R. erythropolis ІМВ Ас-5017 на суміші цих субстратів 
оптимальним молярним співвідношенням гексадекану і гліцерину виявилося 1:8, 
за якого спостерігали збільшення кількості синтезованих ПАР на 22 і 47 % 
порівняно з таким на відповідних моносубстратах. 

Таблиця 1. Синтез поверхнево-активних речовин R. erythropolis ІМВ Ас-5017 
за умов росту на суміші гексадекану та технічного гліцерину 

ПАР (г/л), % від контролю Співвідношення моносубстратів у суміші 
гліцерин гексадекан 

1:6 123 ± 6,15 116 ± 5,80 
1:7 136 ± 6,80 114 ± 5,70 
1:8 147 ± 7,35 122 ± 6,10 

Примітка: Контролі (100 %) — показники синтезу на відповідних моносубстратах, у 
яких концентрація вуглецю еквімолярна концентрації змішаного субстрату.  

У той же час культивування A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на суміші гекса-
декану та технічного гліцерину не супроводжувалась підвищенням синтезу ПАР 
в порівнянні з використанням моносубстратів. 

Таким чином, використання технічного гліцерину як дешевого субстрату, 
внесення екзогенних попередників біосинтезу, використання суміші ростових 
субстратів можуть стати основою для розробки економічно вигідної промислової 
технології отримання ПАР.  
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27. ВПЛИВ ДРІЖДЖОВОГО АВТОЛІЗАТУ І 
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА СИНТЕЗ 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-
7241 НА СЕРЕДОВИЩІ З ГЛІЦЕРИНОМ 
О.Ю. Мащенко, С.А. Парфенюк 
Національний університет харчових технологій 
Т.А. Шевчук 
Інститут мікробіології та вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України 

Інтерес до гліцерину як субстрату для мікробного синтезу зумовлений тим, 
що цей спирт з розряду «цільових» технологічних продуктів перейшов в 
категорію відходів. Одним з альтернативних шляхів утилізації цього продукту є 
використання його в біотехнологіях як субстрату для синтезу практично цінних 
продуктів, у тому числі й поверхнево-активних речовин (ПАР). 

У роботі [1] було показано, що показники синтезу ПАР Аcinetobacter 
calcoaceticus ІМВ В-7241 підвищувались за присутності Cu2+, що зумовлене 
активуючим впливом цих катіонів на активність ферментів біосинтезу поверхнево-
активних гліко- (фосфоенолпіруват-синтетаза) та аміноліпідів (НАДФ+-залежна 
глутаматдегідрогеназа). Такі результати дали змогу припустити, що саме Cu2+ є 
необхідним мікроелементом для синтезу ПАР штамом ІМВ В-7241, і немає 
потреби вносити в середовище культивування суміш мікроелементів і дріжджовий 
автолізат, які можуть бути замінені катіонами міді, як було встановлено раніше [1]. 
У зв’язку з цим мета даної роботи — дослідження синтезу ПАР А. calcoaceticus 
ІМВ В-7241 залежно від наявності в середовищі з гліцерином деяких мікро-
елементів і дріжджового автолізату. 

У даних дослідженнях у середовище з гліцерином вносили в різних 
комбінаціях дріжджовий автолізат, мікроелементи, мікроелементи без Cu2+, 
сульфат міді і сульфат заліза. Оскільки іони міді в середовищі культивування А. 
calcoaceticus ІМВ В-7241 позитивно впливають на процеси синтезу ПАР, то на 
першому етапі досліджували вплив концентрації сульфату міді на утворення 
поверхнево-активних речовин. Встановлено, що підвищення концентрації Cu2+ в 
5 разів (до 0,8 мкмоль/ л) призвело до зниження концентрації цільового 
продукту. Крім того, зниження концентрації ПАР і індексу емульгування 
спостерігали як за відсутності Cu2+ в суміші мікроелементів, так і за присутності 
Cu2+, але відсутності інших мікроелементів. Такі результати можуть свідчити про 
потребу для синтезу метаболітів з поверхнево-активними і емульгувальними 
властивостями одночасно катіонів міді та інших мікроелементів.  

Встановлено, що за одночасної присутності в середовищі культивування 
дріжджового автолізату і сульфатів міді та заліза сумарна кількість заліза інгібує 
синтез ПАР. Проте повністю виключити залізо з середовища культивування 
неможливо, так як воно необхідне аеробним мікроорганізмам для функціонування 
дихального ланцюга, тому цей елемент додатково вносили в середовища, що не 
містили мікроелементів. Крім того, при зменшенні концентрації Fe2+ в 10 разів (до 
3,6 мкмоль/л) спостерігали збільшення концентрації синтезованих ПАР в 1,3 – 1,4 рази 
порівняно з показниками на середовищах, що містили 36 мкмоль/л FeSO4·7H2O.  
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У подальших дослідженнях визначали вплив Zn2+ на синтез ПАР. Вибір цинку 
був зумовлений тим, що в суміші мікроелементів його вміст найвищий. Крім 
того, згідно літературних джерел, НДМА-залежна алкогольдегідрогеназа 
(ключовий фермент катаболізму гліцерину у штаму ІМВ В-7241) є Zn2+-вмісним 
ферментом. Експерименти показали, що максимальний синтез ПАР спостерігався 
при культивуванні А. calcoaceticus ІМВ В-7241 на середовищі з гліцерином, що 
містило дріжджовий автолізат, сульфат міді і сульфат цинку.  

Тому наступний етап роботи був присвячений дослідженню впливу компонентів 
дріжджового автолізату, що містяться в його складі в найбільшій кількості, на 
накопичення ПАР. Літературні дані [2] свідчать про те, що основним мінеральним 
елементом дріжджового автолізату є К+ (3,3 г/100г автолізату). При заміні 
дріжджового автолізату в середовищі з гліцерином, сульфатом міді і сультом цинку 
на еквімолярну по К+ кількість КСІ (0,21 ммоль/л) концентрація синтезованих ПАР 
була такою ж, як і на середовищі з дріжджовим автолізатом. 

Отже, показана можливість заміни дріжджового автолізату і суміші мікроеле-
ментів в гліцеринвмісному середовищі культивування А. calcoaceticus ІМВ В-7241 
на 0,21 ммоль/л хлориду калію, 38 мкмоль/л сульфату цинку та 0,16 мкмоль/л 
сульфату міді, при цьому концентрація ПАР збільшилась в 1,2 – 1,6 рази порів-
няно з середовищем, що містило дріжджовий автолізат та суміш мікроелементів.  
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28. БІОТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ 
ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ ВІДХОДІВ 
А.С. Мороз 
Національний університет харчових технологій 

Зусилля сучасних дослідників зосереджені на вирішенні проблем, пов’язаних 
з необхідністю переробки широкого спектру відходів, зокрема органічних. 
Особливі труднощі пов’язані з переробкою целюлозовмісної сировини, оскільки 
вона являє собою субстрат важкий для біодеструкції. Відомо, що целюлозовмісні 
відходи становлять значну частину твердих побутових відходів. До них відносять 
папір, картон, деревину, тверді залишки їжі, деякі відходи сільського і лісового 
господарства: пшенична солома, рисова солома, багаса цукрового очерету, 
деревна тирса. Проблема утилізації целюлозовмісних відходів полягає в тому, що 
вони є повільноокислювальними субстратами і важко піддаються деструкції. 
Існують різні методи оцінки ступеня біодеградації даної групи відходів. 
Найбільш інформативним прийнято вважати метод оцінки, заснований на 
відмінностях у швидкості розкладання целюлози і лігніну. 
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Україна володіє значними ресурсами целюлозовмісних матеріалів у вигляді 
відходів, що утворюються при переробці рослинної сировини. Помітне 
виснаження запасів деревини при одночасному загостренні екологічної ситуації 
обумовлює необхідність раціонального використання відходів виробництва 
рослинного походження в повному обсязі.  

В основі біологічної деградації лігноцелюлози лежить дія целюлолітичних 
ферментів. Реакційна здатність природних целюлозовмісних матеріалів невелика, 
тому сировина для ферментативного оцукрювання целюлози повинна мати велику 
поверхню, а мікрофібрильна структура целюлози повинна бути зруйнована. 
Реакційну здатність природних субстратів також знижує наявність лігніну. Найбільш 
ефективним, а також дорогим і енергоємним способом попередньої підготовки 
сировини до переробки є її подрібнення. Тому для попередньої обробки викорис-
товують вплив 0,5 – 2 % розчинів лугу, гамма-опромінення, механо-термообробку в 
розведеній сірчаній кислоті з наступною екстракцією лігніну та інші методи. [6] 

Гідроліз целюлозовмісної сировини можна проводити і біологічним способом, за 
допомогою ферментів, що синтезуються грибами роду Trichoderma, Aspergillus, 
Sporotrichum. З одержаного таким способом гідролізату за допомогою дріжджів 
можна отримати етанол, при використанні бактерій Klebsiella або Aeromonas — 
бутанол. Ряд мікроорганізмів роду Clostridium можуть продукувати оцтову і молочну 
кислоти, лактат, ацетон з тирси, соломи, відходів цукрової тростини. За допомогою 
Trichoderma reesii сировина розкладається до цукрів. [3, 5] 

Ферменти і целюлоза, яка розклалася, надходять в повторні цикли, а 
залишковий лігнін використовується як джерело енергії для перегонки спирту. 
Технологія, розроблена в Арканзаському університеті і використовується в 
промисловості нафтовою компанією «Галф ойл», полягає в одночасному 
оцукрованні целюлози і збродженні цукрів, отриманих шляхом гідролізу. Для 
цього до суміші целюлозної біомаси і дріжджів додають розчин целюлаз. 

Ще один вид технології полягає в прямому зброджуванні целюлозолітичними 
бактеріями гексоз і пентоз, що утворюються при гідролізі целюлози і геміцелю-
лози. Переваги цієї технології полягають в наступному: крім одночасної 
конверсії целюлози і пентоз в етанол відбувається комбінація целюлозного і 
спиртового бродіння, а, крім того, необхідна попередня обробка субстратів 
зводиться до мінімуму [4]. 

У вирішенні перерахованих вище проблем важливу роль відіграють методи 
генної інженерії, які дають змогу створити штами, краще адаптовані до наве-
дених типів конверсії. Перенесення генів целюлаз і геміцеллюлаз з Clostridium 
thermocellum в інші види Clostridium дозволить перетворювати целюлозу і 
геміцелюлозу в етиловий спирт, ацетон, бутанол, оцтову і молочну кислоти, що 
дасть змогу отримати економічний ефект і одночасно вирішити проблему 
целлозовмісних відходів [2]. 
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29. ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ ПОЛІ(ADP-
РИБОЗО)ПОЛІМЕРАЗИ НА СИСТЕМУ 
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЩУРІВ 
ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 
Т.М. Микуляк  
Національний університет харчових технологій 
Т.М. Кучмеровська  
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ 

Згідно з даними ВООЗ цукровий діабет (ЦД) посідає третє місце у світі за 
поширенням після серцево-судинних і онкологічних захворювань. ЦД є однією з 
найголовніших проблем сучасної медицини і належить до тих захворювань, які 
найчастіше стають причиною ранньої інвалідності і летальності серед населення 
практично у всіх країнах світу. ЦД супроводжується порушеннями вуглеводного, 
ліпідного та білкового обмінів, що призводить до формування ряду ускладнень [1]. 

Одним з патогенетичних чинників розвитку ЦД є надмірна активація процесів 
вільнорадикального окиснення. У хворих на цукровий діабет основним джерелом 
інтенсифікації вільнорадикальних процесів є стан хронічної гіперглікемії [2]. За 
умов гіперглікемії внаслідок перенавантаження циклу Кребса надлишком глюкози 
в електрон-транспортному ланцюгу утворюється велика кількість донорів вільних 
електронів — NАDН та FАDН, що передають ці електрони на молекули кисню з 
утворенням великої кількості радикалів супероксиду. Їх надлишок викликає 
активацію полі(АDP-рибозо)полімерази, що призводить до пригнічення активності 
ферменту гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази, який є ключовим ферментом 
гліколітичного каскаду. Внаслідок блокади цього ферменту надлишок глюкози 
спрямовується через альтернативні шляхи метаболізму, що призводить до 
активації поліолового шляху, підвищеного утворення КПНГ, активації протеїн-
кінази С, гексозоамінового шляху, що зрештою проявляється численними 
структурними та функціональними пошкодженнями клітини [3]. 

Метою даної роботи було з’ясувати можливість використання специфічних 
інгібіторів полі(ADP-рибозо)полімерази для нормалізації активності супероксиддис-
мутази, що сприятиме лікуванню цукрового діабету та його ускладнень. 

Об’єктом досліджень були щури-самці лінії Вістар масою 200 – 300 г з 
дотриманням національних «Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах» (Україна, 2001). Тварин утримували в звичайних умовах віварію.  

Дослідження проводили на моделі індукованого стрептозотоцином (60 мг/кг 
маси тіла, внутрішньоочеревно) діабету. Діабетичним щурам після 6-ти тижнів 
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розвитку діабету вводили внутрішньоочеревно нікотинамід (100 мг/кг маси тіла) 
та 1,5-ізохіноліндіол (3 мг/кг маси тіла) протягом 14 діб. Розвиток діабету 
контролювали за рівнем глюкози в крові, рівень якої визначали за допомогою 
глюкометру. В дослідженнях використовували щурів з рівнем глюкози крові 
вище 19 ммоль/л. 

Результати досліджень показали, що при введенні стрептозотоцину маса тіла 
щурів зменшувалась, що свідчить про токсичну дію цієї сполуки на організм 
тварин, що в свою чергу може призводити до розвитку цукрового діабету. При 
введенні тваринам ISO маса тіла щурів не збільшувалася, а при введенні NAm 
спостерігався незначний ефект збільшення маси тіла щурів до 280 г у порівнянні 
з сполуками (у випадку СТЗ — 260 г, у випадку СТЗ + ISO — 240 г). 

При визначенні рівня глюкози в крові досліджуваних об’єктів спостерігалося 
значне підвищення рівня глюкози до 19 ммоль/л у порівнянні з контролем, що 
свідчить про наявність цукрового діабету. При лікуванні ІSO позитивний ефект 
не спостерігався, і рівень глюкози становив 21 ммоль/л. Введення нікотинаміду 
призводило до незначного зменшення рівня глюкози в крові щурів, що свідчить 
про відсутність гліпоглікемічного ефекту даних сполук. 

При оцінці стану антиоксидантної системи захисту за цукрового діабету було 
виявлено, що активність СОД у сироватці крові діабетичних щурів у незначній мірі 
знижувалася до 84 % у порівнянні з показниками сироватки крові контрольної 
групи, які становили 100 %. Введення досліджуваних інгібіторів полі(АDP-
рибозо)полімерази не призводило до нормалізації активності СОД до рівня 
контролю, більше того, ISO знижував її ще у більшій мірі до 65 %, в той час як 
NАm не впливав на активність ензиму у порівнянні з діабетом, яка становила 86 %. 
Не зважаючи на те, що нікотинамід здатен пригнічувати надактивацію процесу 
полі-АDP-рибозилювання ядерних протеїнів та проявляти антиоксидантну здат-
ність за діабетичної енцефалопатії, у лейкоцитах крові він нею не володів. 
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30. ВПЛИВ BCR-ABL НА КЛІТИННИЙ 
ЦИКЛ ПРИ РH’-ПОЗИТИВНИХ 
ЛЕЙКЕМІЯХ 
О.І. Незелюк 
Національний університет харчових технологій 
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Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України 

Канцерогенез — це багатоступінчастий процес накопичення мутацій та інших 
генетичних змін, що призводять до порушення регуляції клітинного циклу, 
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апоптозу, диференціювання, руху і морфогенетичних реакцій клітини, а також 
контролю цілісності геному [1]. Для ряду новоутворень, і в першу чергу для 
лейкозів, характерні генетичні зміни, які зустрічаються тільки при даному 
захворюванні. До них відносяться хромосомні аберації — транслокації, інверсії, 
делеції [2]. Ph’-лейкемії — група лейкемій, що характеризуються наявністю 
філадельфійської (Ph’) хромосоми, котра є результатом реципрокної транслокації 
між 9 та 22 хромосомами. Наслідком є утворення гібридного гену bcr-abl, 
експресія якого спричиняє хворобу [3]. Встановлено, що злоякісна трансфор-
мація клітин, які експресують гібридний білок Bcr-Abl, пов’язана з порушеннями 
регуляції тирозинової кінази Abl. Тому більшість досліджень у цій галузі 
спрямована на вивчення Abl-кіназної активності Bcr-Abl. Це дало змогу 
розробити і впровадити в клінічну практику перший специфічний інгібітор 
тирозинової кінази, іматініб, однак з’являється все більше даних про виникнення 
мутацій, що перешкоджають дії цього лікарського засобу [4]. Таким чином, 
виникає проблема розробки нових специфічних агентів, як і нових підходів до 
блокування сигнальних шляхів, у яких бере участь гібридний білок Bcr-Abl. З 
цієї точки зору надзвичайно важливим є встановлення сигнальних механізмів, що 
задіяні при вказаній вище хромосомній транслокації.  

