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Програма і матеріали 80 міжнародної  наукової конференції молодих учених, 
аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування 
людства у ХХІ столітті”, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014 р. – Ч.1. – 675 с. 

 
 
Видання містить програму і матеріали 80 міжнародної  наукової конференції 

молодих учених, аспірантів і студентів. 
Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та 

ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних 
фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього 
технологічного та енергозберігаючого  обладнання, підвищення ефективності 
діяльності  підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з 
метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. 

Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними 
проблемами у харчовій промисловості. 
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1. Розробка рецептур кисломолочних напоїв з маслянки із 
сиропами спецпризначення 

 
В.М. Стойко, Ю.Р. Гачак  

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  
імені С.З. Гжицького 

 
Вступ. Сучасні складні екологічні умови зумовлюють  гостру потребу в 

покращенні структури харчування населення за рахунок підвищення якості, 
біологічної цінності і смакових характеристик продуктів. Серед широкого загалу 
ефективних шляхів захисту населення в умовах складної екологічної обстановки є 
виробництво підприємствами харчової промисловості продуктів лікувально-
профілактичного призначення, в тому числі молочних. Виготовлення широкого 
асортименту таких молочних продуктів, в тому числі кисломолочних напоїв, диктує 
необхідність пошуку нових традиційних та натуральних джерел сировини. Цікавим, 
перспективним та раціональним для цього напряму є використання наповнювачів 
нового покоління – фітосиропів із лікарських трав (особливо їх комплексів). При 
цьому, лікувально-профілактична дія такої композиції суттєво зростає. Цінний 
хімічний склад, висока поживна та біологічна цінність, ефективна лікувально-
профілактична дія цих продуктів є вагомими факторами використання їх не лише в 
медицині, а й в харчовій промисловості. 

Матеріали і методи. Метою досліджень було вивчення технологічного 
процесу виготовлення кисломолочної маслянки (мчж 2,5%) та к/м напою «Наріне» із 
використанням в якості солодких наповнювачів сиропів спецпризначення 
«Печінковий», «Грудний», «Заспокійливий» та «Імунний». Визначальним фактором 
під час досліджень та пошуку оптимальних рецептур солодкої сквашеної маслянки із 
сиропами «Печінковий», «Грудний», «Заспокійливий» та «Імунний» було 
максимально можливе збереження нормативних характеристик даних кисломолочних 
напоїв та застування рекомендованих доз споживання біодобавок. «Печінковий», 
«Грудний», «Заспокійливий» та «Імунний» - вітчизняні рослинні біодобавки нового 
покоління із лікувально-профілактичною дією на основі рослинних витяжок (квіти 
безсмертника, трава деревію, чебрець, звіробій та інші). Дослідження, проведені в 
умовах ПРаТ “Галичина” (Радехівський молокозавод), Жидачівського сирзаводу та 
наукової лабораторії кафедри технології молока та молочних продуктів передбачали 
розробку промислових кисломолочних напоїв з маслянки із сиропами «Печінковий», 
«Грудний», «Заспокійливий» та «Імунний», оцінку їх органолептичних, 
технологічних та біологічних властивостей, та показників безпеки при виготовлені і 
при зберіганні. 
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Результати. За результатами проведених експериментів розроблені нові 
промислові рецептури солодких кисломолочних напоїв з маслянки та «Наріне» із 
використанням в якості наповнювачів 4-х пропонованих фітосиропів, кількість яких 
складала в рецептурі 7,5…11%. Слід відзначити, що дослідні зразки кисломолочних 
напоїв мали належні товарознавчі характеристики: світло-жовтий та жовтий колір, 
солодкий кисломолочний смак, сметаноподібну консистенцію. При використанні 
окремих фітосиропів спецпризначення в органолептиці констатовано незначний 
присмак м’яти. При використанні сиропів «Печінковий», «Грудний», 
«Заспокійливий» та «Імунний» солодкі кисломолочні напої з маслянки та «Наріне» 
характеризувались підвищеною енергетичною цінністю (порівняно з традиційними 
зразками), у них виявлено збільшення вмісту окремих вітамінів. Підвищення 
біологічної цінності ілюструють і зміни амінокислотного складу. Аналіз 
амінокислотного складу кисломолочних напоїв з маслянки із сиропами 
«Печінковий», «Грудний» та «Заспокійливий» показав наявність певного 
перерозподілу кількісного вмісту окремих амінокислот. Так, у кисломолочній 
фруктовій маслянці з сиропом «Грудний» серед незамінних амінокислот 
спостерігалося більш помітне зростання концентрації метіоніну та значно менше – 
треоніну, валіну, лейцину і фенілаланіну. Із замінних амінокислот найбільше зростав 
рівень цистину та помітно менше гліцину і глютамінової кислот. У маслянці з 
сиропом «Печінковий» більш значно зростала в складі незамінних амінокислот 
концентрація метіоніну та дещо менше – триптофану і треоніну. Найменших змін 
зазнав амінокислотний склад при виготовленні кисломолочної маслянки з сиропом 
«Заспокійливий». Вивчено вміст амінокислот «Наріне» і при застосуванні сиропу 
«Імунний». Величини титрованої кислотності, вміст показників безпеки у дослідних 
зразків був у межах нормативних величин, що дає обґрунтовані підстави 
рекомендувати пропоновані солодкі кисломолочні напої з маслянки із сиропами 
«Печінковий», «Грудний», «Заспокійливий» та «Наріне» із сиропом «Імунний» для 
промислового виробництва. Дані розробки захищені патентами. 

Висновки. Розроблені промислові рецептури кисломолочних напоїв із 
маслянки із сиропами спецпризначення «Печінковий», «Грудний», «Заспокійливий» 
та «Наріне» із сиропом «Імунний». Дана продукція відзначається підвищеною 
біологічною цінністю. 

Література 
1. Скорченко, Т. А. Технологія незбираномолочних продуктів : навч. посібник 

/ Т. А. Скорчено, Г. Є. Поліщук, О. В. Грек. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 264 с. 
2. ДСТУ ІО 5538 : 2004. Молоко і молочні продукти. Відбирання проб. 

Контроль за якісними ознаками. – (Офіц. вид.) 
3. Шидловская, В. П. Органолептические свойства молока и молочных 

продуктов / В. П. Шидловская. – М. : Наука, 2000. – 280 с. 
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2. Особливості виготовлення бісквітних напівфабрикатів з 
додаванням солоду 

 
Салкуцан Ірина, Семенюк Наталія, Ковальова Олена 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
 

Вступ. Майже кожен день засоби масової інформації, фахівці харчової 
промисловості, медики піднімають питання якості та енергетичної цінності 
харчування людей. Дисбаланс в щоденному раціоні є наслідком невідповідності між 
вживаною їжею та сучасними фізіологічними потребами організму в основних 
нутрієнтах та енергії. 

Борошняні кондитерські вироби відносяться до висококалорійних продуктів, які 
мають низьку харчову цінність завдяки високому вмісту жирів, вуглеводів, 
обмеженій кількості біологічно активних речовин.  Дослідження питання 
якісних показників кондитерських виробів стає все актуальнішим і тому 
пропонується введення до їх складу нетрадиційного виду сировини.  

Матеріали і методи. Серед компонентів, здатних суттєво покращити хімічний 
склад продуктів, можна виділити солод різних культур. У кондитерській 
промисловості при виробництві борошняних виробів здебільшого рекомендується 
використовувати житній, пшеничний, вівсяний. Солод сприяє покращенню 
еластичності та м’якості тіста за рахунок вмісту водорозчинних цукрів, також сприяє 
подовженню терміну придатності кондитерських виробів, поліпшує смак та 
зовнішній вигляд випеченої продукції. Цінність солоду полягає у високому вмісті 
білку з повноцінним набором амінокислот, мінеральних компонентів, ферментів, 
фітогормонів, ряду вітамінів. Поживна цінність 100 г продукту: білки – 8,8 г, жири – 
2 г, вуглеводи – 53,9 г. Калорійність 100 г продукту 294 ккал. 

Солод житній карамелізований – незамінний компонент у рецептах для 
хлібопічки. Використовується в приготуванні житніх, житньо-пшеничних і 
солодових хлібів, кондитерських виробів. В такому солоді міститься клітковина, 
глюкоза, фруктоза, мальтоза. За інтенсивністю забарвлення карамельний солод 
ділиться на дуже світлі, світлі і темні, колір і аромат яких пов'язаний як з 
меланоїдинами, так і з карамеллю. При цьому має значення ступінь дегідратації 
цукрів, в результаті чого утворюються різні за забарвленням полімерні продукти – 
карамелі , карамелани , гумінові кислоти і цілий ряд інших сполук. В нашому 
випадку оберемо темний солод.  

Результати. Унаслідок додавання житнього карамелізованого солоду екстракт 
має надати випічці природну солодкість, натуральний смак і аромат, більш 
привабливий вигляд, ніж звичайні підсолоджувачі. Темні солодові екстракти, своєю 
чергою, мають значну барвну здатність, хоча і меншу, ніж натуральний карамельний 
барвник Е-150с. Тому колір скоринки хліба покращиться за рахунок взаємодії 
амінокислот і простих цукрів у солодовому екстракті в процесі реакції 
меланоїдиноутворення. 

Висновки. Використання природної сировини (солоду) для створення виробів 
спеціального призначення комплексно вирішує проблему збагачення, оскільки вони у 
певній кількості містять біологічно активні речовини. Солод використовують для 
збагачення кондитерських та хлібобулочних виробів амінокислотами. Кондитерські 
вироби з додаванням солоду рекомендовані для використання в раціонах харчування. 



 10 

Запропоновано використовувати в якості наповнювача для бісквітних 
напівфабрикатів спеціальних солодів, а саме, світлого і карамельного солоду, 
отриманого з використанням плазмохімічної технології. Солоди, отримані за цією 
технологією, мають специфічний склад, передусім підвищений вміст амінокислот. Це 
дозволить виготовити бісквітний напівфабрикат з направленими дієтичними 
властивостями. 

Література 
1. Півоваров, О. А. Розщеплення білків в солодовому зерні при 

використанні водних розчинів, оброблених контактною плазмою / О. А. Півоваров, 
О. С. Ковальова // Вопросы химии и химической технологии. – 2010. – № 6. – C. 110-
114. 

2. Півоваров, О. А. Дослідження процесу розщеплення вуглеводів в зерні 
при пророщуванні з використанням водних розчинів, оброблених контактною 
нерівноважною плазмою / О. А. Півоваров, О. С. Ковальова // Вопросы химии и 
химической технологии. – 2012. – №1. – С. 37-41. 

 
 
 

3. Оценка отделочных полуфабрикатов с использованием 
черной фасоли 

 
Марья Шипарева, Елена Молчанова, Георгий Дубцов 

ФГБОУ ВПО Московский государственный университет пищевых производств 
 
Введение. В последнее время ежегодный объем российского производства 

мучных кондитерских изделий составляет около 1,5 млн. т. Для сравнения: в 2010 г 
это количество было меньше на 50 000 т., что говорит о нарастающем спросе на 
изделия данной группы товаров. Однако мучные кондитерские изделия, как правило, 
имеют несбалансированный состав: содержат большое количество простых 
углеводов, мало белка, пищевых волокон и имеют высокую калорийность. 
Потребление таких продуктов может привести к избыточной массе тела и ожирению, 
увеличивая риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и других заболеваний, поэтому разработка пищевых продуктов, 
обогащенных незаменимыми компонентами, является актуальной задачей в области 
здорового питания. 

