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Морозиво стає продуктом із багатокомпонентним скла-
дом сировини, його рецептури включають нові повноцінні 
компоненти молочного і рослинного походження. Сучасна 
технологія морозива не може бути обтяжена трудомістки-
ми технологічними процесами, пов'язаними із підготовкою 
та введенням компонентів, тривалим приготуванням 
сумішей різних за властивостями сировинних інгредієнтів. 
Економічно доцільним та зручним є використання сухих 
сумішей для морозива. 

В сучасних умовах підприємствами молочної промис-
ловості випускається досить вузький асортимент сухих 
сумішей для морозива, вони мають традиційний склад: мо-
лочна основа, цукор, стабілізатор структури. 

Відомо, що забезпечення населення повноцінним 
раціональним харчуванням дає позитивні результати в зни-

женні захворюваності і поліпшенні показників здоров'я на-
селення. Зважаючи на це, метою наших досліджень є роз-
роблення сухих сумішей для морозива оздоровчого та ліку-
вально-профілактичного характеру з покращеними орга-
нолептичними властивостями. 

Найбільш відомі сухі суміші для морозива, які виготов-
ляють способом сухого змішування інгредієнтів і в своєму 
складі містять суху молочну основу, цукор і стабілізатор. В 
традиційних рецептурах в якості підсолоджуючого компо-
ненту передбачається використання цукру, який має висо-
ку енергетичну цінність і не може бути рекомендований як 
дієтичний продукт. 

На першому етапі нашої роботи здійснювали підбір 
підсолоджувачів природного походження, які відповідають 
вимогам дієтичного харчування. Найбільш розповсюдже-
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ними підсолоджувачами є глюкозо-фруктозні сиропи, 
фруктоза, сорбіт, ксиліт, стевіозид. Сиропи не задовольня-
ють технології одержання сухих сумішей. Сорбіт і ксиліт ма-
ють низьку ступінь солодкості, тобто їх використання при-
веде або до несолодкого і несмачного продукту, або до 
надто великої кількості вуглеводів у продукті. Стевіозид 
часто надає продукту гіркого смаку та має погану роз-
чинність. 

Як підсолоджуючий компонент запропоновано викорис-
товувати фруктозу, яка має ступінь солодкості 150-170 % і 
надає продукту повноцінної смакової гами. 

Наступним етапом нашої роботи було визначення опти-
мальних доз використання фруктози. Експериментально 
встановлено, що при внесенні фруктози в кількості 23 % 
продукт має несолодкий смак, невиражений аромат. Збіль-
шення кількості підсолоджувача в межах 25-27 % надає 
продукту приємного солодкого смаку. При подальшому 
збільшенні вмісту фруктози продукт набуває занадто со-
лодкого смаку. 

Важливою складовою будь-якого продукту виступають 
смакові наповнювачі, які не тільки формують органолеп-
тичні властивості, але й збагачують продукт біологічно 
цінними інгредієнтами. 

В якості смакових наповнювачів запропоновано вико-
ристовувати сухі концентрати цикорію, топінамбуру та пло-
дово-ягідних соків. 

Цикорій в якості наповнювача надає суміші приємного 
смаку та аромату. Більша частина вуглеводного його скла-
ду (50,0+58,0 %) припадає на інулін, який і визначає голов-
ну харчову цінність цикорію. Він має цінні дієтичні власти-
вості: регулює функціональну діяльність шлунково-кишко-
вого тракту, позитивно впливає на лікування цукрового 
діабету, застосовується для загального зміцнення ор-
ганізму та як заспокійливий засіб. 

В таблиці 1 представлені дослідження впливу дози вне-
сення цикорію на органолептичні показники сухої суміші 
для морозива. 

Таблиця 1. Вплив дози цикорію на органолептичні 
показники сухої суміші для морозива 

Доза внесення 
наповнювача, % 

2.0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 

Органолептичні показники суміші 

Слабкий ледь відчутний смак цикорію 
Помірно відчутний смак цикорію 
Приємний смак цикорію 
Приємно гіркуватий смак цикорію 
Гіркий смак цикорію 

аргінін, треонін. тирозин, ваг - фе- аланін, лейцин, 
триптофан. 