Метою роботи є встановлення та дослідження взаємодії РН домена білка Bcr з 
SMC білком при клітинному поділі. Попередні дані свідчать про те, що РН домени 
деяких білків крім зв’язування з ліпідами можуть також брати участь у білково-
білкових взаємодіях [5]. Отже, участь РН домену в білково-білкових взаємодіях 
може відігравати важливу роль не тільки в локалізації білка, але також і в його 
функціональній активності. Було ідентифіковано 23 білки, що потенційно можуть 
зв’язуватись із РН доменом Bcr, зв’язування з 4 із них було підтверджено in vitro 
або in vivo, одним з яких є SMC (structure maintenance of chromosomes), що бере 
безпосередню участь в процесах диференціювання клітини і регуляції клітинного 
циклу [5]. Структурне підтримання хромосом (SMC) має важливе значення для 
успішної та правильної передачі хромосом під час поділу клітини у всіх 
організмах. Механізм зв’язування РН домену з білком SMC, а також біологічна 
роль такої взаємодії невідомі і потребують додаткового вивчення.  

Об’єктом дослідження була клітинна лінія НЕК 293 (human embryonic kidney). 
Клітини було отримано з колекції відділу молекулярної генетики Інституту 
молекулярної біології і генетики НАНУ. Також в роботі було використано клітини 
E.coli, за допомогою яких здійснювалося розмноження цільових конструкцій та 
плазмідний вектор pEGFP-C3 із банку плазмід Інституту молекулярної біології та 
генетики НАН України. Культивування клітин НЕК 293 було проведено на 
середовищі DMEM (Dulbeco’s Modified Eagle’s Medium) + 0,1 % FВS (сироватка 
ембріона бика) при температурі +37 °С та 5 % СО2. Плазмідний вектор було 
отримано з накопичувальної культури методом лужного лізису після трансформації 
плазмідної ДНК в компетентні клітини E.coli, для напрацювання необхідної 
кількості. Очищення плазмідної ДНК проведено на мембранних фільтрах Після чого 
було проведено перевірку отриманої плазміди на її відповідність очікуваного 
розміру. Для цього було використано електрофорез в 1 % агарозному гелі. 

Розмір pEGFP-С3-РН становить 5300 пар нуклеотидів, що було встановлено, 
порівнявши з маркером молекулярної ваги, і відповідає літературним даним. 
Підтвердження та вивчення взаємодії SMC білка та РН домену білка Bcr 
планується проводити шляхом трансфекції конструкції pEGFP-C3-РН в клітини 
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НЕК 293, які синхронно діляться. Для проведення синхронізації було 
приготовлено збідніле поживне середовище і здійснено культивування культури 
НЕК 293, тобто використаний прийом сироваткового виснаження поживного 
середовища для клітин. Наступним етапом є підбір флуоресцентного барвника 
для фарбування хромосом, та переведення клітин з G0 стану в G1 і S фази, що 
буде здійснено в подальшій роботі. 
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31. НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ 
ОТРИМАННЯ ПРЕПАРАТІВ ЗАХИСТУ 
РОСЛИН ВІД МІКРОБНОЇ ІНФЕКЦІЇ 
Ю.Ю. Нечипор 
Національний університет харчових технологій 

Захист рослин від шкідливих організмів займає одне з провідних місць серед 
технологічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур. Захист 
сільськогосподарських культур від захворювань є значним резервом для збільшення 
врожайності і покращенням якості продукції [1]. Створення та функціонування 
стабільних і продуктивних агро-екосистем постійно потребують додаткових зусиль, 
значних капіталовкладень та затрат енергії для застосування певних методів і засобів 
захисту рослин від шкідливих мікроорганізмів, життєдіяльність яких призводить до 
суттєвого зниження врожаю й погіршення його якості [2].  

Так, відомо, що 30 – 50 % урожаю сільськогосподарських культур втрачається 
внаслідок життєдіяльності 160 видів бактерій, понад 600 — вірусів, 8000 — 
фітопатогенних грибів, 3000 — комах і 2000 видів бур’янів. 

Існує два методи захисту рослин: хімічний і біологічний метод. Хімічний 
метод на сьогоднішній день займає провідне місце серед заходів боротьби за 
збереження врожаю. Однак для багатьох розвинених країн актуальною стала 
потреба зменшення обсягів застосування пестицидів, принаймні на 50 %. Це 
викликано низкою негативних явищ, які виникають у разі широкого викорис-
тання хімічного методу, а також тим, що хімічні препарати недостатньо ефек-
тивні проти ґрунтових патогенів, які уражують кореневу систему рослин. 

Біологічні методи захисту є альтернативою хімічним, це обумовлено тим, що 
він безпечний для людини і теплокровних тварин. Біологічні препарати не забруд-
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нюють довкілля, проявляють високу селективну дію, зручні для виробництва і 
мають невичерпні ресурси для постійного нарощування обсягів [2]. Також 
препарати не викликають звикання до патогенних організмів і є набагато 
дешевші за хімічні аналоги, не поступаючись їм, а навіть перевершуючи їх за 
ефективністю [3]. 

Для вибору найбільш ефективного та дешевого препарату захисту рослин 
було розглянуто чотири препарати з схожим спектром дії — протигрибкові, які 
використовуються у сільському господарстві: Планриз, Гаупсин, Авермектин, 
Фітолавін. Розглянуто технологічний процес виробництва кожного препарату, 
обраховано склад поживного середовища та його вартість в залежності від ціни 
компонентів на ринку. Проведено розрахунок витрат на виробництво кожного з 
препаратів при визначеній потребі, які включають в себе витрати на сировину, 
експлуатаційні та капітальні витрати.  

Отже, за даними розрахунку запропонована технологія того препарату захис-
ту рослин, який є більш ефективним та дешевим у промисловому виробництві. 
Проведено маркетинговий аналіз ринку біологічних засобів захисту рослин. 
Розглянуто біотехнології препаратів захисту рослин, та їх цінові позиції на 
ринку, а також проведено оптимізацію виробництва кожного з розглянутих пре-
паратів захисту рослин. За результатами розрахунку вибрана найбільш ефективна 
та дешева біотехнологія. 
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32. СИНТЕЗ МІКРОБНОГО 
ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ ЕТАПОЛАНУ 
ЗА УМОВ РОСТУ ACINETOBACTER SP. 
ІМВ В-7005 НА СОНЯШНИКОВІЙ ОЛІЇ 
Ю.Ю. Олефіренко 
Національний університет харчових технологій 

Етаполан — мікробний екзополісахарид (ЕПС), синтезований Acinetobacter 
sp. ІМВ B-7005. Він містить у своєму складі ацильований полісахарид, наявність 
жирних кислот (С12 — С18) у якому і визначає здатність цього полімеру до 
емульгування, підвищення в’язкості за присутності одно- і двовалентних 
катіонів, при зниженні рН, у системі Cu2+-гліцин [1]. 

Використання соняшникової олії як екзогенного попередника біосинтетичних 
процесів за умов росту Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на суміші ростових 
субстратів супроводжувалося зміною не тільки реологічних властивостей 
препаратів етаполану, а й підвищенням концентрації ЕПС та біомаси [2]. Це дало 
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змогу припустити, що використання соняшникової олії як джерело вуглецю та 
енергії дасть змогу підвищити показники синтезу етаполану штамом ІМВ В-
7005. До того ж, застосування олії у біотехнологічному виробництві дасть змогу 
вирішити питання, пов’язані з утилізацією відпрацьованої рослинної олії. 

Мета роботи полягала у дослідженні можливості інтенсифікації синтезу ета-
полану у процесі культивування Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на соняшниковій олії.  

Як об’єкт досліджень використовували ЕПС-синтезувальний штам бактерій 
Acinetobacter sp. 12S, депонований в Депозитарії Інституту мікробіології і 
вірусології НАН України за номером ІМВ В-7005. 

Культивування Acinetobacter sp. ІМВ B-7005 здійснювали на рідкому міне-
ральному середовищі, яке як джерело вуглецю та енергії містило соняшникову 
олію (1 %, об’ємна частка).  

Як посівний матеріал використовували культуру з експоненційної фази росту, 
вирощену на середовищі, яке як джерело вуглецю та енергії містило: глюкозу 
(0,5 %, масова частка), соняшникову олію (0,5 %, об’ємна частка) і фумарат (0,5 %, 
масова частка).  

На початку процесу культивування, в експоненційній і стаціонарній фазі 
росту у середовище вносили попередники біосинтезу — глюкозу і фумарат у 
концентрації 0,05 і 0,1 % (масова частка). Оскільки глюкоза входить до складу 
етаполану, то внесення її у середовище культивування Acinetobacter sp. ІМВ В-
7005 може супроводжуватися трансформацією в ЕПС. Додавання фумарату у 
середовище сприяє посиленню глюконеогенезу, що дозволить таким чином 
регулювати спрямованість процесів біосинтезу у Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 у 
бік утворення етаполану [1]. 

Незалежно від моменту внесення фумарату і глюкози при культивуванні 
Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на соняшниковій олії з використанням інокуляту, 
вирощеного на глюкозі, спостерігали підвищення кількості синтезованого етаполану 
у 1,1 — 2,6 рази порівняно з вирощуванням бактерій на середовищі без попе-
редників. При цьому максимальна кількість ЕПС досягалася за додавання 0,05 % 
глюкози та 0,1 % фумарату у стаціонарній фазі росту продуцента.  

У разі використання інокуляту, вирощеного на соняшниковій олії, внесення 
екзогенних попередників на всіх фазах росту штаму ІМВ В-7005 супроводжувалося 
підвищенням показників синтезу етаполану у 2 — 6 раз порівняно з такими на 
олієвмісному середовищі без фумарату і глюкози. Проте застосування фумарату як 
попередника біосинтетичних процесів виявилося ефективнішим порівняно з 
глюкозою. Так, внесення 0,05 % фумарату на початку процесу культивування дало 
змогу підвищити кількість синтезованого етаполану у 6 раз порівняно з виро-
щуванням продуцента на середовищі без цього попередника. 

Культивування Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на соняшниковій олії із 
внесенням попередників у разі використання інокуляту, вирощеного на фумараті, 
також дало змогу підвищити показники синтезу етаполану. Так, незалежно від 
концентрації та моменту внесення глюкози і фумарату спостерігали збільшення 
кількості утвореного ЕПС у 2 – 2,8 раз порівняно з вирощуванням штаму ІМВ В-
7005 на олієвмісному середовищі без екзогенних сполук. При цьому максималь-
не підвищення показників синтезу етаполану спостерігали у разі використання 
глюкози як попередника біосинтетичних процесів. Внесення 0,05 і 0,1 % даної 
сполуки у стаціонарній фазі росту штаму ІМВ В-7005 супроводжувалося утво-
ренням найбільшої кількості ЕПС.  
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Отримані результати можуть бути використані для розробки та вдосконалення 
технологій мікробного полісахариду етаполану на рослинних оліях з 
використанням екзогенних попередників біосинтезу. 
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33. ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ІЗАТІТОНІЙ 
НА КУЛЬТУРУ КЛІТИН J774 
Є.О. Острова 
Національний університет харчових технологій 
Л.А. Заїка, А.І. Потопальський 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

Останнім часом спалахи вірусних хвороб набувають загрозливого характеру і 
виходять на одне з чільних місць серед захворювань людини та тварин. 
Необхідність посилення боротьби з інфекційними хворобами постійно зростає, 
що ставить завдання розширення арсеналу противірусних засобів та вивчення 
механізмів їхньої дії [1]. 

Також відомо, що у багатьох випадках вірусні інфекції є причиною розвитку 
онкологічних захворювань, які є одними з найбільш поширених хвороб людини [2]. 
Щорічно в світі злоякісні пухлини виявляють майже у 6 мільйонів пацієнтів [3]. 

Тому актуальним є пошук та створення противірусних та протипухлинних 
препаратів нового покоління, які мають поєднувати в собі ефект безпосереднього 
антибластичного впливу та імуномодулюючі властивості з противірусною та 
антибактеріальною дією [1]. 

Відомо, що ефективними противірусними та антибактеріальними препара-
тами є похідні ізатіну, зокрема N-метил-ізатін-β-тіосемикарбазон (метисазон). 
Дані сполуки здатні пригнічувати розмноження як ДНК-, так і РНК-вмістних 
вірусів (аденовірусів, герпесвірусів, поксвірусів, параміксовірусів, ретровірусів, 
вірусів грипу типів А та В та ін.) у дозах, які є у 100 – 1000 разів нижчими за 
токсичні [2]. На основі метисазону та 1,2-етиленбісамонію дихлориду (етонію) 
А.І. Потопальським зі співавторами був створений комплексний препарат 
ізатітоній, який характеризується широким спектром противірусної та анти-
бактеріальної дії. Однак, на сьогоднішній день, потенційні протипухлинні та 
імуномодулюючі властивості ізатітонію не було досліджено, хоча даний 
препарат може бути перспективним і в цьому відношенні [2]. 

Відомо, що під час лікування інфекційних захворювань ефективним є засто-
сування імуномодуляторів, які впливають на клітини моноцитарно-макрофагаль-
ної системи, зокрема макрофаги, оскільки дані клітини характеризуються 
фагоцитарною, біоцидною, секреторною та кілерною активністю і є важливими 
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факторами захисту від патогенів [1]. В той же час, серед багатьох типів асоційо-
ваних з пухлинами клітин, саме злоякісні макрофаги становлять особливий 
інтерес як терапевтичні мішені, оскільки відіграють важливу роль у сприянні 
розвитку пухлин. Макрофаги, асоційовані з пухлинами, індукують ангіогенез, 
проліферацію, виживання і інвазію злоякісних клітин, а також прямо та опо-
середковано пригнічують цитотоксичну активність Т-клітин [4]. Тому доцільним 
є дослідження впливу потенційних протипухлинних та імуномодулюючих 
препаратів, зокрема ізатітонію, на злоякісні клітини моницитарно-макрофагаль-
ної системи. Нами було проведено дослідження впливу цього препарату на 
життєздатність злоякісних макрофагів лінії J774. 

Визначення впливу різних концентрацій ізатітонію (100, 10 та 1 мкг/мл) на 
клітини лінії J774 здійснювали шляхом проведення МТТ-тесту. Тривалість 
інкубації клітин з препаратом становила 24 та 72 години. Дослідження про-
водили у трьох повторностях. 

Показано, що за тривалості інкубації препарату з клітинами 24 години 
найбільш виражена цитотоксична дія була характерна для ізатітонію у 
концентрації 1 мкг/мл. Така доза препарату призводила до зменшення кількості 
життєздатних клітин на 45,7 %. Кількість життєздатних макрофагів, інкубованих 
в присутності 100 та 10 мкг/мл препарату, була меншою за показники контролю 
на 42,2 та 40,9 % відповідно.  

Встановлено, що за тривалості інкубації препарату з клітинами 72 години 
найбільш виражена цитотоксична дія відносно макрофагів J774 була характерна 
для ізатітонію у концентрації 100 мкг/мл. Така доза препарату призводила до 
зменшення кількості життєздатних клітин на 73,5 % у порівнянні з контролем. 
Кількість життєздатних макрофагів, інкубованих в присутності 10 та 1 мкг/мл 
ізатітонію була меншою за показники контролю на 22,3 та 15,8 % відповідно. 