Зерновые бобовые культуры, к которым относится фасоль, содержат много 
белка, пищевых волокон,  витаминов, минеральных веществ, достаточно 
сбалансированный набор аминокислот. Так, 100 г фасоли черной (Black turtle, 
Phaseolus vulgaris) содержит до 30% белка, 15 – 21% пищевых волокон, не более 2% 
жира, до 40-70% суточной нормы магния, цинка и железа, более 400 мг фолиевой 
кислоты, что в 2 раза превышает ее рекомендуемое суточное потребление. 
Применение фасоли в нетрадиционном направлении – в качестве основного 
компонента отделочных полуфабрикатов (начинок) для мучных кондитерских 
изделий – позволит повысить их пищевую ценность и обогатить биологически 
ценными компонентами. Учитывая, что фасоль является нетрадиционным сырьем 
для данной группы изделий, выясняли потребительский спрос на изделия с 
полученными начинками. 
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Материалы и методы. Объектом исследования являлись сладкая начинка из 
черной фасоли с добавлением какао-порошка и начинка маковая, приготовленная по 
традиционной рецептуре и с замещением 50 % мака на отварную черную фасоль [1, 
2]. Начинки были использованы для прослаивания выпеченного бисквитного 
полуфабриката и оценены с использованием метода приемлемости с помощью 9-
балльной гедонической шкалы [3]. В опросе принимали участие 60 потребителей 
различного возраста, не имеющих специальной подготовки. Они оценивали вкус, 
цвет, консистенцию и общее впечатление от начинок  по уровню желательности, 
делая отметки в подготовленной анкете.   

Результаты. Анализ сводных дегустационных листов показал достаточно 
высокие оценки начинок в бисквитном полуфабрикате у потребителей.  Средний 
балл желательности начинки маковой с черной фасолью составил 7,6 балла из 9 
возможных, начинки из фасоли с какао-порошком – 6,3 балла (рис.1). Процент 
нежелательности сладкой начинки из черной фасоли с какао-порошком составил 
всего 8,3 % и отсутствовал при оценке маковых начинок. 

0
5

10
Средняя оценка, 

балл
Мак 100%Мак 50%

черная
фасоль 50%

Черная
фасоль с

какао-
порошком

Вкус Цвет Текстура Общее впечатление

Рис. 1. Потребительская оценка начинок методом 9-бальной гедонической 
шкалы 

Выводы. Учитывая, что  все начинки имели значения не ниже 6 баллов, можно 
говорить о факторе желательности всех образцов  у потребителей.  Изменение 
рецептуры начинки маковой позволяет снизить содержание жира почти в 2 раза, 
энергетическую ценность до 260 ккал и себестоимость по сырью в 1,5 раза. 
Разработанные рецептуры сладких бобовых начинок содержат достаточное 
количество минеральных веществ и витаминов, по сравнению с другими 
полуфабрикатами (сливочным кремом, фруктовыми наполнителями, белковым 
кремом), имеют наибольшее количество пищевых волокон и белка, относительно 
невысокую калорийность – около 260 ккал [3].  

Литература 
1. Патент № 2492691 РФ. Начинка маковая / Молчанова Е.Н., Шипарева М.Г, 

опубл. 20.09.2013, Бюл. № 26. 
2. Патент № 2501290 РФ. Состав начинки для кондитерских, мучных 

кондитерских и мучных кулинарных изделий / Молчанова Е.Н., Шипарева М.Г, 
опубл. 20.12.2013, Бюл. № 35.  

3. Молчанова, Е. Н. Методы органолептического анализа для оценки новых 
продуктов / Е. Н. Молчанова, М. Г. Шипарева, В. Г. Аитов // Пищевая 
промышленность. – 2013. – № 10. – С. 60-62. 
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4. Порівняння бактерицидних властивостей редьки різних 
господарсько-ботанічних сортів 

 
Антоніна Дубиніна, Галина Селютіна, Оксана Виродова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Вступ. Харчова та біологічна цінність коренеплодів редьки визначається не 

лише вмістом основних компонентів хімічного складу, а й наявністю протимікробних 
властивостей. Завдяки здатності бактерицидних речовин редьки затримувати і 
пригнічувати ріст хвороботворних мікроорганізмів її здавна використовують в 
медицині при лікуванні захворювань сечовидільної системи, гострого катару верхніх 
дихальних шляхів, хронічного тонзиліту, стоматиту, гнійних і грибкових 
захворювань шкіри тощо. Варто зазначити, що антибактеріальні властивості редьки 
зберігаються навіть після проходження через шлунково-кишковий тракт і сприяють 
виділенню важливих для травлення речовин. 

Матеріали і методи. Дослідження бактерицидних властивостей коренеплодів 
редьки різних господарсько-ботанічних сортів (Чорна зимова Сквирська,  Біла зимова 
Сквирська,  Марушка, Трояндова, Лебідка, Маргеланська, Серце дракона, дайкон 
Біле ікло) було проведено вiдносно тест-штамів патогенних мікроорганізмів: 
Escherichia coli (АТСС 8739), Bacillus cereus (АТСС 10702), Bacillus subtilis (АТСС 
6633), Pseudomonas aeruginosa (АТСС 9027), Staphylococcus aureus (АТСС 6538-Р), 
Candida albicans (АТСС 885-653), якi можуть викликати широкий діапазон 
інфекційних захворювань людини.  Для вивчення та порівняння бактерицидних 
властивостей редьки різних господарсько-ботанічних сортів  застосовували 
свіжовиготовлені зразки з розведенням 1:10, 1:50 та 1:100, результати оцінювали за 
наявнiстю (позначка «+») або вiдсутнiстю (позначка «–») мiкробного росту в 
пробірках з тест-штамами мікроорганізмів.  

Результати. Дослiдження бактерицидних властивостей свіжих соків редьки з 
розведенням 1:10 показали, що найвищими бактерицидними властивостями 
володіють сорти Чорна зимова Сквирська, Біла зимова Сквирська, Марушка, 
Трояндова, Лебідка та Серце дракона, оскільки виявилася затримка росту 
мікроорганізмів таких штамів: E. Coli, S. Аureus, B. Сereus, C. Аlbicans. Найменшу 
протимікробну дію виявляють сорти Маргеланська та дайкон Біле ікло. 
Антагоністами синьогнійної палички (P. Aeruginosa) виявилися лише два дослідні 
сорти – Чорна зимова Сквирська та Біла зимова Сквирська.   

При подальшому розведенні соків редьки  1:50 та 1:100 бактерицидні властивості 
деяких коренеплодів знижуються (Маргеланська, Серце дракона, дайкон Біле ікло), 
що можна пояснити зменшенням концентрації протимікробних речовин в розчині. 
Проте  Чорна зимова Сквирська та Біла зимова Сквирська зберігають стабільно 
високі антибактеріальні властивості  стосовно таких мікробних культур: E. Coli, S. 
Аureus, B. Сereus, C. Аlbicans, B. Subtilis, P. Aeruginosa. Варто відмітити, що 
найнижчі бактерицидні властивості виявилися у зразках Маргеланська та дайкон Біле 
ікло та виявляє їх дію на E. Coli та B. Сereus при розведенні 1:50, а при розведенні 
1:100 дайкон не пригнічує жоден зі штамів мікроорганізмів.  

Бактерицидну активність соків редьки можна пояснити наявністю досить великої 
кількості протимікробних речовин, а саме: сполуки сірки, котрі в лабораторних 
умовах здатні пригнічувати розвиток деяких мікроорганізмів і навіть ракових клітин; 
фермент лізоцим,  який сприяє розчиненню клітинних стінок багатьох бактерій; 
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рафін, ізотиціанат сульфораптієна, глікозиди та інші бактерицидні речовини, які 
стимулюють процес виведення токсинів – продуктів життєдіяльності хвороботворних 
бактерій і мікробів.  

Висновки. Порівняльний аналіз бактерицидних властивостей редьки різних 
господарсько-ботанічних сортів дав змогу встановити, що для лікувально-
профілактичних цілей доцільно вирощувати та споживати коренеплоди Чорна зимова 
Сквирська, Біла зимова Сквирська та Марушка, які виявляють найбільший 
протимікробний ефект відносно патогенних мікроорганізмів та грибів, які є 
збудниками небезпечних для організму людини  хвороб.  

Література  
1. Rosa Martha Pérez Gutiérrez, Rosalinda Lule Perez. Raphanus sativus 

(Radish): Their Chemistry and Biology / The Scientific World JOURNAL. – 2004. – Vol. 
4. – Р. 811-837.  

2. Preeti Singh, Jaspal Singh. Мedicinal and therapeutic utilities of Raphanus 
Sativus / International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. – 2013. – Vol. 
3, Is. 2. – P. 103-105. 

 
 
 
 

5. Технологія нової десертної продукції 
 

Оксана Щирська, Наталія Калита, Вікторія Коваленко 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 
Вступ. Відповідно до Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та 

якості харчування населення, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 26 
травня 2004 р. № 332-р., значна увага нашої держави приділяється пошуку нових 
підходів до вирішення екологічних та продовольчих проблем населення. 
Найголовніше – спрямувати роботу технологів на розроблення харчових продуктів 
високої якості (без шкідливих речовин), які б задовольнили всі фізіологічні потреби 
організму. На даний час виробництво харчової продукції не задовольняє біологічні 
потреби населення. Зокрема, щорічно зростає дефіцит білку, що призводить до 
виникнення різного роду захворювань, погіршується працездатність. Для вирішення 
продовольчої, сільськогосподарської, екологічної і соціально-економічної 
напруженої ситуації бажано застосовувати нові підходи, які базуються на науково 
обґрунтованих біологічних принципах, прогресивних та екологічно безпечних 
технологіях. Для ефективного вирішення зазначених проблем одним із пріоритетних 
напрямів являється пошук, виробництво нового покоління харчових продуктів з 
поліфункціональними властивостями та широким спектром практичного 
застосування. 

Науково-технічні засади виробництва нових продуктів для масового споживання 
розроблені на достатньому теоретичному та прикладному рівнях. Вченими 
запропоновані технології продуктів функціонального призначення з використанням 
нових структуроутворювачів, що володіють як технологічними, так і фізіологічними 
властивостями. Вони мають здатність утворювати належну структуру харчового 
продукту та підтримувати конкурентоспроможність виробника [1, 2].  
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Матеріали і методи. На сьогодні конкуруючим чинником розвитку закладів 
ресторанного господарства є виробництво продукції функціонального призначення. 
Перспективним у цьому напрямі є вивчення особливих споживчих та технологічних 
властивостей нетрадиційної сировини та можливість використання її у процесі 
виробництва харчових продуктів та кулінарної продукції спеціального призначення з 
метою розширення асортименту і поліпшення органолептичних, структурно-
механічних і функціонально-технологічних показників. Із продукції, яку виробляють 
заклади ресторанного господарства, значну частину займають десертні вироби. Нами 
запропонована технологія десертів із застосуванням функціонально-технологічних 
інгредієнтів.  

Для створення нової продукції нами було досліджено вплив технологічних 
чинників на процес відновлення функціональних інгредієнтів; визначено структурно-
механічні властивості десертного напівфабрикату на основі функціональних 
інгредієнтів; розроблено рецептуру на нові види десертного напівфабрикату та 
проведені випробування нової технології. 

Результати. На основі сухих сумішей «Dr. Oetker», «АЕ Африканська Мрія», 
«АЕ Panna Cotta Orange» та «Крем-Брюле» були розроблені функціональні 
напівфабрикати для виробництва десертної продукції у виробничих умовах закладу 
ресторанного господарства. Проведено дослідження з визначення впливу 
технологічних чинників на процес відновлення функціональних напівфабрикатів.  

Встановлено, що кращим відновником слугує вода за оптимальної температури 
20...50 оС при гідромодулі від  1:4 до 1:5, тривалість відновлення сумішей за 12-16 хв.  

Дослідженнями встановлено, що функціональні суміші володіють високою 
піноутворювальною здатністю та стійкістю піни. Органолептичні показники 
розроблених функціональних напівфабрикатів задовольняють всі вимоги. 

Соціально-економічний ефект від впровадження нових функціональних 
напівфабрикатів полягає у зниженні собівартості десертних виробів та 
оздоблювальних напівфабрикатів для кондитерських виробів. Дозволяє розшити 
асортимент виробів функціонального призначення, сприяє збереженню здоров’я 
населення.  

На нові функціональні напівфабрикати розроблена узагальнена технологічна 
схема та  рецептура. Новітні технології реалізовані у виробництві мережі ресторанів 
«БЛИНОФФ», «Ришельє». 