Використання топінамбуру норма." зує вуглеводний і 
жировий обмін, сприяє зниженню концентрації глюкози в 
крові, що дуже важливо для хворих які сэаждають на цук-
ровий діабет та порушення обміну речовин. Важливою 
особливістю топінамбуру є посилен-s муннозахистної 
функції організму, очищення від радюнуод ів . важких ме-
талів. Завдяки вмісту фруктози, інуліну різних мінеральних 
компонентів, вітамінів, пектинових речовин топінамбур є 
цінною речовиною для харчової промисловості. В той же 
час використання лише сухого концентрату топінамбуру не 
забезпечує приємного смаку сумішей. Продукти мали спе-
цифічний присмак, непривабливий колір. Нами були скла-
дені сухі композиції цикорію і топінамбуру у співвідношенні 
1:1. Поєднання цикорію і топінамбуру надасть суміші не 
тільки приємного смаку і аромату, а також високу харчову і 
біологічну цінність. 

Таблиця 2. Вплив дози внесення цикорію і 
топінамбуру на органолептичні показники суміші 

Доза внесення 
композиції" напов-
нювачів (цикорій 
+ топінамбур), % 

3,0 
4.0 
6,0 
7,0 
8,0 

Органолептичні показники суміші 

Слабкий приємний смак цикорію 
Помірно приємний смак цикорію 
Приємний смак цикорно 
Приємно гіркуватий смак цикорію 
Надмірно виражений смак цикорію з 
проявом гіркоти 

Оптимальна доза внесення цикорію 3,5+4,5 % 

Нетрадиційним наповнювачем виступає також 
інуліновмісна сировина — сухий концентрат топінамбуру. 
Вуглеводи топінамбуру представлені фруктозою і її 
похідними, їх частка складає до 60.0 % від маси сухих ре-
човин. Білки топінамбуру включають амінокислоти: лізин, 

Оптимальна доза внесення композишї цикорію 
топінамбуру 4,0+6,0 % 

Перспективним шляхом п о к р и ^ дефииту вітамінів, 
білків, вуглеводів, мінеральних реч ; г.-- . • az - .ванні люди-
ни виступають ПЛОДОВО-ЯГ ІДНІ соки 

Сухі порошки ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ С : < Б • -^витрати, які 
містять в собі органічні кислоти вуглеа:„•• --г«тинові речо-
вини. вітаміни, мінеральні та інші бі : . . - : . • - - - -•-.•вні речови-
ни. Такі соки відзначаються високою споживною цінністю та 
легко засвоюються організмом заЕД--.- гедукуючих 
цукрів (глюкози, фруктози). 

До складу сухих плодово-я^ д - . - . - в входять 
мінеральні речовини, які в і д г р з - ; 5 - " - . * в у роль в 
біохімічних процесах організму •:_. - . :~ьних еле-
ментів у соках містяться: кал ." - а * : •.-.-:_»«. магній, 
залізо, марганець, алюміній, сіра с~ • - • • - . • хлор. 

Цінною складовою частиною плодое: пшчих соків є 
вітаміни: вітамін С (аскорбінова • •• ~ З'таміни А 
(каротин), вітамін Ві (тіамін) та вп-av - £. : :>олавін). 

Мінеральний і вітамінний склад • = -зведений у 
табл. 3. 