Таким чином, встановлено, що ізатітоній проявляє найбільшу цитотоксич-
ність відносно злоякісних макрофагів J774 у дозі 1 мкг/мл за тривалості інкубації 
з клітинами 24 години та у дозі 100 мкг/мл за тривалості інкубації 72 години. 
Результати дослідження свідчать про доцільність проведення подальших 
досліджень на різних моделях для встановлення можливості використання 
ізатітонію для терапії онкологічних захворювань. 
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34. ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РІСТ 
І СИНТЕЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН NOCARDIA VACCINII IMB B-7405 
К.В. Панасюк 
Національний університет харчових технологій 

Нині нафта і важкі метали є одними з найбільш небезпечних забрудників 
навколишнього середовища. За останніми статистичними даними концентрація 
нафти та продуктів її переробки у 5 – 10 разів перевищують допустимі норми. 
Крім того, значної шкоди біосфері та здоров’ю людини завдає надлишковий 
вміст металів в екосистемах [1, 3]. Найчастіше забруднення навколишнього 
середовища мають комплексний характер (наявність як нафти, так і металів), і 
потребують пошуку ефективних методів очищення. Одними із таких методів є 
біологічні, основані на використанні мікроорганізмів і продуктів їхньої 
життєдіяльності, зокрема поверхнево-активних речовин (ПАР) [2, 3]. 

У попередніх дослідженнях із забрудненого нафтою ґрунту виділено штам 
нафтоокиснювальних бактерій, ідентифікований як Nocardia vaccinii К-8, депоно-
ваний в Депозитарії Інституту мікробіології та вірусології за номером IMB B-7405. 
Встановлено здатність даного штаму до синтезу ПАР на гідрофобних (гексадекан, 
рідкі парафіни) та гідрофільних (глюкоза, етанол, гліцерин) субстратах.  

Мета даної роботи — дослідження впливу важких металів на синтез ПАР 
Nocardia vaccinii IMB B-7405, а також можливості застосування поверхнево-
активних речовин для очищення води від нафти за присутності металів. 

На першому етапі досліджували вплив Сu2+ на ріст і синтез ПАР N. vaccinii 
IMB B-7405 на гліцерині. Встановлено, що при внесенні 0,1 мМ Сu2+ в 
експоненційній і стаціонарній фазі росту N. vaccinii IMB B-7405 показник 
умовної концентрації ПАР (ПАР*) збільшився у 2,0 і 1,5 рази відповідно 
порівняно з вирощуванням на середовищі без металу.  

При культивуванні штаму IMB B-7405 на рідких парафінах і н-гексадекані за 
наявності 0,1 – 0,5 мМ Сu2+ спостерігали незначне інгібування синтезу ПАР, про 
що свідчило зниження показника ПАР*.  

У попередніх дослідженнях встановлено, що за внесення катіонів міді у сере-
довище культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 та Acinetobacter 
calcoaceticus ІМВ В-7241 на гідрофобних (н-гексадекан і рідкі парафіни) 
субстратах, спостерігали інтенсифікацію синтезу ПАР у кілька разів, що зумов-
лено активуючим впливом Сu2+ на активність алкангідроксилази (першого 
ферменту катаболізму н-алканів). 

На нашу думку відсутність стимуляції синтезу ПАР N. vaccinii IMB B-7405 
катіонами міді на вуглеводневих субстратах може бути зумовлене функціонуванням 
у даного штаму іншої алкангідроксилази, чутливої до впливу Cu2+. 

На наступному етапі вивчали вплив Cd2+ і Pb2+ (0,1 – 0,3 мМ) на синтез 
поверхнево-активних речовин за умов росту N. vaccinii IMB B-7405 на гліцерині. 
Показано, що незалежно від моменту внесення та концентрації металів у всіх 
досліджуваних варіантах показник ПАР* не перевищував значення у контроль-
ному варіанті (без металів).  

Зазначимо, що незважаючи на наявність достатньо високої (до 0,5 мМ) 
концентрації Сu2+ у середовищі з н-гексадеканом і рідкими парафінами, а також Cd2+ 
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і Pb2+ у середовищі з гліцерином, спостерігали лише часткове пригнічення росту 
ПАР (в жодному з варіантів не відзначалося повного інгібування росту і утворення 
ПАР). На нашу думку, це явище могло бути зумовлене захисними функціями 
синтезованих ПАР, тому на наступному етапі вивчали роль ПАР N. vaccinii ІМВ В-
7405 у захисті клітин продуцента від токсичного впливу катіонів міді, свинцю та 
кадмію. Встановлено, що за присутності ПАР виживання клітин N. vaccinii IMB B-
7405 було на 10 – 45 % вищим, ніж без поверхнево-активних речовин. 

На наступному етапі досліджували вплив препаратів ПАР N. vaccinii IMB B-7405 
у вигляді постферментаційної культуральної рідини на деструкцію нафти в 
забрудненій воді (2,6 г/л) за присутності Сu2+ (0,1 – 0,5 мМ). Встановлено, що на  
21 добу після обробки препаратами ПАР ступінь очищення води від нафти за 
присутності катіонів міді становив 89 – 98 %, у той час як без металу — всього 23 %. 

Отже, одержані дані показують можливість підвищення синтезу ПАР N. 
vaccinii IMB B-7405 на гліцерині внесенням Cu2+ у середовище, а також підви-
щення ступеню деструкції нафти у воді за присутності катіонів міді. 
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35. ВПЛИВ ДЕЯКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 
НА СИНТЕЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН ACINETOBACTER 
CALCOACETICUS ІМВ В-7241 
С.А. Парфенюк, О.Ю. Мащенко 
Національний університет харчових технологій 

Оскільки на теперішній час собівартість мікробних поверхнево-активних 
речовин (ПАР) є вищою порівняно з хімічними аналогами через низький вихід 
цільового продукту та високі витрати на його виділення і очищення, пошук 
шляхів інтенсифікації синтезу є досить актуальним [2, 3, 4, 5].  

Об’єктом досліджень був нафтоокиснювальний штам Аcinetobacter calcoace-
ticus IMB B-7241 здатний до синтезу ПАР, які за хімічною природою є комплексом 
гліко-, аміно- та нейтральних ліпідів. У попередніх дослідженнях [1] було 
встановлено, що за внесення в етанолвмісне середовище дріжджового автолізату і 
мікроелементів спостерігалося підвищення синтезу ПАР А. calcoaceticus ІМВ В-
7241. У подальшому показано можливість інтенсифікації синтезу ПАР А. calco-
aceticus ІМВ В-7241 внесенням катіонів міді у середовище з етанолом (н-
гексадеканом) [1]. У зв’язку з цим було висунуте припущення, що для синтезу 
ПАР штамом ІМВ В-7241 на цих субстратах необхідним мікроелементом є саме 
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Cu2+, а тому немає необхідності вносити у середовище суміш мікроелементів 
та/або дріжджовий автолізат, які можна замінити катіонами міді. 

Мета роботи — дослідити синтез ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на 
невуглеводних субстратах залежно від наявності у середовищі деяких мікро-
елементів та дріжджового автолізату. 

Штам IMB B-7241 вирощували на мінеральному поживному середовищі, 
склад якого наведений у роботі [1]. В одному з варіантів в середовище куль-
тивування, що містило як джерело вуглецевого живлення етанол (2 %) або н-гек-
садекан (2 %), вносили дріжджовий автолізат і розчин мікроелементів, що не 
містили Сu2+ і Fe2+, а також окремо і в різних комбінаціях дріжджовий автолізат, 
катіони міді і заліза у вигляді розчинів CuSO4·5H2O і FeSO4·7H2O, відповідно. 

Встановлено, що заміна дріжджового автолізату та розчину мікроелементів у 
складі етанол- і н-гексадеканвмісних середовищ (таблиця 1) на сульфат міді та 
сульфат заліза, приводило до підвищення синтезу ПАР у 1,3 – 1,6 рази порівняно 
з вирощуванням на середовищах, що містило дріжджовий автолізат та розчин 
мікроелементів. Слід також зазначити, що максимальний синтез метаболітів з 
емульгувальними властивостями (Е24 90 %), спостерігався при додаванні в 
етанолвмісне середовище, крім сульфатів заліза та міді, дріжджового автолізату. 

Таблиця 1. Вплив дріжджового автолізату і мікроелементів на синтез ПАР 
за умов росту А. calcoaceticus ІМВ В-7241 на етанолі та н-гексадекані 

Наявність у середовищі культивування ПАР (г/л) 
за умов росту на 

Е24 ( %) за умов 
росту на 

дріжджового 
автолізату 

мікро-
елементів 

мікро-
елементів 
без Cu2+ 

CuSO4 FeSO4 етанолі 
н- 

гекса- 
декані 

етанолі 
н- 

гекса- 
декані 

+ + — — — 1,7±0,08 2,2±0,11 75±3,8 58±2,9 
+ — + — — 1,3±0,06 1,8±0,09 65±3,3 50±2,5 
+ — — + + 1,6±0,08 2,2±0,11 90±4,5 57±2,9 
— — — + + 2,7±0,13 3,0±0,15 75±3,8 70±3,5 
+ — — — + 1,3±0,06 1,8±0,09 60±3,0 52±2,6 
— — — — + 1,4±0,07 1,9±0,09 60±3,0 51±2,5 

Отже, в результаті проведених досліджень вдалося здешевити середовище 
культивування штаму A. calcoaceticus ІМВ В-7241 за рахунок виключення з його 
складу дріжджового автолізату та мікроелементів і заміни на сульфат міді і заліза. 
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36. ВПЛИВ СU2+ НА СИНТЕЗ 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
ACINETOBACTER CALCOACETICUS 
IMB B-7241  
С.А. Парфенюк 
Національний університет харчових технологій 

Інтерес до поверхнево-активних речовини (ПАР) мікробного походження 
зростає з кожним роком, що обумовлено їх нетоксичністю, біодеградабельністю і 
сумісністю з навколишнім середовищем (на відміну від синтетичних аналогів). 
Крім того, важливою перевагою є можливість їх синтезу за умов росту про-
дуцентів на різних субстратах, а також стійкість ПАР у широкому діапазоні рН і 
температури. Завдяки таким унікальним властивостям, поверхнево-активні 
речовини можуть застосовуватися у природоохороних технологіях, фармацев-
тиці, медицині, харчовій та хімічній промисловості тощо [2, 3]. 

Об’єктом досліджень був нафтоокиснювальний штам Аcinetobacter calcoace-
ticus IMB B-7241, здатний до синтезу ПАР, які за хімічною природою є 
комплексом гліко-, аміно- та нейтральних ліпідів. У попередніх дослідженнях 
встановлено, що за внесення катіонів міді у концентрації 0,1 і 0,5 мМ у сере-
довище культивування A. calcoaceticus IMB B-7241 на гідрофільних (етанол) та 
гідрофобних (н-гексадекан і рідкі парафіни) субстратах синтез ПАР підвищу-
вався на 30 – 140 % [1].  

Оскільки із збільшенням концентрації катіонів міді (з 0,1 до 0,5 мМ) у 
середовищі культивування A. calcoaceticus IMB B-7241 спостерігали підввищен-
ня концентрації ПАР, то мета роботи полягала у досліджені впливу вищих 
концентрацій Cu2+ (1,0 – 2,0 мМ) на синтез ПАР за умов росту штамуIMB B-7241 
на н-гексадекані та рідких парафінах. 

Сu2+ вносили у середовище культивування А. calcoaceticus ІМВ В-7241 у 
вигляді1 М розчину CuSO4×5H2O. Катіони міді у концентрації 1,0, 1,5, 2,0 мМ 
вносили у поживне середовище в експоненційній та стаціонарній фазах росту А. 
calcoaceticus ІМВ В-7241. Синтез ПАР оцінювали за такими показниками: 
кількість синтезованих ПАР (г/л), ПАР-синтезувальна здатність, концентрація 
біомаси (АСБ) та індекс емульгування (Е24, %).  

Встановлено, що за внесення 1,0 – 2,0 мМ Cu2+ як в експоненційній, так і в 
стаціонарній фазі росту штаму А. calcoaceticus ІМВ В-7241 на н-гексадекані і 
рідких парафінах спостерігалася інтенсифікація синтезу ПАР у 1,6 – 2,4 рази 
порівняно з вирощуванням бактерій на середовищі без Cu2+ (табл. 1). Максимальне 
підвищення синтезу (концентрація ПАР — 4,4 – 4,6 г/л; ПАР-синтезувальна 
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здатність — 12 – 13 г ПАР/г біомаси) досягалося за додавання 2,0 мМ Cu2+ у 
стаціонарній фазі росту A. calcoaceticus IMB B-7241. Крім того, за внесення 1,0 – 
2,0 мМ Cu2+ в стаціонарній фазі росту штаму IMB B-7241 у середовище 
культивування з н-гексадеканом, приводило до підвищення індексу емульгування 
нативної культуральної рідини на 10 – 16 %.  

Таблиця 1. Вплив різних концентрацій Cu2+ на ріст A. calcoaceticus IMB B-7241 
і синтез поверхнево-активних речовин  

Субстрат Момент внесення 
Cu2+ (фаза росту) 

Концентрація 
Cu2+, мМ 

ПАР, 
г/л Е24, % г ПАР/ 

г біомаси 
— 0 1,8±0,09 50±2,5 2,2±0,11 

1,0 3,3±0,17 55±2,7 8,3±0,41 
1,5 3,4±0,17 54±2,7 8,5±0,42 Експоненційна 
2,0 3,6±0,18 58±2,9 11,0±0,55 
1,0 4,1±0,20 66±3,3 8,2±0,40 
1,5 4,2±0,21 60±3,0 7,6±0,38 

н-Гексадекан 

Стаціонарна 
2,0 4,4±0,22 63±3,1 12±0,60 

— 0 2,0±0,10 60±3,0 2,4±0,12 
1,0 3,7±0,19 58±2,9 6,2±0,31 
1,5 3,8±0,19 59±2,9 7,6±0,38 Експоненційна 
2,0 3,9±0,19 62±3,1 7,7±0,38 
1,0 4,2±0,21 62±3,1 7,0±0,35 
1,5 4,1±0,20 60±3,0 6,8±0,34 

Рідкі 
парафіни  

Стаціонарна 
2,0 4,6±0,22 61±3,0 13±0,65 

Отже, у результаті проведених досліджень встановлено можливість інтенси-
фікації синтезу поверхнево-активних речовин A. calcoaceticus ІМВ В-7241 додаван-
ням у середовище із н-гексадеканом або рідкими парафінами катіонів міді. Макси-
мальне підвищення (у 2,5 рази) кількості синтезованих ПАР спостерігали за внесен-
ня 2,0 мМ Cu2+ в стаціонарній фазі росту штаму IMB B-7241 на рідких парафінах.  
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37. ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ ПОВЕРХНЕВО-
АКТИВНИХ РЕЧОВИН NOCARDIA 
VACCINII ІМВ В-7405 НА АДГЕЗІЮ 
МІКРООРГАНІЗМІВ ДО МЕДИЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 
Х.А. Покора 
Національний університет харчових технологій 

Однією із найбільших проблем у застосуванні імплантатів і катетерів є високий 
ризик розвитку мікроорганізмів на їх поверхні. Тільки в Сполучених Штатах 
Америки утворення біоплівки на медичних приладах призвело до приблизно 100 
тисяч смертей за період з 2000 р. [1]. Статистичні дані свідчать, що виникнення 
інфекцій сечовидільної системи пов’язане у 80 % з використанням урогенітальних 
катетерів. Одним із можливих способів запобіганню прикріплення мікроорганізмів 
до медичних поверхонь є їх обробка мікробними поверхнево-активними речо-
винами (ПАР), яким також притаманна антимікробна, противірусна та проти-
пухлинна дія [1, 2]. Враховуючи явище антибіотикорезистентності, перспективним 
є розробка новітніх антимікробних засобів для покриття медичних матеріалів, у 
складі яких можуть бути й мікробні ПАР [1].  

Раніше на кафедрі біотехнології і мікробіології із забрудненого нафтою грунту 
було виділено нафтоокиснювальні бактерії, ідентифіковані як Nocardia vaccinii 
ІМВ В-7405 [3]. Встановлено їх здатність до синтезу ПАР на різних вуглецевих 
субстратах [4], у тому числі на відходах виробництва біодизелю — гліцерині [4].  