Висновки. Розроблені та реалізовані нові технології десертної продукції 
дозволяють розшити асортимент виробів функціонального призначення для закладів 
ресторанного господарства та скоротити технологічний процес виробництва. 

 
Література 
1. Гніцевич, В. А. Визначення властивостей вершкового крему на основі 

білково-рослинного напівфабрикату // В. А. Гніцевич, І. Б. Левіт, Н. А. Федотова, 
Д. С. Афенсенко. – Обладнання та технології харчових виробництв: Зб. наук. праць. – 
2010. – Випуск 26. – Донецьк. – С. 186-194.  

2. Касабова, К.Р. Характеристика нових джерел харчових волокон для 
збагачення борошняних кондитерських виробів // К.Р. Касабова, О.В. Самохвалова, 
С.Г. Олійник // Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies / ЧП "Технолог. 
центр", Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2013. – С. 8-13. 
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6. Синтетичні барвники в складі харчових продуктів 
 

Вікторія Гавриленко, Ярослав Кравченко, Надія Івчук 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Сьогодні виробники харчових продуктів у своєму арсеналі мають 

широкий спектр харчових барвників, які поділяють на синтетичні та природні. 
Особливу увагу привертають синтетичні барвники, які, будучи виключно хімічними 
речовинами, здатні наносити непоправну шкоду організму людини, а особливо 
дитям. На ринку України дозволені до застосування близько 15 синтетичних 
харчових барвників, серед яких є небезпечні для здоров’я людини. Це такі як 
Тартразин (Е 102), Хіноліновий жовтий (Е 104), Жовтий „сонячний захід” FCF (Е 
110), Азорубін (Е 122), Понсо 4R (Е 124). 

Матеріали і методи. Методом дослідження було обрано інформаційний 
моніторинг, який проводили шляхом збирання інформації про хімічний склад 
харчових продуктів, що вказується виробником на упаковці. Для проведення такої 
роботи було створено моніторингову групу зі студентів 4 курсу напряму підготовки 
6.051701 „Харчові технології та інженерія”. Збір інформації проводили в 
торговельній мережі м. Києва протягом 10 днів.  

Результати За 10 днів було обстежено більше 500 зразків харчових продуктів, 
які реалізують 5 найбільших магазинів м. Києва – „Велика кишеня”, „Ашан”, 
„Сільпо”, „Еко”, „МегаМаркет”. Серед цієї продукції було виявлено 62 зразки з 
синтетичними харчовими барвниками і 195 зразків з натуральними харчовими 
барвниками. Особливу увагу звертали на присутність у складі харчових продуктів 
небезпечних для здоров’я людини синтетичних харчових барвників. 

Тартразин (Е 102) – жовтий синтетичний барвник, який є кам'яновугільним 
дьогтем і відноситься до промислових відходів. Може викликати кропив'янку, набряк 
Квінке, прояви алергічної реакції, а у дітей підвищує гіперактивність і знижує 
концентрацію уваги. Використовується в таких продуктах: «Айслайф» лайм (ЗАО 
«Оболонь»), торт «Санта-Мария» (ТМ «Лучиано»), цукерки «Птичье молоко» (ЗАО 
«ПО «Конти»), «Дилайт» фейхоа та ківі (ЗАО «Насолода»), десерт «Бонжур» лайм 
(ТМ «Бонжур»), М ◌۟&М’s з арахісом (000 «Марс»), «БисКонти» молочно-медовий 
(ЗАО «Конти-Рус»), Есlірsе яблуко, Есlірsе м’ята-лайм (ООО «Wringley»), Есlірsе 
тропик (ООО «Ригли»). 

Хіноліновий жовтий (Е 104) – цей барвник надає продуктам кольору від 
тьмяно-жовтого до зеленувато-жовтого. Вживання цієї добавки може викликати 
запалення шкіри, кропив'янку, анафілаксію, гострі напади задухи у хворих на астму, 
у дітей провокує гіперактивність. Вона також може спричинити появу риніту і 
хронічного набряку слизових оболонок носоглотки. Знайдено цей барвник у складі 
таких продуктів: «PitBull» («Nova Trade» LTD), «Лонгер Лимон» (ООО Новые 
напитки),  енергетичний напій «Б-52», М&М’з з арахісом та М&М’з з молочним 
шоколадом (ООО «Марс»), фанта Апельсин («Кока-Кола Бевериджиз Украйна»). 

Понсо 4R (Е 124) надає продуктам червоного забарвлення і водночас є сильним 
канцерогеном. Він заборонений до використання у цивілізованих країнах світу. Його 
знайдено в продуктах таких виробників: ТМ «Лучиано» (торт «Санта-Мария»), ООО 
«Джем Лтд» (сироп полуничний), ТМ «Урожай» ООО ТД «Золотой урожай» (паска), 
OOO ПКФ «ОНИКС» (торт «Моника»), ЗАО «Насолода» («Дилайт Кола с ароматом 
вишни»), ООО «Марс» (М&М’з з арахісом та М&М’з з молочним шоколадом). 
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Азорубін (Е 122) відноситься до небезпечних синтетичних азобарвників, що 
мають червоний відтінок і є продуктом перероблення кам’яновугільної смоли. Він 
особливо небезпечний для астматиків, оскільки викликає напад задухи, провокує 
алергійні реакції. Входить до складу таких харчових продуктів як: сироп Rioba (ТМ 
«Guiot»), кисіль «Клюква» і кисіль «Лесная ягода» (ТМ «Рогань продукт»), батончик 
«Мажор» з вишнею (ЗАО «АВК»), кисіль «Эко» персик (ЗАО «Экотехника»), 
«Швепс» вишня («Кока-Кола Бевериджиз Украйна»), М&М’s з арахісом та М&М’s з 
молочним шоколадом (ООО «Марс»), «Бонжур» вишня (ООО «Русские сладости»), 
«Бонжур» полуниця (ЗАО «Конти-Рус»). 

Жовтий «сонячний захід» FCF (E 110) – це барвник, що має яскраво-
помаранчевий колір і містить у своєму складі канцерогенний компонент Судан, який 
може провокувати алергійні реакції, набряки носоглотки та нирок і навіть 
ушкодження хромосом, негативно впливає на нервову систему дітей. Він 
використовується у виробництві таких продуктів: «Бонжур» Малина (ЗАО «ПО 
«Конти»), М&М’s з арахісом та М&М’s з молочним шоколадом (ООО «Марс»), 
«Лонгер Лимон» (ООО «Новые Напитки»), міні рулети (ТМ «Мастер десерта» ООО 
«Ременский кондитерський кондитерский комбинат»), посипка кондитерська (ООО 
«Нова-пак»). 

Висновки. Проведені дослідження показали, що основну масу харчових 
продуктів з небезпечними для здоров’я синтетичними харчовими барвниками 
складають кондитерські вироби (62,5%) та безалкогольні напої (15%). Саме ці ласощі 
найчастіше споживають діти, тому й існує реальна загроза їхньому здоров’ю та 
майбутньому нації.  

Література  
1. Борисова, И. В. Пищевая аллергия у детей / И. В. Борисова, С. В. Смирнова. – 

Красноярск: Изд-во КраcГМУ, 2011. – 150 с. 
2. Мельниченко, Т. І. Гігієнічні аспекти застосування синтетичних барвників у 

харчовій промисловості : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 14.02.01 / Мельниченко 
Тетяна Іванівна –Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН 
України – К., 2009. – 20 с. 

 
 

7. Дослідження біохімічного складу та показників якості 
насіння льону різних сортів 

 
 

Світлана Краєвська, Наталія Стеценко 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Для розроблення технологій нових функціональних харчових продуктів 

та реалізації програм здорового харчування необхідно проводити пошук 
перспективних джерел біологічно цінної сировини натурального походження. 
Багатим джерелом біологічно активних речовин є насіння льону, яке 
характеризується високим вмістом лігнанів, поліненасичених жирних кислот, білку, 
фітину та харчових волокон. Включення до раціону харчування насіння льону та 
лляної олії сприяє профілактиці серцево-судинних, онкологічних та аутоімунних 
захворювань, що зумовлює необхідність їх використання  для створення продукції 
оздоровчого та лікувально-профілактичного призначення [1].   
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Біохімічний склад та споживчі властивості насіння льону залежать від сорту, 
погодно-кліматичних умов вирощування та способу перероблення. Для створення 
сировинної бази виробництва функціональних продуктів та інгредієнтів на основі 
насіння льону необхідно проводити детальний аналіз вмісту біологічно активних 
компонентів у різних сортах даного виду сировини.  

Матеріали і методи. Досліджено 4 зразки насіння олійного льону-кудряшу та 
льону-довгунця: Еврика, Блакитно-помаранчевий, Оригінал та Вручий.  

Загальний вміст білку визначали за методом К‘єльдаля. Дослідження 
амінокислотного складу зразків проводили шляхом гідролізу проб з подальшим 
кількісним визначенням утворених амінокислот на амінокислотному аналізаторі. 
Масову частку жиру встановили екстракційним методом з попереднім гідролізом 
наважки. Визначення жирнокислотного складу зразків виконали методом 
газорідинної хроматографії.   

Результати. Досліджені сорти насіння льону порівняли за вмістом вологи, 
загального білку, золи та олійністю (табл. 1). Льон-довгунець сорту «Вручий» має 
найнижчу олійність, середній вміст білку, значно менший розмір насінин, ніж інших 
сортів.  

 Насіння льону – найбагатше рослинне джерело незамінних поліненасичених 
жирних кислот. Склад лляної олії визначається такими основними жирними 
кислотами: пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева (ω-6)  та ліноленова (ω-3). 
За вмістом двох останніх насіння льону перевершує всі інші продукти звичайного 
раціону людини. Якщо жирні кислоти сімейства ω-6 містяться і в інших харчових 
продуктах, то ω-3 ліноленова жирна кислота в значних кількостях знаходиться лише 
в риб’ячому жирі та в насінні льону. 

Найвищий вміст пальмітинової та стеаринової насичених жирних кислот 
спостерігається в насінні сорту «Еврика» - 9,0 та 6,8%, відповідно. Максимальний 
вміст мононенасиченої олеїнової жирної кислоти знаходиться в сортах «Блакитно-
помаранчевий» та «Вручий». Найбільша кількість лінолевої жирної кислоти 
характерна для сортів «Еврика» та  «Блакитно-помаранчевий» - 37,5%. Найціннішим 
компонентом лляної олії  є ліноленова жирна кислота. За її вмістом вирізняється сорт 
«Вручий» - 22,1%. 

Таблиця 1 
Показники якості насіння льону різних сортів 

Назва показника 
Назва сорту Вологість, 

% 
Олійність, 

% 
Білок, 

% 
Зола, 

% 
Льон-довгунець 

«Вручий» 8,6 ± 0,04 33,82 ± 0,15 22,19 ± 0,11 4,7 ± 0,02 

 «Оригінал» 8,7 ± 0,02 38,75 ± 0,16 24,19 ± 0,10 4,0 ± 0,01 

 «Блакитно-
помаранчевий» 7,6 ± 0,01 43,66 ± 0,18 21,70 ± 0,03 4,0 ± 0,01 

 «Еврика» 7,7 ± 0,03 40,77 ± 0,02 21,42 ± 0,11 3,8 ± 0,06 

 
В середньому насіння льону містить від 21,4 до 24,2 % загального білку. 

Найвищий його вміст характерний для сорту «Оригінал». Спостерігається обернено 
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пропорційна залежність між вмістом олії та білку в насінні льону, що 
підтверджується літературними даними [2]. Білки представлені альбумінами (20%) та 
глобулінами (80%). В складі глобулінів багато аргініну, аспарагінової та глутамінової 
кислот. Фракція альбумінів представлена цистеїном та метіоніном.  

Висновки. Унікальний біохімічний склад насіння льону робить його цінною 
сировиною для створення функціональних харчових продуктів та біологічно 
активних добавок до їжі. Розроблення технологій повного використання всіх 
компонентів насіння льону - це актуальний сучасний напрям створення харчових 
продуктів нового покоління із заданим хімічним складом та властивостями. 