Вид плодово-ягідного 

Таблиця 3. Мінеральний та вітамінний склад соків 

Мінеральний склад, мг Вітаміни, мг 
соку Ca Р Fe Си А В і Вг Нікотинова к - та С 

Яблучний 3,0 6,0 0,9 - - 0,01 - 0.1 2,0 
Абрикосовий 9,0 13,0 3,3 0,13 1086 0,007 0.01 0 2 6 2,0 
Виноградний 7,0 10,0 0,2 0.17 0 0,014 0,01 0 i s 4.0 
Сливовий 18.0 21,0 3,4 0,07 0 0,006 0,01 0 4 6 4,0 
Айвовий - - 0,3 - 3600 0,01 0.01 0 12 7,4 
Вишневий 17,0 18,0 0,3 - 2000 0,01 0,02 0.02 7,4 
Чорносмородиновий 40,0 20,0 0 - 2000 0,01 0,01 0.15 85,5 
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г • ористання плодово-ягідних соків має великі перева-
• • внянні з свіжою сировиною. Такі порошки не потре-

• -о великих витрат на транспортування. Термін 
- . зння порошків у 2-3 р. перевищує термін зберігання 

сировини. Оскільки соки виробляють із натуральної 
5.1НИ, що обумовлює їх підвищену біологічну ак-

"ь, то вважаємо за доцільне використовувати їх у ви-
- • дтві сухих сумішей для морозива. 

'зслиця 4. Вплив дози внесення сухого концентрату 
--~<здово-ягідного соку на органолептичні показники 

суміші 

Лоза внесення _ . . Органолептичні показники суміші -аповнювача, % г 7 

Ледь відчутний смак плодово-ягідного 
1,0 соку 
2,0 Приємний смак плодово-ягідного соку 

Приємно виражений смак плодово-
3,0 ягідного соку 
4,0 Надмірно солодкий смак 
5,0 Надмірно солодкий смак, приторний. 

—яиальна доза внесення соку 2,0+3,0 % 

эб забезпечити одержання високоякісного морозива 
- • - о ю кремоподібною консистенцією нами запропоно-
- використання інтегрованої стабілізаційної системи, 

- - с о в а н а стабілізаційна система дає ефект, який не 
- • -*во досягнути при використанні лише стабілізатора, 
т ;сті інтегрованої системи використовуються такі скла-

пектин і желатин у співвідношенні 1:1 (стабілізуюча 
-.<на) і моногліцериди 1 частина (емульгуючи частина). 
Е-.'ульгатори (моногліцериди) сприяють утворенню 
• зі емульсії, вони відіграють важливу роль при форму-

- - структури продукту. Застосування емульгаторів 
- -о іує водянистість морозива. 
Основний ефект застосування стабілізаційної системи 

тин + желатин) — це утворення гомогенної консис-
- - рівномірний розподіл часточок суміші по всій масі 

-содукту. 
Саме таке поєднання пектину, желатину та моногліце-

і а . у співвідношенні 1:1:1. дозволяє отримати морозиво 
-^обхідним рівнем збитості, кремоподібною ніжною кон-

-енцією, стійкою структурою, високою здатністю до та-
—'Я. Така інтегрована система забезпечує стабільність 
, сті морозива: утворення ніжної кремоподібної консис-

--ці ї : підвищення збитості; покращення органолептичних 
казників. 
Висновки. Розроблені сухі суміші для морозива, до 

• -аду яких входять: молочна основа, фруктоза, цикорій, 
:~намбур , плодово-ягідні соки та інтегрована 
абілізаційна система. Запропоновані продукти дають 

можливість отримати морозиво оздоровчого та лікуваль-
но-профілактичного характеру стабільно високої якості. ^ 
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TOB «Бістерфельд Спеціалхемі Україна» 
• емульгатори-стабілізатори для морозива («Rikevita», Японія); 
• поліпшувач якості тіста Friendy MR ("Rikevita". Япония); 
• фосфати, поліфосфати натрію, функціональні суміші 

(Німеччина); 
• каррагинан. ксантан, гуар, альгінати та інші 

пдроколоїди («ISP»); 
• натуральні барвники та ароматизатори ("Sofral", 

Франція). 
(044) 494-46-28, т/ф (044) 494-46-29 

ХАДЛЕР 
• Молочні білки; 
• Стабілізатори — для морозива, кисломолочних 

продуктів, згущеного молока, сиркових десертів; 
• Пектини — для молочних виробництв, джемів; 
• Покращувачі тіста — для вафельного стаканчика. 

(044) 450-06-35, 
452-77-31 
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