Мета роботи — дослідити роль препаратів ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 різного 
ступеня очищення в адгезїї деяких бактерій та дріжджів на матеріал урогенітальних 
катетерів. У дослідженні використовували такі препарати: препарат 1 — розчин 
ПАР, виділених екстракцією сумішшю Фолча (суміш хлороформа і метанолу, 2:1) з 
препарату 2; препарат 2 — супернатант культуральної рідини; препарат 3 — водна 
фаза після екстракції ПАР (препарату 1) сумішшю Фолча. 

Об’єктами дослідження при визначенні антиадгезивних властивостей були 
бактерії: Escherichia coli ІЕМ-1, Erwinia sp. ТБ-4, Enterobacter cloaceae С-8, 
Pseudomonas sp. МІ-2 та Proteus vulgaris ПА-12 та дріжджі Candida albicans Д-6 
із колекції живих мікроорганізмів кафедри біотехнології і мікробіології 
Національного університету харчових технологій.  

Дослідженнями встановлено, що ПАР штаму ІМВ В-7405 (препарат 1 та 2) у 
концентрації 0,08 – 0,05 мг/мл ефективно знижували адгезію усіх тест-культур до 
силіконових катетерів. В більшості випадків за обробки розчином очищених ПАР 
(препарат 1) ступінь адгезії був нижчим в порівнянні з препаратом 2 (супернатантом 
культуральної рідини). Так, за обробки силіконових катетерів препаратом 1 (0,08 – 
0,05 мг/мл) кількість прикріплених клітин E. coli ІЕМ-1, Erwinia sp. ТБ-4, E.cloaceae 
С-8, Pseudomonas sp. МІ-2 зменшувалась на 72 – 88 %. Цікавим був той факт, що 
ефективнішим антиадгезивним агентом для C. albicans Д-6 виявився препарат 2 у 
концентрації 0,08 мг/мл — зниження адгезії на 95 %. Перевагою використання 
препарату 2 як антиадгезивного агенту є можливість виключення стадії очищення 
ПАР з постферментаційної культуральної рідини, що значно спрощує та здешевлює 
технологію. Водна фаза (препарат 3, що не містить ПАР), у деяких випадках 
знижувала адгезію клітин E. cloaceae С-8, Pseudomonas sp. МІ-2. та C. albicans Д-6 до 
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77 – 30 %. Ефективність дії даного препарату може пояснюватись наявністю 
метаболітів у ньому, яким притаманна антимікробна активність, так як з літератури 
відомо, що представники роду Nocardia синтезують пептидні антибіотики [5]. 

Таким чином, поверхнево-активні речовини різного ступеня очищення штаму 
ІМВ В-7405 виявилися ефективними антиадгезивними агентами щодо досліджу-
ваних бактерій та дріжджів. 
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38. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АЛЕРГІЧНИЙ 
ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ: ДЕЯКІ ПОРУШЕННЯ 
ЛІПІДНОГО ОБМІНУ 
А.В. Попова 
Національний університет харчових технологій 

Одним з найбільш небезпечних захворювань у всьому світі є розсіяний 
склероз (РС) — складне нейродегенеративне захворювання, яке супроводжується 
руйнуванням мієліну та внаслідок цього утворенням бляшок демієлінізації в 
головному та/або спинному мозку хворого. Згідно статистичних даних у світі 
нараховується біля 2 млн людей, хворих на РС.  

Патогенез РС настільки складний та багатофакторний, що діагностика 
хвороби, особливо на ранніх етапах розвитку, стала на сьогодні актуальною 
проблемою для науковців та медиків. Основною ознакою РС є утворення бляшок 
демієлінізації, діагностувати які можливо лише на більш пізніх стадіях 
захворювання. На ранніх етапах можуть проявлятися такі симптоми як зміни 
зорових функцій (одностороння втрата зору, диплопія), слабкість, дискоорди-
нація, втрата чутливості, порушення роботи кишечника і сечового міхура. Деякі з 
цих симптомів характерні також для інших захворювань, що може бути 
причиною помилкового діагнозу хворого. 
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Для дослідження патогенетичних процесів за РС створюють моделі захво-
рювання на тваринах, найбільш адекватною з яких є експериментальний 
алергічний енцефаломієліт (ЕАЕ). 

Встановлено, що за ЕАЕ руйнування мієлінової оболонки аксонів, яка на 70 – 
80 % складається з ліпідів, відбувається за рахунок порушення обміну його 
структурних компонентів. Відомо, що за ЕАЕ спостерігається зниження кількості 
цереброзидів, гангліозидів, сульфатидів та збільшення сфінгомієліну і фосфа-
тидилсерину в білій речовині мозку [2]. Окрім цього, за ЕАЕ відбувається 
зниження кількості холестеролу та збільшення оксистеринів — продуктів його 
ферментативного окиснення. Останні приймають участь у запальних реакціях за 
хвороби Альцгеймера та РС [2]. 

Тому, на основі зазначених даних, метою нашої роботи було визначення за-
гальних ліпідів, фосфоліпідів та загального холестерину в сиворотці крові 
морських свинок на різних стадіях розвитку ЕАЕ. 

ЕАЕ моделювали на морських свинках масою 300 – 400 г одноразовою 
підшкірною інокуляцією (в подушечки задніх лапок) суміші, що містила 100 мкг 
препарату основного білка мієліну та 0,2 мл повного адюванта Фрейнда [1]. 

Морських свинок з ЕАЕ декапітували через 10 діб (ЕАЕ-І) та 18 діб (ЕАЕ-ІІ) 
після сенсибілізації. Загальні ліпіди, холестерин та фосфоліпіди у сироватці крові 
визначали за допомогою стандартних наборів («bioMerieux», Франція). 

Проведені дослідження показали, що на 10 добу в крові морських свинок з 
ЕАЕ знижувалася кількість загальних ліпідів та холестеролу порівняно з 
контролем на 18,3 % та на 28,7 % відповідно. Вміст фосфоліпідів не змінювався. 
У морських свинок з ЕАЕ-ІІ (декапітовані на 18 добу) вміст загальних ліпідів та 
холестеролу повертався до нормальних величин, а вміст фосфоліпідів 
підвищувався на 22,8 %. 

Отримані результати узгоджуються з даними інших вчених, які виявили зміну 
кількісного та якісного складу фосфоліпідів в синаптосомальній фракції головного 
мозку [3] та зниження вмісту холестеролу в сірій речовині головного мозку [4]. 

Слід зазначити, що зміна досліджуваних показників менш виражено проявлялася 
на пізніх стадіях розвитку ЕАЕ, що свідчить про швидкий темп розвитку функціо-
нальних порушень та суттєві зміни вже на ранньому етапі захворювання. 

Отже, можна припустити, що на ранніх стадіях розвитку ЕАЕ активне руйну-
вання мієлінової оболонки відбувається внаслідок порушення обміну загальних 
ліпідів та холестеролу, які містяться в ній у великій кількості. Це призводить до 
порушення процесів передачі нервового імпульсу по нейронам та розвитку таких 
симптомів як паралічі та парези. 

Збільшення вмісту фосфоліпідів за ЕАЕ-ІІ, очевидно, свідчить про більш глибоку 
деструкцію мієліну та збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру.  

Отже, на основі отриманих результатів, можна зробити висновок, що навіть 
незначні кількісні та якісні зміни продуктів ліпідного обміну спричиняють розвиток 
різноманітних структурних і функціональних порушень у нервовій системі, що 
призводять до розвитку РС. Тобто, корекція метаболізму ліпідів та регуляція його 
основних процесів, може стати одним із засобів поліпшення стану хворих на РС. 
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39. ВЕТЕРИНАРНІ ПРОБІОТИЧНІ 
ПРЕПАРАТИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 
ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ 
Ю.В. Прудов 
Національний університет харчових технологій 

Пробіотики — живі мікробні добавки, які мають сприятливу дію на організм 
людини і тварин шляхом поліпшення кишкового мікробного балансу [1], 
стимулюють обмінні та імунні процеси [1]. Це об’єкти всебічних наукових 
досліджень і важливий товар на світовому ринку, обсяг продажів яких 
оцінюється в мільярди доларів на рік. Широкому колу споживачів доступні сотні 
пробіотичних продуктів харчування і харчових добавок, а виробники кормів для 
сільськогосподарських і домашніх тварин, птиці та риби використовують 
пробіотичні препарати в складі кормів. Застосування пробіотиків пов’язане з 
вирішенням різних проблем зі здоров’ям, підвищенням ефективності травлення, 
стимуляцією росту і розвитку. Пробіотики перспективні як профілактичні засоби 
у супутній терапії, хоча і не є основним засобом для лікування захворювань.[2] 

Збільшення виробництва продукції тваринного походження супроводжується, 
на жаль, послідовним наростанням спалахів харчових токсикоінфекцій у людини, 
в тому числі сальмонельозу в 7 разів, ієрсиніозів та кампілобактеріозу — в 15 
разів. Основним біотопом умовно-патогенних бактерій родів Escherichia, Proteus, 
Citrobacter, Klebsiella, Peptococcus, Bacillus, Clostridium, Bacteroides, Yersinia, 
Ervinia, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas є кишечник 
теплокровних тварин. Висока екологічна пластичність умовно-патогенних бакте-
рій дозволяє їм довго зберігатися в різних об’єктах зовнішнього середовища.[6] 
На тлі високого контамінування кормів і різних об’єктів зовнішнього середовища 
умовно-патогенними мікроорганізмами відбувається випереджаюче заселення 
кишечнику новонароджених тварин ентеробактеріями і уповільнення процесів 
колонізації кишкової стінки нормальною мікрофлорою — молочнокислими 
бактеріями, біфідобактеріями, пропіоновокислими бактеріями і ентерококами.[4] 

Включення пробіотиків у технологію вирощування молодняку сільськогоспо-
дарських тварин і птахів — найбільш сучасний спосіб профілактики шлункових 
хвороб, заснований на екологічно безпечних механізмах підтримки високого 
рівня колонізаційної резистентності кишечника. Світова практика довела, що 
пробіотики попереджують ризик контамінації кишечника теплокровних тварин 
умовно-патогенними бактеріями і знижують частоту їх виділення з органів 
тварин при забої.[5]  

Розвиток інтенсивних форм тваринництва, птахівництва, рибництва і послі-
довне підвищення їх ефективності потребують вирішення як технічних проблем, 
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так і питань годівлі та використання повноцінних і економічно вигідних кормів 
для всіх видів що, розводяться тварин. Найважливішим завданням є створення і 
застосування в практиці таких кормових сумішей, які б максимально засвоюва-
лися організмом для забезпечення його життєвих функцій і володіли профілак-
тичними властивостями [3]. Пробіотик вважаються ефективним елементом 
технології виробництва безпечної продукції тваринництва і птахівництва [3].  

Оскільки пробіотики слід розглядати як частину раціонального потенціалу 
тварин, підтримання їх здоров’я та отримання продукції високої якості, безпечної 
як в бактеріальному, так і в хімічному відношенні[4], то розробка нових, науково 
обгрунтованих, підходів до біотехнології отримання пробіотичних препаратів 
ветеринарного призначення є, на сьогоднішній день , актуальним завданням. 
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40. ВПЛИВ БІЛКОВОГО РОСТОВОГО 
ФАКТОРУ IGF-1 НА ЗАГОЄННЯ РАН 
У СТАРИХ МИШЕЙ 
К.Р. Пулатова 
Національний університет харчових технологій 
М.С. Шкумат, І.М. Пішель 
Державна установа «Інститут 
геронтології НАМН України» 

Одним з гормонів, який впливає на процеси репарації є гормон росту (GH). 
Він успішно використовується для лікування дефектів росту і терапії омоло-
дження [1]. Багато ефектів GH опосередковуються через інсуліно-подібний фак-
тор росту 1 типу (IGF-1). Він є мітогеном для кератиноцитів і стимулятором 
колагеногенезу, глікозаміногліканів і протеїногліканів фібробластами шкіри.  

Досі нез’ясовані функції і механізм впливу IGF-1 на загоєння ран, але було 
чітко продемонстровано його позитивний вплив на цей процес — прискорення 
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загоєння завдяки стимуляції фібробластами синтезу колагену та посиленням 
мітогенної активності кератиноцитів і фібробластів та стимулюванням проліфе-
ративної активності кератиноцитів [3]. IGF-1 вносить свій вклад у морфогенез 
волосяних фолікулів. Миші з виключеним IGF-1 рецептором вмирають одразу 
після народження від дихальної недостатності і мають аномально тонкий і 
напівпрозорий шар епідермісу зі зменшеною кількістю волосяних фолікулів. 
Крім того, блокада IGF-1 рецепторів (IGF-1R) зменшує виживання Т-клітин 
активованих через TCR і CD28 рецептори, а також підвищує їх чутливість до 
Fas-індукованого апоптозу [2]. IGF-1 може сприяти відновленню пошкоджених 
м’язів шляхом захоплення стовбурових клітин з кровоточу [4]. Втрата шкірою, з 
віком, регенеративного потенціалу, захисної функції і, як наслідок — утворення 
виразок, пухлин, облисіння тощо. З цього приводу дуже актуальним є застосу-
вання IGF-1 в якості фактору сповільнення старіння. 

Метою даної роботи є вивчення впливу IGF-1 на процеси старіння шкіри у 
лабораторних тварин. 

Об’єктами досліджень є миші лінії FVB трансгенних по IGF-1 — K14sIGF1, 
що були отримані в Європейській лабораторії молекулярної біології та вирощені 
в умовах віварію на базі Інституту геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН 
України. 

Після параформальдегідної фіксації, яка проводилась згідно прийнятої 
методики, шкіра заливалась в парафін. З залитої в парафін тканини за допомогою 
мікротому виготовляли зрізи товщиною 7 мкм. Зрізи депарафінували в ксилолі, 
проводили через етаноли і фарбували методом трьохкольорного фарбування по 
Масону з використанням набору (Ref. НТ 15-1KT Сигма-aldrich). Гістохімічні 
дослідження проводили згідно з методиками наданими виробниками реактивів. 

На даний час проводяться серії експериментів на мишах лінії FVB транс-
генних по IGF-1 — K14sIGF1. Передбачається, що завдяки впливу IGF-1 
збільшиться товщина епітеліального шару, кількість волосяних фолікулів, елас-
тичність шкіри та стан хутра тварин. 
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41. БЕЗПЕЧНІСТЬ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ 
ШТАМІВ БАЦИЛ ДЛЯ ТЕПЛОКРОВНИХ 
ТВАРИН 
М.І. Разгородін 
Національний університет харчових технологій 

На сьогодні актуальним є пошук штамів мікроорганізмів, продуцентів гідролі-
тичних ферментів, для біоконверсії целюлозовмісних матеріалів, які, як правило, 
майже не використовується в народному господарстві. Особливу увагу дослідників 
привертають бактерії роду Bacillus, які характеризуються здатністю продукувати 
широкий спектр гідролітичних ферментів [3], в тому числі й целюлозолітичні [1, 
2]. При відборі мікроорганізмів, на основі яких в подальшому буде створено 
препарат, особлива увага приділяється їх безпеці для теплокровних тварин.  

У зв’язку з цим метою нашої робити було дослідження безпечності штамів 
Bacillus licheniformis А 6/2 і Bacillus licheniformis В-5510 для тварин. 

Об’єктами дослідження слугували штами B. licheniformis А/6 та B. liche-
niformis В-5510 із колекції відділу антибіотиків Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, що характеризувалися високою 
целюлозо-, ксилано- та пектолітчними активностями. 

Досліди проводились на безпородних лабораторних мишах вагою 18 – 20 г. 
Для дослідження вірулентності тваринам вводили суспензію добової культури 
бацил, токсигенності — суспензію добової культури, вбитої прогріванням, 
токсичності — безклітинний фільтрат 10 добової культури. Досліджувалися 
наступні концентрації клітин штамів бацил: 0,5×109, 2,5×109, 5,0×109,  
15×109 КУО/мл. Шлях введення — пероральний та внутрішньом’язовий. Суспен-
зію вводили тваринам одноразово, термін спостереження 7 діб. Контроль зовніш-
нього стану тварин проводили кожен день, після закінчення терміну спостере-
ження оцінювали стан внутрішніх органів тварин. Звертали увагу на форму, 
колір, зовнішній вигляд внутрішніх органів. Робота з експериментальними 
тваринами виконувалась відповідно до «Європейської конвенції по захисту 
хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших 
наукових цілях» [Страсбург, 10.03.86]. 