Література. 
1. Tarpila, A. Flaxseed as a functional food / A. Tarpila, T. Wennberg, S. Tarpila // 

Current Topics in Nutraceutical Research, 2005. – Vol. 3. – №. 3. – P. 167–188. 
2. Daun, J.K. Structure, Composition, and Variety Development of Flaxseed / J.K. 

Daun, V.J. Barthet, T.L. Chornick, S. Duguid // Flaxseed in Human Nutrition, Second 
Edition: ed. by L.U. Thompson & S.C. Cunnane, AOCS Publishing. – Illinois, 2003. – P. 
1–40. 

 
 

8. Вплив низьких температур на основні біокомпоненти 
дикорослої ожини 

 
Світлана Халапсіна, Галина Сімахіна 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Для скорочення втрат сировини та її цінних біокомпонентів (передусім 
вітамінів) найефективнішим способом є застосування низькотемпературних 
технологій при заготівлі сільськогосподарської продукції, її транспортуванні, 
переробленні, зберіганні та реалізації. Використання штучного холоду спричинює 
мінімальні зміни харчової та біологічної цінності сировини й отриманих із неї 
готових продуктів, їхньої якості та органолептичних показників. Разом із тим, за 
економністю й особливо питомими витратами енергії заморожування харчових 
матеріалів має значні переваги перед методами теплового оброблення – 
пастеризацією, стерилізацією, сушінням. 

Сучасні темпи розвитку харчової промисловості значно переважають темпи 
росту обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що викликає 
необхідність більш раціонального її використання. Природним резервом таких 
ресурсів служить культивована і дикоросла сировина, раціональність використання 
якої полягає передусім у комплексному переробленні, що здійснюється з 
урахуванням чинників, які формують споживчу цінність готової продукції. 

Матеріали і методи. Збільшення обсягів виробництва харчових продуктів із 
підвищеним вмістом біологічно активних речовин, поліпшення їхньої якості, 
безпеки, споживчих властивостей потребує детального вивчення 
низькотемпературних впливів на біокомпоненти сировини при її заморожуванні та 
зберіганні. Розглянути ретельно склад і поведінку всіх біологічно активних 
дикорослих ягід у межах однієї роботи неможливо. Досить показати на прикладі 
одного виду зміни, які відбуваються при заморожуванні, щоб оцінити належною 
мірою перетворення біокомпонентів. Тому метою цієї роботи є порівняльна 
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характеристика основних груп біологічно активних речовин (БАР) ягід ожини до і 
після заморожування для визначення рівня їх можливих втрат. 

Такі зміни ми показали, взявши за об’єкт дослідження ягоди ожини (Rubus L.). 
Досліджено чотири її види: розрізна (Rubus laciniatus Willd)., сива (Rubus caesius L.), 
духмяна (Rubus odoratus L.), звичайна (Rubus idaeus L.) [1].  

Для проведення експериментів ягоди сортували, проводили інспекцію, мили, 
підсушували в повітряному потоці. Потім заморожували врозсип у 
низькотемпературній морозильній камері у повітряному середовищі при температурі 
–35 С та інтенсивному перемішуванні повітря до досягнення в центрі продукту 
температури –18 С. Заморожені ягоди фасували в поліетиленові пакети завтовшки 
40...50 мкм, місткістю 0,5 кг із подальшою герметизацією шляхом термозварювання. 
Ягоди зберігали в пакетах при температурі –18 С упродовж 6 місяців. Концентрацію 
основних БАР визначали за загальновідомими методиками [2].  

Результати. Обрані для досліджень види ожини містять достатню кількість 
органічних кислот (у полуницях, наприклад, їх утричі менше), цукрів, що надає 
продуктам харчової та біологічної цінності; значні концентрації аскорбінової кислоти 
й біофлавоноїдів. Так, деякі види ожини містять вітаміну С більше, ніж цитрусові. Це 
ожина сива (R. caesius), духмяна (R. odoratus). Доволі вражає наявність значної 
кількості біофлавоноїдів в усіх видах ожини практично на рівні цього показника у 
ягодах чорної смородини (від 1445,0 до 1634,0 мг%). Слід зазначити, що вчені 
А. Троян та І. Борух (1986) вивчали дикорослі ягоди роду Rubus L. у Карпатських 
горах і виявили, що кількість біофлавоноїдів залежить від висоти зростання куща над 
рівнем моря, збільшуючись пропорційно до висоти.  

Заморожування практично не змінює в ягодах кількості цукрів, органічних 
кислот, золи. Як і слід було очікувати, переважно ці зміни стосуються вітамінного 
комплексу. Так, різні види ожини по-різному реагують на холодовий вплив. І якщо 
вид «Духмяна» втрачає лише 0,9 % аскорбінової кислоти, то у виді «Сива» втрати 
становлять уже 15,8 %. 

Загалом за своєю здатністю до холодових адаптацій досліджені види ожини 
складають такий ряд: Духмяна  Сива  Розрізна  Звичайна. 

Біофлавоноїди також піддаються окисним процесам при заморожуванні, 
тому в заморожених ягодах значний процент втрат (14,2 %) виявлено знову ж 
таки у виді «Звичайна», а в інших – у межах 2…7 %. 

Висновки. Ягоди ожини являють значний інтерес як високовітамінна сировина 
для отримання широкого спектру функціональних інгредієнтів та натуральних 
збагачувачів традиційних харчових продуктів, а також для використання в 
рецептурах ягідних швидкозаморожених напівфабрикатів. Заготівлю цієї сезонної 
сировини доцільно проводити з використанням низьких температур, які дуже 
незначно впливають на весь біохімічний комплекс сировини.  
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9. Дослідження впливу сортової приналежності цукрового сорго 
на якісні показники сусла в технології безалкогольних 

ферментованих напоїв 
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Вступ. З метою забезпечення потреб споживачів у високоякісних продуктах 
харчування виробники спрямовують свою увагу на сучасні світові тенденції, зокрема, 
на продукти харчування оздоровчого призначення. На вітчизняному ринку 
представлена в основному імпортна продукція оздоровчого направлення. У зв’язку з 
цим перед українськими виробниками сьогодні постає питання пошуку технологій 
виготовлення таких продуктів та підбір для них відповідної сировини. З цією метою в 
технології безалкогольних ферментованих напоїв оздоровчого направлення 
запропоновано використовувати перспективну сировину – цукрове сорго, яка 
відрізняється біологічною спорідненістю до ґрунтово-кліматичних умов, високою 
врожайністю, засухостійкістю і наявністю у складі життєво необхідних макро- і 
мікроелементів, амінокислот та вітамінів [1,2]. 

Матеріали і методи. В роботі в якості об’єктів досліджень обрано: цукрове 
сорго сортів Нектарний, Медовий, Фаворит, дріжджі роду Saccharomyces cerevisiae 
раси 11, ферментні препарати (ФП) Tegamyl FAL та Ксилолад, лимонна кислота. 
Визначення фізико-хімічних показників соку, сусла та готового напою проводили за 
загальноприйнятими методиками [3]. 

Результати. В дослідженнях визначено оптимальні режими приготування сусла 
із соку цукрового сорго, виходячи із хімічного складу вихідної сировини (рис.1).  

Рис. 1. Хімічний склад соку цукрового сорго сортів Медовий, Нектарний і 
Фаворит 

 
Так, для забезпечення гідролізу крохмалю соку цукрового сорго 

використовували ФП грибного походження Tegamyl FAL, який володіє як альфа-
амілзаною, так і глюкоамілазною активністю. Целюлозу і геміцелюлозу соку 
гідролізували за допомогою ферментного препарату Ксилолад. Використання в 
процесі приготування сусла ферментних препаратів дозволило збільшити вміст 
редукуючих цукрів, інтенсифікувати процес фільтрування соку, його освітлення і в 
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результаті отримати сусло з високими якісними показниками. Дані досліджень 
хімічного складу сировини показали, що значення показника вмісту цукрів 
коливається залежно від сорту цукрового сорго в межах 3-6 % на СР, проте за 
вмістом крохмалю, целюлози і геміцелюлози вони практично не відрізняються. 
Відповідно до цього встановлено оптимальне дозування ферментних препаратів, які 
забезпечують гідроліз високомолекулярних сполук соку: Ксилолад – 0,5 дм3/т 
сировини, що відповідає 1 од/г активності ксиланази; Tegamyl FAL – 0,1 дм3/т 
крохмалю, що відповідає 5,5±0,1 од/г альфа-амілазної активності та 1,6±0,1 од/г 
глюкоамілазної активності. Для здійснення процесу гідролізу високомолекулярних 
сполук рекомендована витримка сусла з ФП Ксилолад протягом 15 хвилин при 
температурі 40ºС±2ºС, а з ФП Tegamyl FAL – 30 хвилин при  температурі 52±2ºС. 

Прогідролізоване сусло підкислювали лимонною кислотою до рН 4,85 та 
розчиняли підготовленою водою до вмісту СР 10%. В роботі визначені оптимальні 
параметри зброджування підготовленого сусла дріжджами раси 11, які вносили у 
кількості 4,5 млн/мл.   

Висновки. Всі досліджені сорти цукрового сорго рекомендовані до 
використання в технології ферментованих безалкогольних напоїв; виходячи із 
показників якості вихідної сировини були визначені оптимальні кількості ФП та 
технологічні режими приготування сусла, яке використовувалось у подальшому для 
зброджування в технології безалкогольного ферментованого напою оздоровчого 
направлення.  
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Вступ. В останні десятиліття сформувався новий науково-технічний напрям – 
технологія білків та білковмісних концентратів, пов'язаний із запитами сьогодення 
щодо збільшення виробництва харчового білку як загалом у харчовій промисловості, 
так і в сфері оздоровчого харчування. Проблема білкового дефіциту має, на жаль, 
тенденцію до поглиблення, тому зрозумілою є увага науковців та практиків як до 
раціонального використання існуючих джерел білковмісної сировини, так і до 
пошуку нових ефективних і водночас дешевих ресурсів протеїну. Тому мета роботи – 
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проаналізувати сучасні тенденції пошуку та використання нетрадиційних джерел 
білку і дослідити деякі з них на вміст амінокислот як основний показник біологічної 
цінності. 

Матеріали і методи. Сьогодні в світі вивчено лише декілька культур, 
придатних для отримання протеїнових концентратів. Це зернобобові культури, 
люцерна, рапс, конюшина, зелений горошок. З нашої точки зору, дешевим і 
економічно вигідним є спосіб отримання білковмісних концентратів із зеленої маси 
сільськогосподарських культур. Тому предметом наших досліджень є біомаса 
цукрових буряків, моркви, часнику, інших культур.  

З використанням відомих методів ці культури досліджено на вміст амінокислот 
(методом високоефективної рідинної хроматографії [1]) та перетравлюваність білків 
зеленої маси протеолітичними ферментами (пепсином і трипсином).  

 
Результати. Джерела харчового білку підрозділяють на три основні групи. До 

першої групи належать традиційні, добре вивчені джерела, такі як соя, горох, 
квасоля, молочні та м’ясні продукти, яйця та яйце продукти. Другу групу складають 
нетрадиційні джерела білку, передусім ізоляти та концентрати соєвих білків та інших 
бобових, зародки злаків, вторинні молочні ресурси, біомаса зелених рослин, шроти із 
олієжирових культур, деякі тканини та органи забійних тварин. Третю групу білків 
складають нові джерела – одноклітинні та багатоклітинні водорості, міцелій вищих 
та нижчих грибів, дріжджова біомаса. 

Перша група джерел білку широко використовується у різних галузях харчової 
промисловості – хлібопекарській, молочній, м’ясній. У хлібопекарській 
промисловості білковмісні напівфабрикати служать переважно в якості поліпшувачів 
готової продукції, а в молочній та м’ясній – при створенні нових видів комбінованих 
рослинно-тваринних продуктів. Наприклад, у роботі [2] доведено доцільність 
використання жому насіння амаранту у виробництві комбінованих м’ясних 
продуктів. Білок жому амаранту містить значну кількість метіоніну, а в м’ясі цей 
показник незначний, зате білок м’яса є джерелом триптофану. Тому комбінування 
цих двох видів білків дає можливість отримати повноцінний продукт з оптимальним 
вмістом незамінних амінокислот.  