Летальні дози нам встановити не вдалося, оскільки вони перевищували 
застосовані: ЛД50 per os> 15 і ЛД50 в/ч > 2,5 млрд. клітин/мишу. Отримані результати 
свідчать про авірулентність досліджуваних штамів бацил для досліджених 
теплокровних тварин. Не відмічено випадків захворювання чи загибелі мишей, 
спричинених введенням суспензії живих клітин бактерій. Відсутність інфек-
ційної патології і ознак ураження дослідних тварин було підтверджено при 
макроскопічному вивченні внутрішніх органів. Результати розтину показали: 

– серце звичайної форми і розміру; 
– легені в об’ємі не збільшені, долі легко відокремлюються одна від одної, 

поверхні гладенькі, спайок не відмічено; 
– шлунок, петлі тонкого і товстого кишечника зовні є звичайними, на розрізі 

малюнок слизової незмінений; 
– печінка темно-червоного кольору, нормальної консистенції, середнього 

кровонаповнення, не збільшена, поверхня гладенька; 
– нирки звичайних розмірів і форми, поверхні гладенькі, на розрізі чіткий 

малюнок коркової і мозкової речовини;  
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– селезінка не збільшена, консистенція туга, на розрізі пульпа помірно 
повнокровна і темного кольору. 

Отже, нами було встановлено, що досліджувані штами бацил не патогенні для 
теплокровних, не виявляють токсичної та токсигенної дії на них. Згідно 
отриманих результатів та відповідних нормативних матеріалів належить до групи 
авірулентних мікроорганізмів.  
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42. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ОТРИМАННЯ БІОЕТАНОЛУ 
З ВІДНОВЛЮВАНОЇ СИРОВИНИ 
М.В. Репа 
Національний університет харчових технологій 

Останніми роками у світовій практиці спостерігаються тенденції ширшого 
використання палив з біологічної сировини. Такі зміни обумовлені низкою факторів: 
виснаження природних запасів нафти, зростаюча ціна на вуглеводневе паливо та ін. 
Крім того, екологічна ситуація планети погіршується високими темпами, що вкрай 
негативно відображається на здоров’ї людей та умовах існування інших живих 
організмів. Біоетанол є привабливим з точки зору своїх паливних якостей і є 
нейтральним стосовно джерела парникових газів, тому його вплив на довкілля є 
значно менш шкідливим, порівняно з традиційними видами пального [3]. 

Біоетанол можна виробляти з будь-якої біологічної сировини, яка в своєму складі 
містить достатню кількість цукрів. Сировинна база для одержання біоетанолу 
величезна і включає як харчову, так і нехарчову сировину. До рослинних нехарчових 
матеріалів, які можуть бути використані як гідролізна сировина, відносяться різні 
відходи лісової промисловості (вершини, гілки, кора, обрізки, дрова), відходи 
виробництва і переробки сільськогосподарських культур і ряд рослин [2]. 

Під час вибору сировини для виробництва біоетанолу користуються наступ-
ними критеріями: вартість, врожайність, вихід етанолу, вміст крохмалю (цукру), 
цілорічна доступність та наявність, вимогливість до ґрунту і погодних умов, 
трудомісткість збирання, транспортування й зберігання, можливість переробки 
відходів (отримання додаткового прибутку), необхідність використання додат-
кових препаратів (ферментів, піногасників) [5].  

Традиційними продуцентами етанолу є різні раси і штами дріжджів роду 
Saccharomyces. У процесі вибору продуцентів слід враховувати специфіку складу 
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і властивостей зброджуваного середовища; наприклад, для зброджування 
мелясного середовища необхідно підбирати мікроорганізми, які досить повно 
зброджують рафінозу; для зброджування середовищ з крохмалистою сировини 
потрібні дріжджі з підвищеною гідролітичною активністю відносно залишкових 
декстринів. У природі існують лише два мікроорганізми, здатні до ефективної 
алкогольної ферментації глюкози та сахарози — дріжджі Saccharomyces сere-
visiae і бактерії Zymomonas mobilis [4]. Обидва мікроорганізми виявляють високу 
стійкість до етанолу, витримуючи його концентрацію у середовищі до 18 % 
(дріжджі) і 12 % (бактерії). S. cerevisiae — найкраще вивчений евкаріотичний 
організм, для якого добре опрацьовано сучасні методи молекулярної генетики та 
метаболічної інженерії. Z. mobilis теж достатньо добре вивчено, відома повна 
послідовність його геному. Проте ці організми не можуть ферментувати пентози 
і є мезофілами (оптимальна температура для росту і ферментації дріжджів — 30 °С, 
бактерій — 30 – 40 °С). У той же час, серед основних цукрів лігноцелюлозних 
гідролізатів, окрім гексоз, значний відсоток (35 – 45 %) складають пентози 
(ксилоза, арабіноза), які не ферментують і не метаболізують сахароміцети або Z. 
mobilis. Для посилення тих або інших технологічно важливих властивостей 
мікроорганізмів використовують прийоми спрямованої селекції, мутагенезу, 
гібридизації, генної інженерії та інші [1].  

Загальна технологічна схема виробництва біоетанолу за використання як 
біологічного агента дріжджів зводиться до наступного. Спочатку здійснюється 
попередня обробка сировини, далі проводиться процедура перетворення крох-
малю в цукор (оцукрювання) з використанням екзогенно внесеного ферменту, 
після чого застосовують дріжджове спиртове бродіння (ферментацію), дистиля-
цію та дегідратацію (до 99,5 % чистого етилового) [4].  

Біопалива мають значний потенціал до зменшення викидів тепличних газів і 
можуть бути надійним джерелом пального, яке здатне поступово зменшити 
залежність від імпорту нафти. Вплив біоетанолу на навколишнє середовище 
може відбуватися на всіх рівнях виробництва, переробки та використання 
біоенергетичної сировини. Проте на перший план тут виходить пошук нових 
біотехнологічних підходів (генетична та метаболічна інженерія, підбір опти-
мальних умов технологічних процесів, пошук нових продуцентів) для інтенси-
фікації виробництва [2].  
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43. МІКРОБІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ХЛІБА 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
О.С. Рушай 
Національний університет харчових технологій 

Хліб займає найважливіше місце в харчуванні людини і є одним з найбільш 
споживаних продуктів харчування. Введення до його рецептури компонентів, що 
надають йому дієтичних та профілактичних властивостей, дозволить вирішити 
проблему профілактики різних захворювань, пов’язаних з дефіцитом тих або 
інших компонентів.  

Для виготовлення хліба функціонального призначення використовують різно-
манітні інгредієнти: цукрозамінники, вівсяні висівки, лободу, льон, вітаміни, 
олігосахариди, сою, люпин, мікроелементи, пектинові речовини, хміль, паростки 
пшениці та ін. [1]. Проте при додаванні допоміжних речовин та розробці нових 
виробів важливо враховувати не тільки їх користь для певної фізіологічної 
функції організму, а й відповідність органолептичних показників готової 
продукції запитам споживачів [2]. 

Одним із можливих варіантів створення хліба функціонального призначення є 
використання хмелю. Хміль — унікальна рослина, що містить надзвичайно цінні 
мікронутрієнти, представлені гіркими речовинами, яких є понад 100 і які не 
виявлені в інших рослинах, компоненти ефірних олій, поліфенольні сполуки, 
вітаміни, мінеральні речовини тощо. Хміль володіє бактерицидною дією, що 
зумовлено вмістом у ньому гірких смол, кислот і поліфенолів [3]. Окрім того, 
прихильники теорії про небезпеку дріжджів промислового виробництва для 
здоров’я людини пропонують випікати хліб на хмелевих заквасках, в яких 
бродіння здійснюється за рахунок дріжджів, внесених з хмелем. Тому метою 
даної роботи стало дослідження показників мікробіологічної безпеки хліба, 
випеченого з використанням хмелевого відвару. 

Для дослідження здатності дріжджів виживати при випіканні хліба готували 
гірку заварку (з доданням 1 % хмелевого відвару), в яку вносили м’якушку хліба 
випеченого з додаванням 1,5 % та 3 % дріжджів і без них. Таким чином заварка 
слугувала поживним середовищем, в якому сублетально пошкоджені клітини 
відновлювалися. Мікробіологічний аналіз заварок та хліба дріжджових клітин не 
виявив. Встановлено, що заварка з внесенням м’якушки хліба випеченого без 
дріжджів після 24 год бродіння дріжджів не містить, має приємний медовий 
запах, а ознаки бродіння і контамінації відсутні. У заварці з хлібом з додаванням 
1,5 % і 3 % дріжджів до маси борошна їх кількість становила 1×102 і 1×103 КУО/г 
відповідно. При цьому в першому зразку відмічено появу неприємного 
гнилісного запаху та сторонніх мікроорганізмів, незначне збільшення в об’ємі, 
що свідчить про початок бродіння. Другому зразку був притаманний спиртовий 
запах, а об’єм заварки внаслідок доброго розброджування збільшився вдвічі. 
Отримані дані свідчать про можливість клітин відновлювати свою життєздат-
ність при тривалому зберіганні у відповідних умовах.  

Наступним етапом роботи стало вивчення впливу хмелю на мікробіологічну 
безпеку хліба. Антагоністичні властивості хмелю вивчені і доведені, проте досі 
не існує достовірної інформації щодо впливу його концентрації на пригнічення 
розвитку шкідників хлібопекарського виробництва. Тому для дослідження 
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застосовували контроль — хліб без хмелю, та хліб з хмелем, який вносили у 
вигляді 1 % відвару у кількості 0,04 % та 0,08 % до маси борошна. Як тест-
культури використовували збудника «картопляної» хвороби хліба Bacillus subtilis 
та плісняві гриби Aspergillus niger і Penicillium сhrysogenum. Випечений хліб 
розрізали на скибки, які стерилізували в автоклаві. Після стерилізації на скибки 
наносили суспензію спор B. subtilis, A. niger і P. сhrysogenum. 

Аналіз отриманих результатів показав, що дозування хмелю у кількості 0,04 % 
не впливає на ріст A. niger, оскільки при зараженні стерильних скибок хліба 
площа міцелію не зменшувалась, але спостерігалася затримка спороносіння, 
порівняно з контролем. При збільшенні вмісту хмелю до 0,08 % площа враження 
A. niger зменшилась на 33,3 %. 

Проведені дослідження показали, що при внесенні 0,04 % і 0,08 % хмелю до 
тіста площа враження скибки пліснявими грибами P. сhrysogenum зменшилась на 
2,5 % і 31,1 % відповідно. Площа ушкодження хліба B. subtilis зменшилась при 
дозування хмелю 0,04 % на 10,6 %, а при дозуванні 0,08 % — на 50,1 %. 

Отже, клітини дріжджів, які отримують сублетальні пошкодження при випі-
канні хліба, здатні відновлювати свою життєздатність при тривалому культиву-
ванні у заварках, тому припущення про необхідність споживання бездріжджо-
вого хліба може мати місце. Замінити промислові штами дріжджів Saccharomyces 
cerevisiae можливо використанням хмелевих заквасок. Встановлено, що при 
збільшенні дозування хмелю зменшується площа враження пліснявими грибами 
та B. subtilis, що свідчить про ефективність використання хмелевого відвару у 
боротьбі із контамінантами виробництва, а отже і хмелевих заквасок.  
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44. ОТРИМАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ 
АНТИСИРОВАТОК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 
ВІРУСУ ЖОВТОЇ МОЗАЇКИ КВАСОЛІ 
Ю.О. Самойленко 
Національний університет харчових технологій 
А.М. Кириченко 
Інститут мікробіології і вірусології НАН України 
ім. Заболотного 

Віруси та вірусні хвороби привертають увагу фітопатологів та вірусологів 
всього світу, оскільки вони являються причиною значних економічних втрат в 
сільському господарстві, зокрема в рослинництві [1]. Щорічні втрати, спричинені 
вірусами, становлять сотні мільйонів і мільярдів доларів [2]. Серед збудників 
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хвороб рослин віруси родини Potyviridae складають майже третину всіх відомих 
фітопатогенних вірусів. Втрати врожаю за ураження вірусами цієї родини 
складають від 30 до 90 %. Одним із найбільш шкодочинних представників цієї 
родини, що викликає масове захворювання бобових культур є вірус жовтої 
мозаїки квасолі (ВЖМК). 

Основними засобами, що дозволяють обмежити поширення вірусної інфекції 
та підвищити продуктивність сільськогосподарських культур є видалення хворих 
рослин з посівів (фітовірусні прочистки), знищення бур’янів-резерваторів вірусів 
і їх переносників, а також використання безвірусного насіннєвого та посадкового 
матеріалу. Створення безвірусного матеріалу засновано головним чином на 
вибракуванні інфекційних та у відбиранні здорових рослин з метою їх наступного 
розмноження. Контроль вірусного ураження рослин та насіннєвого матеріалу має 
бути забезпечений чутливими методами масової діагностики вірусів [4]. Для 
вірусологічного аналізу рослинного матеріалу здебільшого застосовується 
твердофазний імуноферментний аналіз (ТІФА), який характеризується високою 
чутливістю та специфічністю, простотою реєстрації результатів, а також високою 
стабільністю реагентів [2]. Традиційна імунодіагностика фітовірусів, в тому 
числі ВЖМК, базується головним чином на антигенних властивостях капсидних 
білків вірусів, до яких отримані специфічні антисироватки.  

Тому метою даної роботи було отримати діагностичну антисироватку, як ос-
новного біологічного компоненту тест-ситеми для виявлення ВЖМК, встановити 
її титр та специфічність. 

Гіперімунну кролячу сироватку отримували з використанням очищеного вірусу. 
Очистку та концентрацію вірусу проводили за модифікованим методом Hattinga [5], 
що дозволило отримати вірусний препарат з високою інфекційністю, належним 
ступенем очистки та концентрацією, необхідними для отримання антисироватки. 
Кролі породи Шиншила імунізували вірусним препаратом, емульгованим з 
масляним адьювантом Montanide ISA 25 виробництва фірми «SEPPIC», що утворює 
емульсію зворотнього типу. Імунізацію проводили за наступною схемою: 

– 1-ий та 8-ий день — 1 мг імуногену з адьювантом вводили внутрішньомя-
зово в заднє стегно кроля; 

– 15-ий день — 1 мг імуногену внутрішньошкірно вздовж хребта по боковим 
лініям; 

– 21-й день 0,5 мг імуногену внутрішньошкірно вздовж хребта по боковим 
лініям.  

Через 30 днів після останньої імунізації відбирали кров та визначали титр 
сироватки в реакції крапельної аглютинації та методами подвійної дифузії в гелі.  

Титр діагностичної сироватки в реакції крапельної аглютинації з інфікованим 
ВЖМК рослинним матеріалом становить 1:128-1:256, в реакції подвійної дифузії 
в гелі — 1:32-1:64. Отримана антисироватка специфічна і не вступає в реакцію з 
екстрактами із здорових рослин-накопичувачів (Pisum sativum), сої і тест-рослин, 
інфікованих вірусом мозаїки сої та Y вірусом картоплі. 

Таким чином, розроблена нами схема препаративного виділення ВЖМК та застосу-
вання ефективних схем імунізації тварин дозволили отримати специфічні антисиро-
ватки з високим титром та специфічністю. В подальшому будуть отримані біологічні 
реагенти (високоспецифічні антитіла та кон’югат), необхідні при конструюванні діаг-
ностичної тест-системи для виявлення вірусу жовтої мозаїки квасолі.  
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45. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
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ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ В ЦУКРОВОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ 
Т.М. Скокун 
Національний університет харчових технологій 
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цукрової промисловості 

Процес екстрагування цукру з бурякової стружки є одним з найважливіших 
етапів в технології цукру, оскільки від нього залежить вихід і якість готової 
продукції, а також ефективність роботи заводу. У відділенні сокодобування внас-
лідок значного інфікування стружки, особливо при зниженій температурі, відбу-
вається розвиток мікрофлори з розкладанням сахарози [1, 3]: ензиматичний гідроліз 
сахарози з утворенням інвертного цукру; дихання з утворенням води і СО2; бродіння 
з утворенням етанолу і СО2; утворення низькомолекулярних полісахаридів — 
декстрану, левану; кислотоутворення з отриманням молочної і щавлевої кислот. 