Спроби отримати протеїнові концентрати із зеленої маси рослин було зроблено 
одночасно в колишньому СРСР та Англії ще в 1942 році, а перша публікація щодо 
листового протеїну з’явилася в 1773 році, хоча сам термін «протеїн» уперше 
запропонував голландський хімік Г.Я. Мульдер у 1838 р.  

У нашій роботі використано широкий спектр зеленої маси рослинних культур і 
з’ясовано, що, наприклад, із зелені цукрових буряків можна отримати білковмісний 
напівфабрикат з концентрацією білку до 60 %. Аналогічні результати отримано 
також при переробленні черемші, листя моркви, часнику, пастернаку, інших культур.  

З використанням методу високоефективної рідинної хроматографії визначено 
амінокислотний склад усіх предметів дослідження. В даній роботі наводимо 
результати, отримані для зеленої маси трьох підвидів буряків – цукрового, столового, 
кормового.  

Дослідження показали, що амінокислотний склад білків надземної частини 
буряків відзначається широким спектром компонентів. Згідно з отриманими даними, 
білок надземної частини 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 буряку. 
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Порівняння отриманих даних з добовою потребою людини в окремих 
амінокислотах показало, що практично всі вони забезпечують від 20 до 50 % потреби 
живого організму, а за вмістом метіоніну, проліну, гістидину, триптофану 
перевищують її. Це ж стосується вмісту ізолейцину у зеленій масі цукрових буряків.  

 
Висновки. Напівфабрикати білковмісних концентратів із надземної частини 

рослин можна позиціонувати як багатий потенційний ресурс білків. Завдяки 
короткому циклові відновлення, за ресурсними, економічними та екологічними 
оцінками зелена маса рослин виступає одним із найбільш перспективних джерел 
харчового білку.  
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комбинированных мясных продуктов / А. А. Федоров, Л. В. Антипова // Изв. вузов. 
Пищ. технология. – 2010. – №4. – С. 11-13. 
 
 
 
 

11. Батончик глазурований на основі пророщеного зерна 
пшениці 

 
Юлія Сеульська, Світлана Бажай-Жежерун 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Пророщене зерно пшениці є перспективною сировиною для створення 
оздоровчих харчових продуктів. Під час пророщування у зерні відбуваються зміни 
хімічного складу, в результаті яких запас поживних речовин частково 
перетворюється в готову для споживання форму: білки на пептиди та амінокислоти, 
крохмаль –  на цукор, жири – на жирні кислоти [1]. Також утворюється значна 
кількість вітаміну Е, вітамінів групи В, інозиту [2].  

Матеріали і методи.  Досліджували зерно пшениці сорту Поліська урожаю 
2013 р. Показники фізичних властивостей та фізіологічної цінності визначали за 
загальноприйнятими методиками. Визначення вітаміну С проводили 
титрометричним методом згідно з ГОСТ 2455689. Вітаміни В1 і В2 визначали 
флуорометрично.  

Результати. Досліджено можливість використання пророщеного зерна 
пшениці, як основного компонента батончика глазурованого.  

Проведено комплексну оцінку якості зерна пшениці сорту Поліська. Фізичні 
показники якості зерна пшениці сорту Поліська наведено в табл.1. 
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Таблиця 1.  
Основні показники фізичних властивостей якості зерна пшениці 
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Високі значення об’ємної маси, показника, який досить повно відображає якість 
зерна та його добротність, як сировини для перероблення, показують, що зерно сорту 
Поліська є дозрілим, виповненим. Для ефективного процесу пророщування – одного 
з основних етапів підготовки компонента батончика глазурованого – важливим 
показником є однорідність зерна, тобто вирівняність за розмірами. Результати 
аналізу фракційного вмісту свідчать, що партія зерна сорту Поліська є вирівняною за 
крупністю. 

Основними показниками фізіологічної цінності зерна пшениці, які визначають 
його придатність для виробництва батончика глазурованого на основі пророщеного 
зерна, є енергія та здатність проростання, життєздатність зерна, та водочутливість. 
Знаючи енергію проростання зерна, можна прогнозувати тривалість підготовки 
основної сировини. Результати дослідження енергії, здатності проростання та 
життєздатності партії зерна сорту Поліська наведено в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Фізіологічні показники зерна 

Кількість зерен, 
пророслих 

через 3 доби, 
шт 

Енергія 
проростання, 

% 

Кількість 
зерен, 

пророслих 
через 5 діб, шт. 

Здатність 
проростання, 

% 

Життєздат-
ність, % 

487 97,4 498 98,1 100 
 
Життєздатність зародка, потенційна здатність зерна до пророщування є 

нормальною. 
Водочутливість  зерна для часу пророщування 24, 48 та 72 год. складає, 

відповідно, 73, 91 та 98 штук. Отримані результати показують, що даний сорт 
пшениці не є водочутливим. Тому пророщування такого зерна слід проводити при 
режимах з достатнім зволоженням. 

Визначено, що у процесі замочування та пророщування зерна пшениці вміст 
вітамінів В1, В2, зростає відповідно на 16 та 22 %. Кількість вітаміну С збільшується у 
два рази. 

Шляхом підбору інгредієнтів та їх компонуванням розроблено і досліджено в 
лабораторних умовах кілька зразків батончика глазурованого з пророщеним зерном 
пшениці. Обрано зразок, який за органолептичними показниками відповідає вимогам, 
що ставляться до подібних продуктів. Компонентний склад батончика включає 
пророщене зерно пшениці, сухофрукти, мед, агар, насіння льону.  
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Хімічний склад та енергетична цінність батончика глазурованого на основі 
пророщеного зерна пшениці складають: білки – 5,5 г; жири – 3,0 г; вуглеводи – 27,5 
г; 149 ккал. 

Висновки. Зерно пшениці доцільно використовувати у пророщеному стані для 
виробництва оздоровчих харчових продуктів. Введення зернового батончика до 
харчового раціону дозволить не лише збагатити організм енергією та природними 
харчовими сорбентами, а й підвищити його вітамінний та мінеральний статус. 

Батончик на основі пророщеного зерна пшениці не містить цукру, тому може 
бути включений до харчового раціону людей, що страждають на порушення обміну 
речовин.  

Література.  
1. Выродов И.П. Физико-химическая природа процессов набухания зерна // 

Пищевая технология. – 2001. – №1. – С. 9–11. 
2. Гончаренко М.С. Проросшие семена – перспективная пищевая добавка для 

достижения долголетия // Матеріали другої науково-практичної конференції з 
міжнародною участю «Прискорене старіння та шляхи його профілактики» – К.: ІВЦ 
«Алкон» – 2001.– С.137-138. 

 
 

12. Використання плодово-ягідної та пряно-ароматичної 
сировини для отримання соусу оздоровчого призначення 

 
Наталія Шурда, Алла Башта 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Серед соусів, що виробляються вітчизняними підприємствами 
консервної промисловості, мають перевагу томатні, гірчичні, майонезні. Асортимент 
фруктових соусів надто обмежений і є імпортозалежним. Традиційні існуючі 
технології їх отримання не дозволяють максимально зберегти біологічно активні 
речовини рослинної сировини, а продукти не завжди відзначаються високими 
органолептичними показниками. Фруктові соуси певною мірою дозволяють 
вирішити проблему покращення якості харчування населення, завдяки постачанню 
організму людини пектиновими речовинами, які сприяють процесу травлення, 
гальмують процеси гниття у травному тракті, справляють антиоксидантну дію.  

Розроблення технології плодово – ягідного соусу з підвищеним вмістом 
біологічно активних речовин, високими органолептичними характеристиками є 
актуальною проблемою. Це дозволить суттєво збагатити раціон людини 
біофлавоноїдами, пектиновими речовинами, мікронутрієнтами; поліпшити 
органолептичні показники страв і якісний склад їжі, розширити спектр продуктів на 
основі плодово-ягідної сировини [1].  

Матеріали і методи. У процесі досліджень нової для плодово-ягідного соусу 
вихідної сировини (пюре аличі, журавлини, яблук, листя смородини, шипшини та 
пелюстки суданської троянди) і готового соусу використовували стандартні 
загальноприйняті органолептичні, фізико-хімічні методи досліджень. Відбір проб 
зразків соусу, а також пюре напівфабрикатів, підготовку їх до аналізів проводили 
відповідно до ГОСТ 26671-85. 

Масову частку сухих речовин у плодово-ягідних пюре і соусах визначали 
методом висушування до постійної маси згідно ГОСТ 28561-90, титровану 
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кислотность зразків – згідно з ГОСТ 25555.0-82 (в перерахунку на яблучну кислоту). 
Масову частку цукрів у плодах аличі, яблук та ягодах журавлини, а також у готовому 
соусі визначали згідно ГОСТ 8756.13-87. Кількість пектину визначали кальцій-
пектатним методом, вміст різних груп фенольних речовин визначали 
фотоелектроколориметричним методом при відповідних довжинах хвиль. 
Органолептичну оцінку якості готової продукції здійснювали згідно ГОСТ 8756.1 – 
79, а також ГОСТ 18077 – 72.  

Результати. Обрана сировина є природним постачальником до організму 
людини біологічно активних речовин, що належать до категорії есенціальних – 
вітамінів, мінеральних речовин, біофлавоноїдів, пектинових речовин [1,2]. 

Пюре із аличі та журавлини відрізнялося високою титрованою кислотністю – 
близько 2 % та 3,2 % (в перерахунку на яблучну кислоту) відповідно. Масова частка 
пектинових речовин склала 0,7 % для пюре з аличі та 0,47 % для пюре з журавлини. 
Пюре аличі та журавлини за рецептурою плодово-ягідного соусу змішували з 
яблучним пюре, яке мало низьку кислотність (0,52 % в перерахунку на яблучну 
кислоту) та вміст пектинових речовин 0,75 %. За рецептурою вміст плодово-ягідного 
пюре в соусі склав 85 %. Ми використовували пюре аличі у кількості 18%, 
журавлини 11 % в поєднанні з пюре яблук 56 %. При цьому враховували, що вміст 
пектинових речовин не повинен бути нижче 0,5 % в готовому соусі для створення 
продукту оздоровчого призначення. 

Отримати соуси з підвищеним вмістом біологічно активних речовин і високими 
органолептичними показниками можна шляхом застосування пряно-ароматичних 
рослинних добавок [2]. Основним чинником їх вибору була наявність високого 
вмісту фенольних сполук, вітаміну С тощо. Як пряно-ароматичні добавки обрано 
композицію порошку листя смородини, шипшини та  пелюстки суданської троянди. 
Композиційну суміш вводили у зразки разом з іншими рецептурними інгредієнтами 
після перемішування відповідних видів пюре згідно рецептури. Для визначення 
оптимальної концентрації композиційної добавки проводили органолептичні 
дослідження. Встановлено, що найбільш доцільно вводити композицію порошку 
листя смородини, шипшини та пелюстки суданської троянди у кількості 0,6 – 0,7 % 
на 100 г продукту, що дозволяє досягти належних органолептичних показників 
готового продукту та збагатити біологіно активними речовинами обраної сировини.  

Висновок. Пюре із аличі, журавлини, яблук і композиційна суміш листя 
смородини, шипшини та пелюстки суданської троянди містять комплекс біологічно 
активних речовин (вітамінів, мінеральных речовин, пектинових речовин, фенольних 
сполук), що  дозволяє їх рекомендувати в якості основних інгредієнтів для 
виробництва соусу оздоровчого призначення. 

 
Література. 
1.  Balasundram N. Phenolic compounds in plant and agri-industrial byproducts: 

antioxidant activity, occurrence, and potential uses / N. Balasundram, K. Sundram, S. 
Samman // Food Chemistry. 2006. - V. 99, №1. - P. 191-203.  