Дифузійний сік є сприятливим поживним середовищем для розвитку різно-
манітних мікроорганізмів, зокрема, Васillus subtilis, В. mesentericus, В. megatherium, 
В. circulans, В. betaeviscosum, В. stearothermophilus, Leuconostoc mesenteroides,  
L. dextranicus, Clostridium butiricum, Aerobacteraerogenes, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli та осмофільних дріжджів — сахароміцетів [1, 2].  

За даними різних досліджень в 1 см3 соку міститься від 1×108 до 2,9×108 
мікроорганізмів. Наприклад, в дифузійній установці колонного типу сік у верхній 
точці колони містить 4,1×104...3,5×105 мікроорганізмів, в середній частині — 
0...1×106, у трубопроводах — 1×104...1,4×106 [2, 3]. 

Метою наших досліджень було вивчення ефективності дії дезінфікуючого 
засобу «Каморан» на мікроорганізми, що відносяться до контамінуючої мікро-
флори бурякоцукрового виробництва.  

Об’єктом дослідження обрано бактерії: Bacillus subtilis, В. cerreus, B. тega-
therium, В. mesentericus, Pseudomonas aeruginosa та слизоутворювальні бактерії 
роду Leuconostoс. Для визначення чутливості мікроорганізмів до препарату 
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використовували метод лунок в товщі агару [4]. Висновки про ефективність 
антисептичного засобу робили по наявності зони затримки росту мікроорга-
нізмів. Результати досліджень представлено в таблиці. 

У разі застосування дезінфікуючого засобу «Каморан» в діапазоні витрат 
діючої речовини 0,0005 — 0,002 г спостерігалась загибель бактеріальних культур 
Bacillus subtilis, В. cerreus, B. тegatherium, В. mesentericus, Pseudomonas aeru-
ginosa. Для знешкодження спорових форм бактерій необхідно збільшити витрати 
препарату до 0,002 — 0,004 г. Слід також зазначити високу ефективність засобу 
щодо слизоутворювальних бактерій Leuconostoс mesenteroides (табл. 1).  

Таблиця 1. Ступінь чутливості бактеріальних культур до дезінфікуючого 
засобу «Каморан» 

Діаметр зони дії антимікробного засобу, мм 
Витрати діючої речовини, г Об’єкт досліджень 

0,00025 0,0005 0,001 0,002 0,004 
В. cereus 30 34 36 44 28 
B. subtilis 12 24 38 42 46 
B. meghaterium 35 40 40 42 42 
В.mesentericus 13 18 25 27 35 
Pseudomonas aeruginosa 15 20 23 26 42 
Leuconostoс mesenteroides 14 18 24 36 39 

Аналіз результатів проведених досліджень (табл.) свідчить про високу 
ефективність дезінфікуючого засобу «Каморан» щодо бактеріальної мікрофлори 
бурякоцукрового виробництва. Таким чином, дезінфекційний засіб «Каморан» 
має антимікробну дію по відношенню до різноманітних бактерій присутніх у 
сировині, технологічній воді, напівпродуктах цукрового виробництва. 
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46. LAETIPORUS SULPHUREUS (BULL.) 
MURRILL ЯК ПРОДУЦЕНТ ФЕРМЕНТІВ 
А.А. Cкульська 
Національний університет харчових технологій 
М.Л. Ломберг 
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

Відомо, що зі всього різноманіття організмів біосфери лише гриби, завдяки 
своїм ферментним системам, можуть здійснювати повну біохімічну конверсію 
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сполук деревини. Найбільш гнучкий і різноманітний ферментативний апарат 
характерний для дереворуйнівних базидіальних грибів, що зумовлено складною 
та різноманітною структурою субстратів, які розщеплюються та утилізуються під 
дією певних ферментів. В такій біодеструкції основну роль відіграють целюлази, 
протеїнази, пектинази та інші ферменти, які сьогодні знаходять практичне засто-
сування людиною [1]. Гідролітичні та пектолітичні ферменти використовують у 
медицині, харчовій промисловості, тваринництві, текстильній промисловості, 
при обробці різноманітних рослинних продуктів, тощо. Пошук активних 
продуцентів ферментів серед базидіальних дереворуйнівних грибів залишається 
актуальним питанням у багатьох країнах [2].  

Одним із перспективних об’єктів для розробки технології отримання фермен-
тів та біологічно активних сполук різної природи є ксилотрофний базидіоміцет 
Laetiporus sulphureus або трутовик сірчано-жовтий, який широко розповсю-
джений в Україні. 

Нами проведено тестування наявності певних ферментів, що характеризують 
обмін вуглеводів (амілаза, целюлаза), ліпідів (ліпаза) та метаболізм азотних 
сполук (протеаза, нітрат-редуктаза) у 12 штамів L. sulphureus різного геогра-
фічного походження з Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України (ІВК): 352, 1692, 1815, 1864, 1831, 1941, 1971, 
1989, 1995, 2155, 2254, 2257. 

Наявність чи відсутність ферментів на поверхні міцеліальної колонії 
встановлювали за допомогою якісних хімічних кольорових реакцій [3]. Так, для 
всіх досліджених штамів встановлена висока амілазна активність, яка 
спостерігалася в утворенні безбарвних зон середовища після внесення 3 % 
розчину Люголя, що свідчить про можливість гідролітичного розщеплення 
крохмалю та глікогену деревини з подальшим утворенням декстринів, мальтози 
та глюкози. Натомість активність іншого важливого ферменту — целюлази, який 
каталізує гідроліз глікозидних зв’язків в целюлозі з утворенням глюкози чи 
дисахариду целобіози, була відсутня у всіх досліджених штамів L. sulphureus. 
Після обробки поживного середовища розчином конго червоного, останній 
зафарбовував середовище з нерозщепленою карбоксиметилцелюлозою у 
червоний колір і прозорі зони біля та під колоніями не утворювалися. Так само 
негативною для всіх досліджених штамів L. sulphureus виявилася реакція на 
нітрат-редуктазу — фермент, який приймає участь у відновленні нітратів до 
нітритів. При додаванні в середовище розчинів сульфанілової кислоти та α-
нафтиламіну зміни забарвлення на яскраво червоне не спостерігалося.  

Реакція на інший ензим — ліпазу, який каталізує гідроліз тригліцеридів на 
гліцерин та вищі жирні кислоти, виявилася більш різноманітною. На середовищі з 
Tween 80 та хлоридом кальцію (CaCl2) у більшості з досліджених штамів 
трутовика сірчано-жовтого, а саме штами 1692, 1831, 1869, 1941, 1971, 1989 і 2254 
виявили слабку позитивну реакцію на ліпазу, що виявилось в утворенні осаду 
омилених сполук навколо чи під колоніями культур. Інші штами — 352, 1815, 
1995, 2155 і 2257 ліпазної активності не виявили. Така сама ситуація склалася з 
виявленням протеазної активності у досліджених штамів L. sulphureus. У частини 
штамів — 352, 1692, 1815, 1971, 1989, 2155, 2254, 2257 спостерігали появу 
прозорих зон навколо або під колоніями, що свідчило про наявність протеази, яка 
розщеплює пептидний зв’язок між амінокислотами. У інших штамів — 1864, 1831, 
1941 та 1995 ознак, які б свідчили про наявність протеази, не було виявлено. 



 729 

Таким чином, при дослідженні ферментативної активності 12 колекційних 
штамів трутовика сірчано-жовтого нами відмічена висока амілазна активність та 
повна відсутність целюлазної та нітрат-редуктазної активностей у всіх 
досліджених штамів трутовика сірчано-жовтого. Реакція на ліпазу та протеазу у 
штамів різного географічного походження виявилася більш різноманітною.  
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47. ВІРУСИ — ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ТА СУЧАСНИХ ВАКЦИН 
В.М. Соломінчук 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день розроблена велика кількість лікарських препаратів для 
лікування різноманітних захворювань. На жаль, більшість з них не є достатньо 
ефективними, оскільки мають низьку біодоступність. Вони погано засвоюються, 
оскільки імунна система запобігає поширенню чужорідних елементів в організмі. 
Нанотехнології дозволяють протистояти цьому на молекулярному рівні, завдяки 
чому збільшується ефективність лікування. За останні декілька років цілий ряд 
природних біомолекул були досліджені з метою вивчення можливості створення 
на їх основі наночастинок, які будуть слугувати носіями для транспортування 
лікарського засобу [1]. Одна з важливих властивостей наночастинок — 
спрямована доставка лікарського засобу до органу мішені. На відміну від 
звичайного введення лікарської речовини, спрямована доставка дозволяє знизити 
дозу ліків і мінімізувати їх вплив на інші клітини [2]. Перспективним на 
сьогоднішній день є конструювання та вивчення вакцин, створених на основі 
рекомбінантних вірусних наноструктур. 

Універсальна «платформа» для створення ДНК-нановакцин на основі конструю-
вання вірусного генома була розроблена в Інституті ім. Н.Ф. Гамалеї РАМН [3]. 
Використовуються аденовіруси, у яких «вирізана» частина генома. Цей дефектний 
вірус здатний вбудовуватися в клітину, але не розмножуватися. В силу своєї 
дефектності вірус не може викликати хворобу в цілісному організмі ссавців і 
людини, тобто це безпечний наноносій, який від природи має здатність ефективно 
приймати і переносити в певні типи клітин генетичну інформацію (гени), що 
міститься в ньому. Якщо замість «вирізаної» частини генома вставити ділянку 
генома того вірусу, проти якого необхідно створити імунітет, то вийде нановакцина, 
сконструйована на основі «платформи» аденовіруса, проте яка виробляє субодиниці, 
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що імунізують проти шуканої вірусної інфекції. Інакше кажучи, рекомбінантні 
вірусні наноструктури (РВН) є найбільш перспективним вектором для доставки 
сторонньої генетичної інформації в клітини людини і тварин [3]. 

Отримують РВН в процесі виконання наступних основних етапів: 
– видалення з генома аденовіруса області, відповідальної за його розмно-

ження в перміссивних клітинах; 
– вбудовування в геном аденовірусу касети, що несе цільовий ген; 
– трансфекція клітин лінії 293, сконструйованим генно-інженерним продуктом. 
– Залежно від типу цільового гена, що вбудовується в РВН, наночастинки 

можуть використовуватися для вирішення різних медико-біологічних завдань: 
– для вакцинації (у РВН вбудовуються гени, кодуючі протективні антигени 

різних патогенів); 
– для терапії (у РВН вбудовуються гени чинників зростання, супресорів пухлин, 

одноланцюжкових антитіл, тобто структур, необхідних для проведення терапії); 
– для продукції рекомбінантних білків (у РВН вбудовуються гени білків, 

продукція яких неможлива або неефективна в прокаріотичних або дріжджових 
системах експресії). 

Таким чином, РВН є хорошою платформою для розробки і отримання нано-
матеріалів із заданою структурою і прогнозованими властивостями і можуть бути 
використані в медицині. Основними характеристиками РВН, що обумовлюють 
це, є наступні: 

– відносна простота структурної організації; 
– можливість контролювати розміри, форму і властивості РВН на рівні генома 

з використанням методів генної інженерії; 
– використання фізико-хімічних і генетичних методів модифікації поверхне-

вої структури РВН для надання їй нових властивостей; 
– простота технології отримання великих кількостей РВН; 
– збереження стабільної структури впродовж тривалого часу; 
– природний механізм упаковки у білкову оболонку носія генетичної інформації; 
– природний механізм проникнення в клітину. 
Перераховані властивості роблять актуальним використання РВН як основу 

для розробки генно-терапевтичних і вакцинних препаратів, а також нових 
технологій неінвазивної діагностики різних захворювань. 
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48. РОЗРОБКА ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ ГЛЮКОЗИ В 
БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ 
БІОСЕНСОРІВ НА ОСНОВІ РН-ЧУТЛИВИХ 
ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ 
Т.В. Сорока 
Національний університет харчових технологій 
Н.Ю. Пєчнякова 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 
О.А. Зінченко 
Iнститут молекулярної бiологiї i генетики НАН України 

В організмі людини та тварин глюкоза є основним та найбільш універсальним 
джерелом енергії для забезпечення метаболітичних процесів. В тканинах (мозок, 
серце) та біологічних рідинах (кров, цереброспінальна рідина) рівень глюкози 
визначається гомеостатичним балансом, що регулює його рівень у визначених, 
строго детермінованих межах. Зміна рівня глюкози в організмі може мати місце, 
наприклад, при таких патологіях як діабет [1]. В зв’язку з виключною важли-
вістю підтримки стабільного рівня глюкози в крові у людини та багатьох інших 
тварин існує складна система гормональної регуляції параметрів вуглеводного 
обміну. Контроль рівня глюкози на сьогодні — є одним з найбільш поширених та 
необхідних досліджень. На сьогодні існує досить багато методів визначення 
глюкози але найбільше розповсюдження мають ферментні методи визначення 
глюкози в крові: глюкозооксидазний та гексокіназний.  

Важливість тесту та великі об’єми виконаних досліджень стимулюють до 
розробки нових методів та приладів визначення концентрації глюкози в 
біологічних рідинах. Практична медицина, а також біотехнологія висувають як 
першочергове завдання розробку і створення нових діагностичних систем з 
високою специфічністю, чутливістю, експресністю, а разом з тим, щоб вони були 
дешевими, надійними, простими і мініатюрними. Такі вимоги в повній мірі можуть 
бути реалізовані з використанням біосенсорних пристроїв на основі ферментів, які 
поєднують успіхи в розвитку багатьох напрямків біології та мікроелектроніки і 
можуть бути використані для визначення різних метаболітів. Біосенсорні методи 
мають ряд суттєвих переваг: висока чутливість і селективність, швидкість аналізу 
та відсутність необхідності попередньої підготовки проби, простота використання, 
низька собівартість при масовому виробництві.  

В даній роботі був використаний нещодавно розроблений у Iнститут фiзики 
напiвпровiдникiв ім. В.Є. Лашкарьова портативний мультибіосенсор на основі 
іон-селективних польових транзисторів (ІСПТ) [2]. Робота сенсорного приладу 
заснована на потенціометричному дослідженні як однієї так і цілого ряду іон-
чутливих ферментних мембран, поєднаних з поверхнями сенсорних перетворю-
вачів та формуванні сигналу відгуку від досліджуваної речовини чи декількох 
речовин з послідовною обробкою вимірюваних даних за допомогою спеціальних 
математичних методів, та розрахунок вмісту досліджуваних речовин за калібру-
вальними кривими. 
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В лабораторії бімолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології та 
генетики НАН України вже розроблений біосенсор на основі ГОД та рН-
чутливих польових транзисторів. Але ряд питань залишилися нерозв’язаними — 
це вузький лінійний діапазон визначення концентрацій глюкози, недостатньо 
висока чутливість, стабільність при зберіганні тощо. 

В ході роботи були проведені дослідження концентрацій глюкози в реальних 
зразках біологічних рідин за допомогою розробленого лабораторного макету 
ферментного біосенсора, проведення його стандартизації та метрології для по-
дальшого впровадження в практику для експресного аналізу в медицині. Оптимі-
зовано умови створення біоселективного елементу та функціонування біосенсора 
на основі ферменту глюкозооксидаза для проведення досліджень концентрацій 
глюкози в реальних зразках. А саме, методи іммобілізації глюкозооксидаза на 
поверхні рН-чутливих польових транзисторів, підібрано оптимальні умови 
функціонування біосенсора, відпрацьована процедура вимірювання концентрації 
глюкози у сироватці крові (тільки сироватка крові та сироватка крові з додаванням 
відомих концентрацій глюкози) за допомогою отриманої калібрувальної кривої. 
Показано, що розроблений біосенсор характеризувався високою операційною 
стабільністю, що найменш 7 годин, та стабільністю при зберіганні — майже місяць 
без суттєвого зменшення активності. 

Представлений біосенор може бути використаний як eлемент біосенсорної 
системи Multibiosensors array для визначення декількох метаболітів. 
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49. ПРОТЕКТОРНА АКТИВНІСТЬ 
ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ PSEUDOMONAS 
SYRINGAE PV. ATROFACIENS ЩОДО 
ПУХЛИНОУТВОРЕННЯ У КАРТОПЛІ, 
ІНДУКОВАНОГО AGROBACTERIUM 
TUMEFACIENS ICMP 9052 
О.О. Терещук 
Національний інститут харчових технологій 

Ліпополісахариди (ЛПС) бактерій є предметом всебічного дослідження протя-
гом багатьох років завдяки широкому спектру біологічної дії. ЛПС мікробної 
клітини визначають її серологічну специфічність, О-антигенність і значною 
мірою — характер взаємодії з іншими мікроорганізмами та/або макроорганізмом 
у біоценозах, беруть участь в інфекційному процесі в різних біологічних 
системах. Вони мають імуномоделюючу, токсичну, протипухлинну дію на 
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макроорганізми. Також ЛПС деяких патоварів виду P. syringae проявляють 
антимутагенні властивості [Варбанец, 2002].  