2.  Малюк Л. П. Дослідження біофлавоноїдів ароматичної сировини / 
Л. П. Малюк, А. В. Зіолковська, І. М. Гурікова // Прогресивні техніка та технології 
харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць / Харк. 
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13. Розроблення композиції з дикорослої сировини для створення 
безалкогольного напою з антиоксидантними властивостями 

 
Світлана Холоденіна , Ірина Гойко 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Під впливом несприятливих екологічних чинників, підвищених фізичних 
та емоційних навантажень вільнорадикальне окислення в організмі людини 
активізується. При цьому вільні радикали ушкоджують мембрани клітин, в організмі 
порушуються процеси обміну речовин, накопичуються шкідливі продукти 
проміжного обміну. Такі зрушення порушують роботу центральної нервової та 
імунної систем, посилюють запальні процеси в організмі, сприяють утворенню 
атеросклеротичних бляшок в коронарних і мозкових судинах, прискорюють старіння 
організму [1]. Тому антиоксидантний захист є одним із найважливіших чинником 
впливу на стан здоров’я.  

Дикорослі ягоди, якими багаті сировинні ресурси України, є справжньою 
скарбницею біологічно активних речовин (БАР). Вони володіють чітко вираженою 
фізіологічною дією на організм людини. Природні запаси дозволяють не тільки 
заготовляти їх для місцевих потреб, але й використовувати у промисловому 
масштабі. Відомо, що екстракти рослинної сировини відзначаються 
антиоксидантною активністю (АОА) завдяки вмісту в них фенольних сполук, 
каротиноїдів, аскорбінової кислоти тощо. Тому використання рослинної сировини, а 
особливо дикорослої, в якості функціональних інгредієнтів харчових продуктів є 
важливим завданням.  

Напої є найбільш привабливою технологічною основою для створення нових 
видів функціональних продуктів. Крім того, фруктові та овочеві соки, які часто 
служать основним компонентом безалкогольних напоїв, містять вітамін С, β-каротин, 
поліфенольні сполуки, тому введення до їхнього складу нових інгредієнтів є 
доцільним.  

Матеріали та методи. За літературними даними [2 – 3] були відібрані 
рослини, що містять значну кількість БАР – чорноплідна горобина (Aronia 
melanocarpa Elliot), плоди шипшини (Rosa cinnamomea L.), глід криваво-червоний 
(Crataegus sanguinea Pall.).  

Для оцінки АОА сировини було обрано метод, який ґрунтується на різниці 
показників окисно-відновлювального потенціалу в неактивованих неорганічних 
розчинах та складних біохімічних середовищах [4]. Вміст вітаміну С визначали 
йодатним методом [5], вміст фенольних речовин визначали спектрофотометрично 
[5]. Дослідження усіх параметрів проводили у трьох повторах. 

Результати. Величина відновної здатності всіх досліджуваних екстрактів є 
позитивною і знаходиться в межах від 167,4 до 238,2 мВ. Найбільшу 
антиокислювальну властивість виявили екстракти чорноплідної горобини та 
шипшини.  

Отримані екстракти характеризуються високим вмістом антиоксидантних сполук 
(фенольних сполук та аскорбінової кислоти). У екстракті горобини чорноплідної 
вміст загальної кількості фенольних сполук в перерахунку на танін складає 198,75 
мг%, аскорбінової кислоти 124,2 мг%. У екстракті глоду – 168,75 та 80,95 мг%, 
відповідно. 
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Для створення композицій з приємним смаком та ароматом було підібрано 
співвідношення екстрактів у композиціях: №1 – зі співвідношенням екстрактів глоду 
: горобини чорноплідної : шипшини 1:1,6:2 та №2 зі співвідношенням екстрактів 
1:2:1,5, відповідно.  

За органолептичними та фізико-хімічними показниками для створення 
безалкогольного напою було обрано композицію №1, в якій вміст фенольних сполук 
та аскорбінової кислоти (мг/%) – 19,5 та 22,8, відповідно; вміст рутину –20,5 мг/%. 

Висновки. Отримано композицію із екстрактів дикорослої сировини, що є 
цінним джерелом біологічно активних сполук. Використання даної композиції 
доцільно у виробництві безалкогольних напоїв антиоксидантної дії, що зумовлено 
високим вмістом фенольних сполук, аскорбінової кислоти та привабливими 
органолептичними даними.  
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Вступ. Завданням сучасної харчової технології, науковців та практиків галузі є 

розроблення, виробництво і використання функціональних харчових продуктів. Вони  
відзначаються високою біологічною та фізіологічною активністю, необхідною для 
реалізації механізмів ферментативного каталізу та обміну речовин, підтримання 
гомеостазу, біохімічного забезпечення всіх життєвих функцій організму, що справляє 
позитивний вплив на здоров'я людини, її настрій та працездатність і сприяє 
активному творчому довголіттю [1]. 

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. 
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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 організації 
охорони здоров'я, пектиновмісні добавки можуть використовуватися без кількісних 
обмежень. 

Матеріали і методи. 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. У роботі використано відомі методи 
визначення пектинових речовин (кальцій-пектатний) та інших компонентів 
бурякового жому.  

Результати. На основі проведених 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. 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 найперспективнішим із них і найбільш доцільним для отримання харчових 
продуктів з підвищеним 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 кінцевий продукт із максимальним вмістом біологічно 
активних речовин, навіть тих, які відзначаються термолабільністю, наприклад 
вітамінів, амінокислот тощо. 

Висновки. Отриманий пектиновмісний порошок низькотемпературного 
сушіння є складним комплексом біополімерів, переважно поліцукридів лінійної та 
розгалуженої структури, значної молекулярної маси. Порошок бурякового жому 
низькотемпературного сушіння з високим вмістом харчових волокон може бути 
рекомендовано також для використання в якості адсорбенту токсичних металів і 
радіонуклідів. Він характеризується низькою насипною густиною і значною 
величиною пор, що визначає його високу адсорбційну здатність. Зважаючи на 
надзвичайно важливу роль пектиновмісних продуктів у раціоні харчування 
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населення України, питання отримання пектиновмісних композицій із вторинних 
рослинних матеріалів повинно стати одним із пріоритетних завдань харчової 
промисловості 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. 
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Вступ. Страви з печінки завдяки наявності широкого кола цінних біологічно 
активних речовин використовуються в лікувально-профілактичному харчуванні. 
Печінка містить білки, вітаміни А, групи В, значну кількість заліза, міді, ліпотропних 
речовин (метіонін, холін, лецитин). Такий склад дозволяє рекомендувати страви з 
печінки особам, що мають захворювання шкірних покровів та хворим на анемію [1]. 
Проте в печінці багато пуринів, сечової кислоти і холестерину. Крім того, внаслідок 
присутності великої кількості кислих радикалів при її споживанні кислотно-лужна 
рівновага в організмі зсувається в сторону закислення. Це провокує порушення 
обміну речовин, сприяє ранньому старінню організму. Тому при споживанні печінку 
доцільно поєднувати з овочами, які не тільки нормалізують кислотність, але й 
покращують її перетравлюваність в шлунково-кишковому тракті. Овочеві 
компоненти при цьому будуть виступати джерелом цінних харчових волокон, 
дефіцит яких характерний для складу всіх продуктів тваринного походження [2].  

Тому при розробленні технології паштету оздоровчого призначення 
запропоновано вносити до його рецептури овочеві наповнювачі – порошки з гарбуза 
та топінамбура, що забезпечить підвищення вмісту в готовому продуктів таких 
дефіцитних нутрієнтів, як харчові волокна, вітаміни, мінеральні речовини та 
пребіотики. Створення комбінованих м’ясних продуктів, що мають традиційні 
споживчі властивості, а також використання крім повноцінної білоквмісної сировини 
тваринного походження ще й додаткових рослинних інгредієнтів дозволяє 
розширити сировинну базу м’ясопереробного комплексу і розв’язує проблему 
зменшення дефіциту білку в раціонах харчування населення. 
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Матеріали і методи. Досліджено способи отримання порошків з м’якоті 
гарбуза та топінамбуру. За традиційними методиками визначено їх 
вологоутримувальну здатність та вміст таких нутрієнтів, як білки, жири, вуглеводи, 
пектинові речовини, клітковина. Розрахунковим методом досліджено вплив 
додавання різних кількостей овочевих наповнювачів на харчову і біологічну цінність 
печінкового паштету. 

Результати. Порошок, отриманий з бульб топінамбуру, мав кремовий колір, 
який при оводненні темнішав до коричневого. У воді порошок не розчинявся, але 
виявляв здатність до набухання. Вологоутримувальна здатність порошку склала 305 
%. Вміст білку в ньому дорівнював 3,9%, пектину – 5,1%, клітковини – 7%. Найбільш 
цінним компонентом порошку топінамбуру є інулін, вміст якого склав 54,5%. Він 
використовується як пребіотик, зокрема відносно біфідобактерій, виконує функцію 
активного сорбенту, здатного зв'язати і вивести з організму велику кількість 
токсичних і баластних речовин. Інулін і короткі фруктозні ланцюжки (фрагменти 
інуліну) мають виражену жовчогінну дію. Органічні поліоксикислоти топінамбура 
нейтралізують хвороботворний вплив агресивних вільних радикалів і недоокислених 
продуктів обміну. При цьому в просвіті кишечника встановлюється фізіологічна 
лужна реакція, необхідна для нормального ферментативного перетравлення їжі. 

Аналіз хімічного складу порошку гарбуза показав, що вміст білку в ньому 
складав 1,4%, жиру – 2,8%, вуглеводів – 80,7%, в тому числі пектинових речовин 
3,5% та клітковини 9,4%. Вітамінна цінність порошку визначалася наявністю β-
каротину в кількості 7,27 мг/100г та аскорбінової кислоти – 10,62 мг/100г. 
Волоутримувальна здатність порошку гарбуза становила 314%. 

Відновлення отриманих порошків запропоновано проводити шляхом додавання 
бульйону, що утворюється при бланшуванні печінки, призначеної для виготовлення 
паштету. При цьому протягом 10 хвилин відбувається набухання порошків, які потім 
подаються на стадію тонкого подрібнення всіх компонентів рецептури паштету. При 
внесенні підготовлених таким способом порошків паштет мав мазеподібну 
консистенцію без грудочок та вкраплень. 

Теоретичні розрахунки вмісту окремих нутрієнтів в печінковому паштеті, 
збагаченому порошками гарбуза і топінамбура в кількості 5%, показали, що 
вживання 100 г такого продукту дозволяє забезпечити добову потребу людини в 
інуліні на 23%. Внесення запропонованих функціональних інгредієнтів дозволило 
збагатити паштет харчовими волокнами, калієм, кальцієм, магнієм та β-каротином. 
При цьому спостерігається зниження загального вмісту жиру на 2,5%. Біологічна 
цінність білку продукту дуже висока – рівень його засвоюваності склав 99%. 

Висновки. Розроблений спосіб виробництва печінкового паштету дозволяє 
отримати продукт з високою харчовою і біологічною цінністю, який має підвищений 
вміст харчових волокон та пребіотику інуліну.  
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Вступ. Целіакія – хронічне, генетично детерміноване полісимптомне і 

полісиндромне захворювання, що виявляється у стійкій непереносимості глютену 
(злаковий білок пшениці, жита, ячменю, вівса) з розвитком атрофії слизової оболонки 
тонкої кишки і пов’язаного з ним синдромом мальабсорбції. 

Лікування целіакії полягає, насамперед, у суворому дотриманні протягом всього 
життя аглютенової дієти. При цьому з раціону виключаються всі продукти з 
пшеничного і житнього борошна, ячменю [1, 2]. 

Матеріали і методи. Виготовляли зразки бісквітних напівфабрикатів за 
класичною рецептурою, в яких пшеничне борошно заміняли на рисове в кількості 10, 
20, 50 та 100% і аналізували органолептичні (форма, поверхня, колір, смак, запах, 
вигляд у розрізі) та фізико-хімічні (визначення вологості напівфабрикату методом 
висушування до сталої маси, визначення пористості напівфабрикату за допомогою 
приладу Журавльова) показники отриманих напівфабрикатів, які повинні відповідати 
встановленим вимогам [3, 4, 5]. 