Важливим є вивчення впливу фітопатогенних бактерій на процеси пухлино-
утворення. Особливо це стосується ЛПС фітопатогенних бактерій. Стосовно яких 
дані літератури суперечливі і свідчать як про позитивний, так і негативний вплив 
ЛПС на пухлиноутворення [Варбанец и др., 1995, Zdorovenko et al., 1997].  

В роботі досліджували ЛПС штаму Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 
(McCulloch 1920) Young, Dye and Wilkie 1978 ICMP 4394. ЛПС отримували 
екстрагуванням 0,85 % розчином хлориду натрію з сирої біомаси клітин, даний 
метод є більш ощадливим і дає змогу отримати препарати зі збереженою структурою 
і біологічною активністю. Вивчення впливу ЛПС на пухлиноутворення у рослин 
здійснювали в системі експлантати картоплі — A. tumefaciens [Гвоздяк, 1998].  

Отриманий препарат мав типовий для ЛПС цього виду хімічний склад. 
Вуглеводи — 31,8 %, білки — 20,0 %, НК — 3,6 %, КДО — 1,50. ЛПС P. syringae 
pv. atrofaciens ICMP 4394 виявляв протипухлинну активність щодо індукованого 
A. tumefaciens пухлиноутворення на експлантатах картоплі (табл. 1).  

Таблиця 1. Вплив ліпополісахариду P. syringae pv. atrofaciens ICMP 4394 
на пухлиноутворення на експлантатах картоплі 

Штам 
A. tumefaciens 

Оброблення 
експлантатів 

Кількість експлантатів 
без пухлин, % 

до загальної кількості 

Кількість 
пухлин на один 

експлантат 

Зменшення 
кількості 

пухлин, % 
Позитивний 

контроль 0 17,0  2,2 0 

ЛПС, 10,0 мг/мл 12 3,6  1,2 79 
ЛПС, 1,0 мг/мл 7 8,5  2,3 50 

9052 

ЛПС, 0,1 мг/мл 2 12,3  2,4 28 
*необроблені експлантати інокулювали культурою A. tumefaciens. 

Обробка експлантатів розчином ЛПС P. syringae pv. atrofaciens ICMP 4394 
концентрацією 10 мг/мл приводила до збільшення кількості експлантатів де пухлини 
не утворювалися і до зменшення кількості пухлин на тих експлантатах де вони 
утворювалися. Використання для оброблення експлантатів розчину ЛПС у концен-
трації 1,0 мг/мл і 0,1 мг/мл пригнічували пухлино утворення в меншому ступені. 

Отже, ЛПС P. syringae pv. аtrofaciens 4394 має протипухлинну дію на A. tume-
faciens 9052, що відповідає даним літератури [Ващенко, 2005]. 
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50. ОТРИМАННЯ ОЧИЩЕНИХ 
РЕКОМБІНАНТНИХ ТРЕПОНЕМНИХ 
БІЛКІВ ТРР 17, ТРР 41 І ТРР 47 
І.П. Ткачова 
Національний університет харчових технологій 
І.В. Орловська 
ПрАТ НВК «ДіаПроф-Мед» 

Сифіліс — загальне інфекційне захворювання, що викликається блідою трепо-
немою, схильний до хронічного рецидивуючого перебігу з характерною періоди-
зацією клінічних симптомів, здатний вражати всі органи і системи, що передаються 
переважно статевим шляхом; може передаватися внутрішньоутробно [1]. 

Епідеміологічна ситуація по захворюваності на сифіліс залишається вкрай 
напруженою у всьому світі. Збільшення числа атипових і прихованих форм 
захворювання, а також серорезистентності після лікування сифілісу створює 
значні труднощі для діагностики інфекції. В цих умовах створення 
високочутливих діагностикумів, що дозволяють виявляти захворювання, як на 
ранніх термінах його розвитку, так і в період прихованого перебігу, залишається 
актуальною проблемою для вітчизняної охорони здоров’я. 

Рекомбінантні білки, що є аналогами мембранних ліпопротеїнів T. pallidum, 
широко застосовуються для виготовлення діагностичних тест-систем. 

Мета нашої роботи полягала в розробці методів очистки рекомбінантних 
білків Трр17, Трр41 і Трр47 — аналогів бактеріальних антигенів, і подальше їх 
використання при виготовленні імуноферментної тест-системи для діагностики 
IgG до T. pallidum. 

Рекомбінантні білки Трр17 і Трр41 і Трр47 напрацьовували в бактеріальній 
експресійній системі на основі E. coli. Для їх очищення застосовували метал-хелатну 
хроматографію з використанням сорбенту Ni2 +-IDA-toyopearl. Оскільки Трр41 і 
Трр17 є розчинними білками, їх очищали безпосередньо з бактеріальних клітинних 
лізатів, які містять 2 М і 4 М сечовини відповідно. Для елюювання білків 
використовували буферні розчини, що містять 150 мМ і 300 мМ імідозола відповідно. 
Вихід цільового продукту для білка Трр17 становив 20 %, а для білка Трр41 — 25 %.  

Рекомбінантний білок Трр47 є нерозчинним і накопичується у бактеріальній 
клітині у вигляді тілець включення, тому перед хроматографією на Ni2 +-IDA-
toyopearl його розчиняли в буфері з 8 М сечовини. Елюціі білка проводили у 
присутності 200 мМ імідазолу. Так як Трр17 містить вставку глутатіон-S-
трансферази (GST), його додатково очищали на GST-Sepharose. Вихід цільового 
продукту становив 30 – 35 %. 
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Очищені рекомбінантні білки Трр17, Трр41 і Трр47 апробовані в складі 
Імуносорбент при виготовленні імуноферментних тест-систем, призначених для 
виявлення сироваткових IgG до T. pallidum.  

Для визначення діагностичної ефективності отриманих білків були досліджені 
26 сироваток крові здорових донорів і 16 сироваток крові хворих на сифіліс. У 
сироватках крові здорових донорів IgG до антигенів T. pallidum не виявлено. У 
всіх сироватках крові хворих на сифіліс визначалися специфічні IgG до білку 
Трр17, в 14 сироватках — до Трр47 і в 1 сироватці — до Трр41. 

Продемонстровано, що додаткове включення до складу Імуносорбент 
рекомбінантних білків Трр41і Трр47 підвищує здатність тест-системи виявляти 
IgG до T. pallidum. 
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51. ПІДБІР ШТАМІВ ЛАКТОБАКТЕРІЙ, 
ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
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В наш час до якості молочних продуктів на ринку висуваються все більш 
високі вимоги. Тільки високоякісні та стабільні продукти, які зберігають харчову 
цінність на протязі тривалого терміну, відповідають сучасним стандартам, та 
користуються попитом у населення. Актуальним питанням залишається підви-
щення якості харчових продуктів. 

Виробництво сирів не є асептичним процесом, тому при їх виробництві 
використовують нестерильну сировину [2]. За таких умов продукт на різних 
стадіях технологічного процесу контактує із зовнішнім середовищем, через це в 
сирах постійно присутня стороння мікрофлора, розвиток якої може погіршити 
органолептичні характеристики продукту та показники безпеки.  

Особливу небезпеку для якості натуральних сичужних сирів представляють 
маслянокислі спороутворювальні бактерії роду Clostridium ssp. Прийняті в 
сироварінні режими пастеризації молока (72 – 76 °С з витримкою 20 с) не 
знищують спори цих мікроорганізмів, а під час виробництва та дозрівання сирів 
створюються сприятливі умови для їх життєдіяльності [4]. Розвиток масляно-
кислих бактерій в сирній масі супроводжується маслянокислим бродінням, під 
час якого відбувається анаеробне розщеплення лактатів у масляну кислоту, яка 
надає сиру прогірклого присмаку, консистенції що розколюється, та формування 
рваного малюнка. Нерідко маслянокисле бродіння призводить до деформації 
сиру внаслідок накопичення великої кількості газів (діоксиду вуглецю, 
молекулярного водню, аміаку), що спричиняють ваду «пізнє здуття» та можуть 
призводити до розриву сирної головки [1]. Через це якість продукту різко 
знижується, а іноді сир повністю втрачає споживчі властивості.  
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Перспективним напрямком запобігання розвитку маслянокислого бродіння у 
сирах є використання заквашувальних культур зі штамів лактобактерій з високим 
рівнем антагоністичної активності щодо маслянокислих бактерій, насамперед 
Clostridium tyrobutyricum як найбільш шкодочинного представника клостридій [3]. 

Метою роботи було здійснити пошук лактобактерій-антагоністів клостридій, 
перспективних для залучення до складу захисної культури антибактеріальної дії 
для виробництва твердих сичужних сирів. 

З природних джерел (сирі молоко домашні сири та квашена капуста) було 
вилучено 50 ізолятів лактобактерій. З використанням методу лунок здійснено 
тестування даних культур на здатність пригнічувати розвиток маслянокислих 
бактерій. За цією ознакою відібрано 8 найбільш активних штамів L. plantarum. 
Зона пригнічення росту клостридій відібраними штамами лактобактерій 
становила 34-28 мм. Також встановлено, що при спільному культивуванні штамів 
L. plantarum та Clostridium tyrobutyricum за анаеробних умов ріст даних тест-
культур пригнічувався не менше ніж на 3 порядки. 

Отже, за результатами досліджень відібрано 8 культур L. plantarum, здатних 
стримувати розвиток колекційних штамів Clostridium tyrobutyricum.  
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52. АНТИАДГЕЗИВНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
ACINETOBACTER CALCOACETICUS 
IMB B-7241 
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Національний університет харчових технологій 

Утворення мікробних біоплівок на медичному матеріалі є небезпечним явищем, 
оскільки мікроорганізми у складі конгломератів стають нечутливими до дії 
антибактеріальних препаратів та набувають резистентності до факторів навко-
лишнього середовища. Досить часто біоплівки мікроорганізмів спостерігають на 
поверхні катетерів, протезів, іншому імплантаційному матеріалі, а також на 
медичному обладнанні та інструментах. З літератури відомо, що мікробні поверх-
нево-активні речовини (ПАР) можуть цілеспрямовано пригнічувати бактеріальну 
адгезію, прискорювати біодеградацію вже існуючої біоплівки, при цьому вони є 
нетоксичними для навколишнього середовища. Завдяки таким властивостям їх 
можна використовувати в медицині та стоматології як новітні антиадгезивні агенти 
для обробки асептичних матеріалів [2]. 
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Раніше із забруднених нафтою зразків ґрунту було виділено штам 
Acinetobacter calcoaceticus К-4, який депоновано в Депозитарії мікроорганізмів 
Інституту мікробіології та вірусології Національної академії наук України за 
номером ІМВ В-7241 [1]. У попередніх дослідженнях встановлено здатність 
штаму до синтезу поверхнево-активних речовин на гідрофобних і гідрофільних 
субстратах, а також виявлено антиадгезивну дію щодо запобігання прикріплення 
деяких мікроорганізмів на таких матеріалах як лінолеум, кахель, пластик та сталь 
[2]. У цій роботі використовували неочищені препарати ПАР у вигляді 
стерильного супернатанту культуральної рідини.  

Метою даної роботи було дослідження здатності препаратів позаклітинних 
метаболітів A. calcoaceticus ІМВ В-7241 різного ступеня очищення запобігати 
адгезії бактерій і дріжджів на поверхні медичного матеріалу: зубних протезах 
(силіконовий базис та матеріал зубів), уретральних катетерах та сталі.  

У дослідженнях використовували: препарат 1 — супернатант, для одержання 
якого здійснювали центрифугування культуральної рідини; препарат 2 — 
розчин ПАР, отриманий із супернатанту (препарат 1) екстракцією сумішшю 
Фолча; препарат 3 — водна фаза після екстракції препарату 2 сумішшю Фолча. 
Як тест-культури обрали Escherichia coli IEM-1, Bacillus subtilis БТ-2 та Candida 
albicans Д-6. Даний вибір зумовлений тим, що розвиток цих мікроорганізмів у 
складі біоплівок може спричинити різні інфекційні захворювання. 

Встановлено, що найбільш ефективним антиадгезивним агентом виявився пре-
парат 2 (розчин ПАР). У разі його використання для запобігання адгезії C. albicans 
Д-6 та E. coli IEM-1 на стальні пластини та уретральні катетери спостерігали поси-
лення антиадгезивної дії із зниженням концентрації (з 0,36 мг/мл до 0,018 мг/мл). 
Так, за концентрації 0,018 мг/мл адгезію C. albicans Д-6 на катетери знижено на 93,6, 
E. coli IEM-1 — 74; на сталь C. albicans Д-6 — 84, E. coli IEM-1 — 85,4 %.  

За концентрації ПАР 0,36 мг/мл у препараті 2 спостерігали найнижчий ступінь 
адгезії C. albicans Д-6 та B. subtilis БТ-2 (15 і 8,8 %) на силіконовий базис. За цієї ж 
концентрації адгезія C. albicans Д-6 на акриловий матеріал становила всього 3,2 %. 
Зазначимо, що навіть за зниження концентрації ПАР у препаратах 1 і 2 до 0,018 мг/мл 
спостерігали значний антиадгезивний ефект у разі обробки силіконового базису 
суспензією B. subtilis БТ-2. За концентрації ПАР 0,36 мг/мл у препараті 1 і 2 ступінь 
адгезії клітин E. coli ІEM-1 на силіконовий базис становив 41 і 64, а на акриловий 
матеріал 56 і 11,4 %, відповідно. Встановлено, що навіть за зниження концентрації 
ПАР у препараті 2 до 0,0072 і 0,0036 мг/мл ступінь адгезії E. coli ІEM-1 на 
силіконовий базис знижувався до 27 і 6,4 % відповідно, а на акриловий матеріал 
залишався незмінним у діапазоні концентрації 0,036 – 0,0072 мг/мл і становив 31 % 
за концентрації ПАР 0,0036 мг/мл у препараті 2. 

Усі досліджувані препарати ефективніше знижували адгезію на силіконовий 
базис і акриловий матеріал клітин B. subtilis БТ-2, ніж C. albicans Д-6 та E. coli 
ІEM-1, що можна пояснити різним хімічним складом їх поверхневих структур. 

Зазначимо, що суттєвої різниці між використанням препарату 1 (супернатант) 
та препарату 2 (розчин ПАР) для запобігання адгезії на зубні протези не 
спостерігали, що свідчить про можливість виключення з технологічної схеми 
стадії додаткового очищення препарату. Встановлено, що антиадгезивна дія 
притаманна і препарату 3 (водна фаза). Це явище можна пояснити тим, що штам 
ІМВ В-7241 синтезує відмінні від ПАР антиадгезивні метаболіти. 

Одержані результати свідчать про високу ефективність використання низьких 
концентрацій препаратів ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 різного ступеня 
очищення як антиадгезивних агентів. 
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53. ВПЛИВУ PH ТА ТЕМПЕРАТУРИ 
НА АКТИВНІСТЬ ЕНДОГЛЮКАНАЗИ 
З СORYNASCUS SP. 2006 
Б.В. Чернюк, Є.О. Омельчук 
Національний університет харчових технологій 
С.О. Сирчин 
Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАНУ 

Рослинна целюлозовмісна сировина є найперспективнішою для застосування 
у промисловій біотехнології, оскільки вона дуже розповсюджена, дешева і 
головне — відновлювальна. Це дає широкі можливості для перетворення її в 
різні цінні продукти для біотехнологічної, хімічної та переробної промисловості. 
Біоконверсія лігноцелюлозної сировини має перспективи широкого застосування 
через високу селективность, м’які умови і низькі втрати енергії. Тим не менш, 
такі біокаталітичні процеси все ще рідко застосовуються в промислових 
масштабах, оскільки один із кроків перетворення (попередня обробка, гідроліз чи 
ферментація) можуть проявляти низький коефіцієнт конверсії, низьку ефек-
тивність або високі витрати [1]. 