 
Результати. Досліджено можливість внесення рисового борошна в кількості 

10-100% від пшеничного борошна (таблиця 1). 
Таблиця 1.  

Фізико-хімічні показники якості бісквітних напівфабрикатів, виготовлених при 
заміні пшеничного борошна на рисове 

10 20 50 100

Показник

Бісквітні напівфабрикати

Контроль (пшеничний)
Масова частка рисового борошна,% 

від маси пшеничного

Пористість, % 80,69 80,69 80,72 80,84 80,93

Питомий 
об'єм, см3/г

3,32 3,32 3,33 3,34 3,35

Фізико-хімічні показники якості
Вміст 

вологи,%
30 30 29,98 29,97 29,95

 
Таблиця 2.  

Органолептичні показники якості бісквітних напівфабрикатів, виготовлених 
при заміні пшеничного борошна на рисове 



 33 

10 20 50 100

Форма

Вид в розрізі

Пропечений бісквіт без 
порожнин і слідів 

непромісу. Близько 10% 
більш великих пор

Пропечений бісквіт з рівномірною 
тонкостінною пористістю, без 
порожнин і слідів непромісу. 

Рівномірний за товщиною

Поверхня Рівна, гладка, без тріщин, з чітким малюнком на лицевій стороні, 
не підгоріла

Колір
Світло-коричневий, 

рівномірний
М'якиш трошки світліший порівняно 

з контролем

Смак і запах

Приємний, властивий 
даному найменуванню 
бісквіта, без сторонніх 

запаху і присмаку

Смак м'який, має легкий приємний 
присмак, запах насичений, 

ароматний. М'якуш ніжний, легко 
розжовувється, не грудкується

Показник

Бісквітні напівфабрикати

Контроль (пшеничний)
Масова частка рисового борошна,% 

до маси пшеничного

Органолептичні показники якості

Правильна, без зламів, вм'ятин і ушкоджень, з рівним обрізом

 
 
Висновки. Органолептичні та фізико-хімічні показники контрольного та 

дослідного зразків суттєво не відрізняються. За органолептичними показниками 
бісквіт на рисовому борошні має ніжніший смак та більш ароматний. За фізико-
хімічними показниками суттєвих змін не відбулося, а отже, ми отримали адекватну 
заміну напівфабрикату на рисовому борошні. Тому можлива навіть повна заміна 
пшеничного борошна на рисове без погіршення властивостей кінцевого продукту. 

 
Література 
1. Ревнова, М.О. Целиакия. Методические рекомендации / М.О. Ревнова // Спб. 

Педиатр. Мед. Акад. – Петербург: Б.И., 2002. – 24с. 
2. The World health report 2008: Primery health care now more then ever. – WHO, 

Geneva, 2008. - 152p. 
3. Малютенкова, С.М. Товароведение и зкспертиза кондитерских товаров / 

С.М. Малютенкова  - СПб.: Питер, 2004. - 480 с. 
4. Лурье, И.С. Технохимический контроль сырья кондитерского производства / 

И.С. Лурье - М.: Пищевая промышленость, 2000. - 278 с. 
5. СОУ 15,8-37-00032744-001: 2005 «Вироби кондитерські з кремом і 

начинками та їх напівфабрикатами». 
 
 



 34 

17. Використання фізичних методів активування насіння 
зернових культур 

 
Тетяна Миколів, Галина Сімахіна 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Насіння зернових культур є перспективною сировиною для розроблення 
харчових продуктів з підвищеним вмістом мікроелементів. Запропонований спосіб 
збагачення мінеральними елементами насіння полягає у їх короткотерміновому 
пророщуванні зі штучних живильних середовищ – суміші неорганічних солей 
мікроелементів, що беруть участь в ферментативних реакціях під час пророщування 
[1]. Різна концентрація йонів розчинів солей мікроелементів вибірково впливає на 
активність ріст-активаційних сполук і синтезованих ними ферментів при 
пророщуванні зерна [2].  

Актуальним є використання фізичних способів інтенсифікації цього процесу – 
застосування для стимуляції насіння і росту рослин термічних, фізико-механічних, 
фотоенергетичних, радіаційних, магнітних та електрофізичних методів [3]. 
Літературні дані свідчать, що застосування малих інтенсивностей ультразвуку (2 
Вт/см2) має наступні біологічні ефекти: при опроміненні насіння прискорюється його 
проростання та наступний ріст, проте тривале опромінювання і використання 
інтенсивностей 3…10 Вт/см2 викликає незворотні пошкодження клітин і тканин: 
знижується здатність до проростання, зменшується швидкість росту насіння [4]. 

Матеріали і методи. Для активування насіння зернових використовували 
електрохімічноактивовані розчини води – аноліт і католіт. Оброблення води 
здійснювали в побутовому електроактиваторі типу «Эковод». Інтенсивність 
проростання зерна пшениці досліджували протягом 60 год, вівса – 72 год. 
Замочування зерна проводили при температурі 16…18 С, для аерації зерно 
періодично перемішували. Наважки перебраного, відсортованого і промитого зерна 
заливали розчинами так, щоб шар замочувального розчину над зерном становив 
близько 1см. Контрольним варіантом було насіння, замочене у дистильованій воді. 

Дослідження впливу ультразвукового випромінювання на процес проростання 
зерна у воді і розчинах солей мікроелементів проводили з використанням УЗ-
випромінювача марки Proskit. Попередньо підготовлену наважку зерна вівса 
поміщали у резервуар, заповнювали розчинами і опромінювали при різній тривалості 
часу. Оброблення насіння здійснювали в інтервалі 60…180 с при частоті 
ультразвукових коливань 22 кГц. Інтенсивність проростання зерна в дистильованій 
воді і розчинах мінеральних речовин досліджували відповідно до ГОСТ 10968 – 88. 
Контрольним варіантом було необроблене ультразвуком насіння.  

Визначення показників якості зерна здійснювали відповідно до ДСТУ 4138-2002.  
Результати. Застосовуючи електоактиватор, отримали в результаті катодного 

оброблення води – католіт: прозору, з лужним присмаком воду, значення рН 
складало 10…11, та аноліт – з світложовтим забарвленням, кислу воду, рН складало 
4…5. Використання розчину католіту для проростання зерен пшениці дозволяє за 
20…24 год отримати 85...90 % зерен, в яких зародковий корінець розриває насінну 
оболонку. Інтенсивність проростання зерна в розчині аноліту нижча в порівнянні з 
контролем, що не дозволяє рекомендувати його для пророщування зерна. 

Після оброблення ультразвуковим випромінюванням проростання зерна у воді і 
розчинах солей купруму, цинку, кобальту та молібдену при концентраціях 0,015% та 
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0,003% прискорюється, в порівнянні з контролем. Енергія проростання зерна при 
ультразвуковому обробленні протягом 180 с найвища в порівнянні з тривалістю 
оброблення 60, 90, 120 с і складає 97…98 %. Застосування запропонованих 
параметрів ультразвуку викликає позитивні біологічні ефекти: прискорюється 
проростання зерна та наступний ріст, що також свідчить про підвищення активності 
ферментів, прискорення процесів окислення. 

Висновки. Для інтенсифікації процесу проростання зерна вівса у розчинах 
солей мікроелементів рекомендованим є використання ультразвукових коливань із 
частотою 22 кГц протягом 180 с. Застосування електрохімічноактивованого розчину 
води – католіту дозволяє скоротити час проростання зерна пшениці на 2…4 %. 
Збагачене мікроелементами зерно має широкий спектр використання для 
виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення. 
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Вступ. Найважливішим компонентом їжі є білки, оскільки саме ця група 

макронутрієнтів забезпечує ріст, утворення нових та відновлення ушкоджених 
тканин. Всі ферменти та деякі гормони, наприклад інсулін, є білками. Білки – 
потенційні джерела енергії: при окисленні 1 г білку вивільняється близько 4 ккал. 
Потреба живого організму в білках урешті-решт зводиться до його потреби в 
амінокислотах – замінних та есенціальних. І лише повноцінні білки забезпечують 
співвідношення амінокислот у пропорціях, що відповідають білкам наших власних 
тканин. Оскільки людина генетично ближча до тваринного світу, ніж до рослин, то 
саме тваринні білки забезпечують оптимальний комплекс амінокислот для синтезу 
власних білків організму людини.  
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Разом з тим, сьогодні учені всього світу приділяють величезну увагу пошукам 
нових джерел білку й амінокислот серед рослинного світу, оскільки у харчовому 
ланцюжку рослина – тварина – людина все починається саме з рослин. Тому метою 
даної роботи є з’ясування перспектив виробництва білковмісних збагачувачів з 
різноманітних рослинних матеріалів, передусім з їстівних грибів.   

 
Матеріали і методи. В якості предметів дослідження використано 

культивовані гриби – печериці та гливу. Напівфабрикати з них отримували методом 
сублімаційного зневоднення при попередньому заморожуванні матеріалів. Для 
визначення оптимальної температури заморожування використано метод 
диференційної скануючої калориметрії.  

 
Результати. Вивчення теоретичних і практичних аспектів перероблення й 

використання грибів та грибного протеїну – проблема надзвичайно багатопланова і 
містка. 

Ми провели експериментальні дослідження одного аспекту цієї проблеми – 
консервування грибів сушінням. Відомо [1], що свіжі гриби дуже швидко втрачають 
свою ферментативну активність (поліфенолоксидазну, пероксидазну, каталазну). 
Щоб звести до мінімуму цей негативний процес, гриби консервують, і на 
споживчому ринку цінний продукт представлений переважно у консервованому 
вигляді. Поряд із тим, сучасні наукові передбачення свідчать про необхідність і 
доцільність виробництва також свіжозамороженої грибної продукції. 

Проведені дослідження із сублімаційного зневоднення їстівних грибів показали 
істотні переваги такого методу сушіння: бездоганна якість готової продукції, 
запобігання небажаним змінам сировини під дією власних ферментів, 
мікроорганізмів та окислювальних реакцій при контакті з киснем повітря, висока 
технологічність процесу, можливість автоматизації, невелика виробнича площа [2]. 

Важливим у реалізації сублімаційного зневоднення є етап заморожування грибів. 
Значний вміст води в них (75…85 %) зумовлює високу активність ферментів і, як 
наслідок, інтенсивні біохімічні процеси. При зменшенні концентрації води в процесі 
висушування сировини активність ферментів знижується. Наявність у грибах 
білкових та пектинових речовини, здатних зв’язувати кількість води, забезпечує 
форму та структуру готових продуктів при низькотемпературному зневодненні. 

Як і інші рослинні матеріали, гриби містять вільну та зв’язану воду. Вільна вода 
досить легко кристалізується при заморожуванні, а потім повністю сублімується із 
твердої фази. Зв’язана вода дуже міцно утримується біля поверхні макромолекул, не 
кристалізується при заморожуванні і тому потребує додаткового випаровування при 
температурах 30…40 °С. 

Методом диференційної скануючої калориметрії встановлено, наприклад, що при 
початковій відносній вологості печериць 80,65 % вільна (замерзаюча) вода складає 
75,26%, а зв’язана (незамерзаюча) – 24,74% до загальної маси води. Цим параметрам 
відповідає температура кристалізації (–23 °С), тобто саме при такій температурі 
потрібно проводити заморожування грибів. Зазначений метод дослідження також дав 
змогу встановити, що підсушені гриби сублімувати недоцільно, оскільки в них 
значно переважає зв’язана вода. Так, для цього ж виду грибів, підсушених 
попередньо до відносної вологості 53,99%, вміст зв’язаної води збільшується до 
64,11%. Це ускладнює висушування грибів до необхідної залишкової вологості 
(8…10%); для видалення зв’язаної води необхідні додаткові енерговитрати, і 
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оскільки досушування грибів проходить при підвищених температурах, відбувається 
часткова деструкція і руйнування біокомпонентів сировини. 