Основними структурними компонентами рослинної тканини є целюлоза, 
геміцелюлози, лігнін та пектин. У відсотковому співвідношенні перше місце в 
рослинах займає целюлоза, вона також є джерелом глюкози — вуглеводневого 
мономерного субстрату, який найкраще засвоюється мікроорганізмами. Тому 
основою для ферментних препаратів, які застосовуються для біоконверсії 
виступають ферменти целюлолітичного комплексу. 

Одним із основних критеріїв у ефективній біоконверсії лігноцелюлози є висока 
активність гідролітичних ферментів-деполімераз. Активність ферментів залежить не 
тільки від умов культивування штамів шляхом зміни кількісного і якісного складу 
середовища для культивування, а й від не менш важливих температури та pH. 
Стабільність і максимальна активність целюлолітичних ферментів при високих 
температурах та широкому діапазоні рН є визначальними в даному процесі, оскільки 
за даних умов відбувається швидкий перебіг реакцій та значно зменшується ризик 
контамінації реакційного середовища мікроорганізмами-контамінантами. 

Внаслідок ступеневого скринінгу серед термотолерантних мікроміцетів з колекції 
культур відділу фізіології та систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України було селекціоновано активний 
продуцент целюлолітичних ферментів — штам Corynascus sp.2006 [2].  
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Метою роботи було дослідження впливу температури і рН на активність та 
стабільність ендоглюканази з Corynascus sp.2006.  

Культивування мікроміцету здійснювали протягом 4 діб за температури 42 °С 
на поживному середовищі такого складу, г/л: вівсяна солома — 20; NН4NO3 — 2, 
KH2PO4 — 1, MgSO4 — 0,5, KСl — 0,5, FeSO4·7Н2О — 0,01. Вівсяна солома 
вступала одночасно як індуктор ендоглюканази та єдине джерело вуглецю. 

Ендоглюканазну активність (СМС) визначали віскозометричним способом за 
допомогою віскозиметра ВПЖ-2 (діаметр капіляру 0,99 мм) за здатністю 
ферменту знижувати в’язкість 0,3 %-го розчину Nа-КМЦ [3]. 

Вплив температури та рН на активність ендоглюканази визначали в 
попередньо відцентрифугованій культуральній рідині. Дослідження активності 
ендоглюканази здійснювали в інтервалі температур від 40 °С до 90 °С та рН 4,0 – 
8,0 (інтервал рН створювався 0,2 М ацетатним буфером та 0,1 M фосфатним 
буфером). Термостабільність та рН-стабільність ферменту визначали шляхом 
інкубування ферментного розчину за відповідних температур та значень рН 
протягом трьох годин, проводячи аналіз кожних 30 хвилин. 

Дослідження фізико-хімічних властивостей показало, що оптимум дії 
ендоглюканази спостерігається при рН 5,0, хоча при рН 4 ендоглюканаза 
Сorynascus зберігала 83,8 % , а при рН 6 зберігала 82 % від початкової активності 
ферменту. Однак при значеннях рН 8 активність ферменту знижувалась до 74 %. 
Фермент ендоглюканаза стабільний у діапазоні рН від 4 до 6.  

Температурний оптимум ферменту знаходився у межах 60 °С, а при 50 та 70 °С 
зберігалось відповідно 95,8 % і 69,3 % ферментативної активності від максимальної. 
Фермент залишається наполовину стабільним при 60 °С, а при 70 °С через годину 
його активність складає 63.3 %, яка далі починає активно знижуватись.  
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54. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНУ 
PРM1M ПРИ СВІТЛОКЛІТИННІЙ 
КАРЦИНОМІ НИРОК 
О.В. Шкап 
Національний університет харчових технологій 
В.В. Кашуба, Е.Е. Руденко 
Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України 

Рак нирки у дорослих займає за частотою виникнення 12-е місце у чоловіків і 
17-е у жінок, становлячи 2 – 3 % серед усіх злоякісних новоутворень, а серед 
злоякісних захворювань органів сечостатевої системи займає третє місце. Рак 
нирки залишається однією з важливих проблем онкоурології. З одного боку, це 



 740 

обумовлено зростанням захворюваності, а з іншого — низькою виживаністю 
хворих після лікування, так як рак нирки в значній мірі резистентний до 
променевої та хіміотерапії [1]. Світлоклітинна карцинома являється найбільш 
поширеним типом раку нирки і становить 70 – 80 % від усіх пухлин нирок.  

Відомо, що ген PРM1M при світлоклітинній карциномі нирки знаходиться в 
інактивованому стані. [2] На разі причини такої поведінки гену не відомі, тому 
метою дослідження є встановлення причин інактивації цього гену і вплив такої 
інактивації на експресію мРНК. Розглядається зв’язок стадії захворювання з рівнем 
експресії. Дані дослідження проводяться для визначення перспективи використання 
даного гена в якості потенційного маркера для підвищення точності встановлення 
діагнозу, визначення стадії хвороби, ранньої діагностики та прогнозу лікування.  

Ген PРM1M кодує білок, що належить до фосфатаз, а саме родини РРМ. 
Фосфорилювання є широко поширеною пост-трансляційною модифікацією основ-
них сигнальних систем [3]. Воно є ефективним засобом для контролю клітинної 
відповіді на внутрішні і зовнішні сигнали: проходить дуже швидко (займає лише 
кілька секунд), не вимагає синтезу чи деградації білків, і може бути легко скасоване. 
Білки фосфорилювання відіграють ключову роль в регулюванні різних клітинних 
процесів, таких як міграція, проліферація, апоптоз, диференціювання, метаболізм, 
імунітет [4]. Таким чином, порушення фосфорилювання корелюють з появою 
хвороб, таких як рак, діабет, нейродегенеративних або запальних захворювань [5]. 
Точна роль гену PРM1M в канцерогенезі не встановлена. 

Для даного дослідження були використані РНК з 10 зразків світлоклітинної 
карциноми нирок і відповідних їм умовно нормальних тканин. Досліджені зразки 
були згруповані по стадіям розвитку пухлин і розташовані в порядку зростання 
атипії (рис. 1). 

При аналізі рівня відносної експресії за допомогою Real Time PCR зниження 
експресії спостерігалося у 4 зразках з 10, при чому у 3 з цих зразків достовірне 
зниження (P < 0,05). У всіх випадках зниження експресії спостерігалося на ранніх 
стадіях атипії. Дане дослідження підтверджує дані NotI-мікрочіпів, згідно з якими 
зміни спостерігалися у 38,46 зразків світлоклітинних карцином нирок людини.  

 
 

Рис. 1 Відносна експресія гена РРМ1М (10 зразків 
у світлоклітинних карциномах нирок 
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55. ВПЛИВ НІКОТИНАМІДУ НА ВМІСТ 
СЕРОТОНІНУ ТА ДОФАМІНУ 
В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ 
З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ 
ПАРКІНСОНІЗМОМ 
О.І. Штомпель 
Національний університет харчових технологій 

Хвороба Паркінсона — це хронічне прогресуюче нейродегенеративне захво-
рювання, пов’язане переважно з дегенерацією нігростріатних нейронів і порушенням 
функцій базальних гангліїв [1]. Відомо, що хвороба Паркінсона супроводжується 
порушенням метаболізму дофаміну та серотоніну в головному мозку. 

Дофамін — нейромедіатор, який за хімічною структурою відноситься до 
біогенних амінів, а саме до катехоламінів, та продукується клітинами чорної 
субстанції. Перед усім треба відмітити Са-залежну природу вивільнення 
катехоламінів із нервових закінчень симпатичних нервів, зрізів або синаптосом 
мозку, а також клітин мозкового шару наднирників при деполяризуючому впливі 
[2]. Аксони дофамінних нейронів чорної субстанції передають гальмівний 
біоелектричний потенціал холінергічним клітинам стріатума. За нормальних 
фізіологічних умов дофамін здійснює гальмівний вплив на холінергічні нейрони 
стріатума, стримуючи їх гальмівну дію на паладіум [3].  

Серотонін — медіатор, що відноситься до групи моноамінів. У центральній 
нервовій системі серотонін синтезують в основному нейрони, що знаходяться в 
ядрах шва [4]. Зниження вмісту серотоніну і його метаболізм при хворобі Паркінсона 
пов’язують з вторинними процесами медіаторної саморегуляції, компенсуючими 
зниження рівня дофаміну в нігростріарних нейронах. У зв’язку зі здатністю 
серотоніну гальмувати моторну активність шляхом обмеження ефектів дофаміну в 
чорній субстанції зниження його рівня може бути компенсаторним [5]. 

Метою даної роботи було дослідження впливу нікотинаміду на вміст серото-
ніну та дофаміну в головному мозку щурів з експериментальним паркінсонізмом. 
Попередні дані свідчать про те, що NAD+, реалізує свою нейромодуляторну дію 
шляхом залежної від його концентрації деполяризації мембрани та опосеред-
кованої Са2+ стимуляції процесів вивільнення деяких нейромедіаторів, зокрема 
серотоніну, дофаміну та ГАМК [6]. 
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Моделювання хвороби Паркінсона проводилось на щурах-самцях лінії Вістар 
масою 280 – 320 г, котрі утримувались в стандартних умовах віварію. У тварин 
моделювали MPTP — індукований паркінсонізм шляхом внутрішньочеревинного 
введення нейротоксину в дозі 30 мг/кг одноразово. Тварин поділяли на три 
групи: контрольну, паркінсонічну та паркінсонічну групу, яка отримувала NAm у 
дозі 200 мг/кг маси тіла щодобово, внутрішньочеревно, впродовж 14 діб. 
Спостереження за тваринами проводили кожної доби. Тварин з експерименталь-
ним паркінсонізмом декапітували через 20 діб.  

Об’єктом дослідження були синаптосоми, виділені з головного мозку щурів за 
методом Абіта. Визначення вмісту серотоніну і дофаміну було проведено 
методом обернено-фазової ВЕРХ, з подальшим вимірюванням люмінесценції 
речовин на спектрофлуориметрі за довжини хвиль: Ізбудж. — 282 нм та Іфлуор. — 
333 нм для серотоніну, і при Ізбудж. — 330 нм та Іфлуор.— 375 нм для дофаміну. 

При визначенні вмісту дофаміну і серотоніну в головному мозку при 
експериментальному паркінсонізмі нами показано, що за цієї патології їх вміст 
зменшувався на 25 і 63 %, порівняно з їх вмістом у головному мозку контрольної 
групи тварин. Застосування NАm призвело до нормалізації вмісту біогенних амінів в 
корі головного мозку щурів, причому NAm більш ефективно вплтвав на вміст 
серотоніну. У порівнянні з хворими тваринами які не отримували лікування, вміст 
серотоніну і дофаміну в головному мозку щурів збільшився на 28 та 41 %, відповідно. 

Більш виразну дію NAm на вміст серотоніну можна пояснити тим, що вони 
мають спільне джерело біосинтезу — триптофан, і в разі надлишку нікотинаміду 
більша частина триптофану може перетворюватись у серотонін. 
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Науковий керівник: Т.М. Кучмеровська 

56. ГРИБНАЯ КОЛЛАГЕНАЗА 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
А.В. Мацюлявичене, М.М. Шамцян 
Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет) 

Предприятия мясоперерабатывающей промышленности характеризуются значи-
тельным количеством мало или вовсе невостребованного вторичного сырья: головы, 
ноги, желудки, сердце, печень, и.т.д. Если раньше субпродукты второй категории шли 
в отходы из-за жесткости, обусловленной наличием волокон коллагена, то теперь 
ученые научились смягчать данное сырье протеолитическими ферментами. 
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Коллагеназа обладает протеолитической активностью и избирательно действует на 
коллаген — основной компонент соединительной ткани, вызывая его деструкцию. В 
настоящее время известно довольно много ферментных препаратов с коллагено-
литическим действием. Коллагеназы были обнаружены у пиявок, различных насе-
комых, у креветок и различных видов крабов. Но, в связи с ограниченностью 
природных источников и отсутствием их экологической чистоты, актуальной задачей 
становится поиск и изучение новых нетрадиционных источников коллагеназ. И таким 
источником могут стать микроорганизмы, способные синтезировать высокоактивный 
фермент — коллагеназу, причем в промышленных масштабах.  

В этом отношении перспективным объектом современной биотехнологии, среди 
мицелиальных грибов, могут стать базидиомицеты, поскольку существует принципи-
альная возможность выращивать их в глубинной культуре. Глубинный способ имеет 
ряд очевидных преимуществ, так как позволяет значительно сократить производствен-
ные площади, упрощает механизацию и автоматизацию производства, делает возмож-
ным переход на непрерывный способ культивирования. При глубинном способе 
культивирования более рационально используются питательные вещества сред, что 
дает возможность значительно сократить отходы производства, и получать препараты 
ферментов с меньшим содержанием примесей и большей удельной активностью. 

Нами были обнаружены высокоактивные протеазы коллагенолитического действия 
у грибов класса базидиомицетов. С целью оптимизации условий культивирования и 
повышения выхода фермента было изучено влияние соотношения C:N в составе 
глюкозо-пептонной среды. Глубинные культуры выращивали в течение 7 суток, после 
этого нативный раствор отделяли от биомассы. С 3 по 7-е сутки отбирали пробы куль-
туральной жидкости для дальнейшего исследования содержания белка и определения 
активности. Наибольшую коллагенолитическую активность проявила культура гриба 
Coprinus sp. на среде с соотношением С:N 1,5:1 на 5-е сутки выращивания.  
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57.ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОФОБИНОВ 
ИЗ ГЛУБИННОЙ КУЛЬТУРЫ ГРИБОВ 
Н.Г. Клочкова, Б.А. Колесников, М.М. Шамцян 
Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет) 

Грибы являются одними из наиболее перспективных объектов современной био-
технологии. В последние годы возрос интерес к низкомолекулярным белкам — гидро-
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фобинам, которые являются одними из важнейших структурных белков клеточной 
стенки гриба. Они обладают необычными поверхностно-активными свойствами.  

Гидрофобины способны к спонтанной самосборке в агломераты на границе раздела 
гидрофобной и гидрофильной фаз. При этом они могут менять свойства поверхности, 
делая её гидрофобной или гидрофильной. Эти уникальные свойства открывают 
широкие перспективы для использования гидрофобинов. Одним из наиболее 
перспективных направлений использования гидрофобинов считается их применение в 
пищевой промышленности. Это связано с тем, что гидрофобины способны придавать 
пенам, используемым в том числе и в пищевой промышленности, высокую стабиль-
ность. При этом эмульсии, образуемые гидрофобинами, по своей консистенции и 
вкусу способны имитировать пищевой жир, что позволяет использовать их в качестве 
заменителей жира в таких продуктах питания, как майонез, мороженое, крема и т.д.  

Нами была проведена работа по выделению гидрофобинов из глубинной культуры 
гриба Trichoderma sp. Нативный раствор культуральной жидкости этого гриба 
обладает высокой целлюлазной активностью, что позволяет использовать эту культуру 
в качестве комплексного источника получения различных продуктов.  

Глубинное культивирование грибов проводили в течении 8-и суток на 
глюкозо-пептонной среде. С 3-го по 8-е сутки из культуральной жидкости гриба 
выделяли гидрофобины. Выделение гидрофобинов проводили как из биомассы 
гриба, так и из нативного раствора культуральной жидкости. Методика выделе-
ния гидрофобинов, основанная их свойствах, включала в себя вспениваниt натив-
ного раствора и дезинтеграта мицеллиальной биомассы, обработку пены, 70 %-м 
раствором этилового спирта. Далее из полученных спиртовых экстрактов упари-
вали этанол и экстракты сушили. Для определения концентрации белка в 
полученных экстрактах был использован метод Лоури.  

Согласно полученным результатам, наибольший выход оказался при выделе-
нии гидрофобинов из биомассы на 7-е сутки культивирования, концентрация 
белка составила 45,2 мг/л культуральной жидкости. 

Для подтверждения наличия низкомолекулярных поверхностно-активных белков 
использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Результаты 
показали наличие на хроматограммах пиков, соответствующих гидрофобинам. 

Была оценена пеностабилизирующая активность полученных экстрактов. 
Результаты показали, что полученные экстракты позволяют получить пены, 
сохраняющие высокую стабильность в течение длительного времени.  

Дальнейшей задачей является подбор условий культивирования для увеличе-
ния конечного выхода гидрофобинов, а также разработка методики наиболее 
полной очистки полученного препарата. 
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