Висновки. Здійснений аналіз літературних даних свідчить про актуальність та 
перспективність напряму зі створення технології виробництва білковмісних 
напівфабрикатів із грибних культур. Проведення процесів заморожування та 
сублімації в оптимальних умовах забезпечує отримання готового продукту високої 
якості з підвищеним вмістом біологічно активних речовин та значною 
ферментативною активністю.   
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Вступ. Останнім часом простежується стійка тенденція до збільшення 

споживчого попиту на харчові продукти та напої з добавками лікарської сировини, у 
тому числі пряно-ароматичної [1]. Це дає можливість розширити спектр продукції 
оздоровчого (функціонального) призначення, збагатити продукти вітамінами, 
мінеральними елементами, органічними кислотами, ферментами тощо.  

Перспективним напрямом пошуку ефективних збагачувачів є група пряних та 
смакових рослин. Вони відзначаються різноманітним складом ефірних олій і завдяки 
цьому справляють на організм різнобічну дію – бактерицидну, спазмолітичну, 
антисептичну, протизапальну, поліпшують секрецію травних залоз. Фармакологічні 
властивості і використання у харчових технологіях продуктів перероблення цієї 
групи рослин залежать від хімічного складу сировини [2].  

Матеріали і методи. Імбир справедливо вважають однією із найбільш 
корисних спецій. В XVI ст. англійські медики відзначали ефективність лікувальних 
властивостей імбиру і рекомендували його в якості ліків від чуми. Дещо пізніше в 
кулінарії став дуже популярним імбирний хліб. А імбирне печиво, що славилось по 
всій Русі, за свій пряний смак отримало назву «пряник». 

Залежно від способу оброблення розрізняють декілька видів імбиру. Чорний, 
неочищений – «барбадоський», і білий, очищений – «бенгальський». У торговельній 
мережі України реалізується в основному бенгальський імбир, який і став предметом 
наших досліджень. За відомими методиками ми визначили основні біохімічні 
показники сухого молотого кореню імбиру – вміст білків, жирів, вуглеводів, харчової 
клітковини, вітамінів. 

Результати. При визначенні основних вітамінів ми встановили, що вміст 
аскорбінової кислоти становить 48…66 мг %. Це свідчить про вітамінну цінність 
кореню імбиру, адже відомо, що вітамін С бере участь у більшості обмінних процесів 
в організмі людини, підвищує його стійкість до несприятливих чинників довкілля, 
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регулює обмін холестерину, сприяє засвоєнню заліза, позитивно впливає на функції 
нервової та ендокринної систем. За отриманими нами даними вміст вітаміну С у 
сухому корені імбиру перевищує аналогічний показник у лимонах, горобині, 
апельсинах, мандаринах тощо.  

Досить високим виявився і вміст ніацину (вітаміну РР). Він входить до складу 
багатьох ферментів, що беруть участь у клітинному диханні, обміні білків та 
холестерину. Ніацин регулює процеси вищої нервової діяльності, функції органів 
травлення, розширює дрібні судини. Відомо, що найкращими джерелами ніацину є 
м'ясні продукти. Разом з тим проведені дослідження показали, що корінь імбиру теж 
можна розглядати в якості джерела ніацину. Адже його вміст у продукті понад 3 мг 
вважається досить значним, а в корені імбиру його концентрація становить від 4 до 9 
мг %, що відповідає аналогічному показникові тваринних продуктів. 

Літературні дані свідчать про те, що мінеральна складова кореню імбиру теж 
досить значна. Наприклад, кальцію міститься до 140 мг/на 100 г продукту, калію – 
майже 300 мг, магнію – близько 200 мг, заліза – до 20 мг. 

Мінеральні елементи є незамінною складовою щоденного раціону, а їх тривалий 
дефіцит або надлишок, веде до захворювань на мікроелементози. Лише 
різноманітний продуктовий набір забезпечує збалансоване надходження всіх 
необхідних мінеральних елементів. Наприклад, молочні продукти є найкращими 
природними джерелами легкозасвоюваного кальцію, однак містять мало магнію і 
кровотворних елементів. Тому, з нашої точки зору, доцільно в раціонах харчування 
комбінувати молочні продукти і продукти, збагачені імбиром, наприклад 
хлібобулочні вироби, оскільки імбир якраз містить достатні кількості магнію та 
заліза. 

За літературними даними корінь імбиру містить також ефірну олію, котра 
складається із декількох десятків компонентів (сесквітерини – А і В-цингіберени 
тощо), смолисті речовини – гінгероли (5…8%), котрі зумовлять характерний пекучий 
смак. Виявлено також амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, крохмаль, 
ферменти. Подібно до меду, імбир сприяє надходженню будь-яких лікарських 
препаратів до кожної клітини організму людини, тому його у невеликих кількостях 
додають до багатьох ліків.  

Висновки. На підставі експериментальних досліджень та аналізу літературних 
даних констатовано, що корінь імбиру як представник групи пряно-смакових 
речовин є цінним природним джерелом есенціальних сполук – вітамінів, мінеральних 
елементів, білків тощо. Використання кореню імбиру або продуктів його 
перероблення дасть можливість отримати ряд харчових продуктів та напоїв із 
визначеними антиоксидантними, протизапальними, протимікробними, 
антитоксичними властивостями.  
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Вступ. Ринок безалкогольних напоїв в даний час є одним з найбільш 

привабливих для здійснення інвестиційних вкладень,  він характеризується 
швидкими термінами окупності та високою прибутковістю. Соковмісні напої, які 
додатково збагачені вітамінними комплексами і екстрактами лікарської рослинної 
сировини, що є джерелом природних біологічно активних речовин і володіє 
загальнозміцнюючими, тонізуючими і протизапальними властивостями – прекрасна 
альтернатива асортименту прохолоджувальних напоїв, що є на ринку [1].  

Домінуючою тенденцією у розробленні технології функціональних напоїв є 
виробництво їх на натуральній основі: фруктових та овочевих соків, пряно-
ароматичної рослинної сировини, морепродуктів, молочної сироватки, продуктів 
бджільництва, меду, вина, чаю, вітамінних і мінеральних збагачувачів [2]. 
Враховуючи нутрієнтну дефіцитність раціонів, нестачу вітамінів С, групи В, а також 
загальне зростання захворюваності, в тому числі нервової системи, своєчасним є 
розроблення напоїв із заспокійливою дією, які сприяють природному підтриманню 
імунітету. Тому актуальним завданням є розроблення способу виробництва 
оздоровчого безалкогольного напою для підвищення імунітету і покращення 
адаптаційних можливостей організму сучасної людини, який також мав би 
антиоксидантну дію.  

Матеріали і методи. Для створення напою використано сік лимону та 
екстракт м‘яти. Ефективність проведення процесу екстрагування оцінювали за 
вмістом сухих речовин в отриманому водному екстракті, який визначали за 
загальноприйнятими методиками. Загальний вміст поліфенольних сполук 
встановлювали з використанням реактиву Фоліна-Чокальтеу. Антиокислювальну 
здатність екстрактів оцінювали методом, що заснований на визначенні різниці 
окислювально-відновного потенціалу в неактивованих неорганічних розчинах і 
складних біохімічних середовищах. Вміст аскорбінової кислоти визначали йодатним 
методом. Нутрієнтний склад розробленого напою встановили  розрахунковим 
методом. 

Результати. Процес екстрагування сухого листя м‘яти доцільно проводити при 
наступних умовах: гідромодуль 1:10, температура - 400С, тривалість - 30 хвилин. 
Найбільша швидкість екстрагування в перші хвилини пояснюється тим, що 
відбуваються вимивання розчинних речовин з розірваних клітин і дифузія з 
легкодосяжних місць; після 20 хв екстрагування починається дифузія з 
важкодосяжних місць, тому починається падіння швидкості процесу. Отриманий 
екстракт представляє собою коричневу прозору рідину з яскраво вираженим 
насиченим ароматом та освіжаючим ментоловим смаком.    

Особливий інтерес представляє здатність рослин виявляти антиокислювальні 
властивості завдяки вмісту біоантиоксидантів: вітамінів, біофлавоноїдів, дубильних 
речовин, органічних кислот. Споживання природних антиоксидантів сприяє 
зниженню інтенсивності вільнорадикальних процесів, які ведуть до виникнення і 
прогресування великої кількості небезпечних захворювань, включаючи онкологічні, 
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та до прискорення процесу старіння. Тому було досліджено динаміку вилучення 
поліфенольних сполук м‘яти у водні екстракти. 

Незалежно від гідромодуля сумарний вихід поліфенольних сполук протягом 
перших 20...30 хвилин екстрагування зростав приблизно лінійно, після чого досягав 
насичення. В інтервалі від 30 до 40 хвилин їх кількість залишалася незмінною, після 
чого дещо знижувалася, що, ймовірно, пов'язано з їх високою реакційною здатністю: 
можливе їх конденсування або утворення комплексів з іншими сполуками. 

Антиокислювальна активність усіх екстрактів з гідромодулями від 1:10 до 1:20  
досить висока і перевищує 160 мВ, тобто трава м’яти відноситься до рослин із 
високою антиокислювальною активністю, а її екстракт буде забезпечувати 
антиоксидантну дію розробленого напою. Найкращими органолептичними 
показниками та найвищими антиоксидантними властивостями характеризується 
екстракт із гідромодулем 1:10, який рекомендовано вносити до рецептури 
безалкогольного напою в кількості 40%, а сік лимона  - в кількості 10%. При цьому 
забезпечується необхідна кислотність готового напою, приємний гармонійний смак 
та аромат, а також високий вміст вітамінів та мінеральних речовин. Розрахунок 
вмісту мікронутрієнтів в готовому продукті показав, що за рахунок вживання добової 
норми (330 мл) напою потреби людини в деяких вітамінах та мінеральних речовинах 
забезпечуються на такому рівні: залізо - 10,04 %; вітамін B9 - 10,82 %; вітамін С - 
28,01%. 

Висновки. Розроблений напій характеризується високим вмістом 
поліфенольних сполук, які забезпечують його антиоксидантну дію. Кількісний вміст 
мікронутрієнтів свідчить про те, що напій можна віднести до категорії 
функціональних. 
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Вступ. Плоди айви є цінним джерелом біологічно активних речовин. Фенольні 

сполуки плодів володіють широким спектром біологічної активності, в тому числі 
антиоксидантною, антибактеріальною [1, 2].  

В Україні наявні значні ресурси айви, тому актуальним є розроблення технологій 
переробки її плодів, які будуть забезпечувати максимальне збереження біологічно 
активних речовин. Метою роботи було дослідження процесу екстрагування 
фенольних сполук айви та подальша оптимізація цього процесу.  

Матеріали і методи. Для досліджень використано плоди айви, вирощені у 
Національному ботанічному саду імені М. Гришка (м. Київ). Плоди мили, 
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очищували, подрібнювали, висушували. Сушіння здійснювали протягом 12 год за 
температури 40-45º С, після чого сировину повторно подрібнювали до розміру 
частинок не більше 1 мм. Екстракти отримували методом мацерації при 
співвідношенні сировина : екстрагент – 1 : 10. Як екстрагенти використано воду та 
водно-спиртові розчини (10, 30, 50, 70 %). Водні екстракти отримували на водяній 
бані за температури 90º С протягом 2 год., водно-спиртові - за кімнатної температури 
протягом 7 діб. Ефективність процесу визначали за вмістом екстрактивних речовин, 
що вимірювали за загальноприйнятою методикою. Процес вважали завершеним, 
якщо вміст сухих речовин в екстрактах залишався незмінним при наступному 
вимірюванні. Готові екстракти фільтрували і визначали вміст фенольних сполук з 
використанням методу Фоліна-Чокальтео [3]. Усі вимірювання повторювали тричі, 
проводили статистичну обробку результатів. 

Результати. Згідно одержаних результатів, екстрагування плодів айви водою за 
температури 90º С доцільно проводити  протягом 30 хв. За цих умов у готовому 
водному екстракті вміст екстрактивних речовин складав 3,2 %, вміст фенольних 
сполук – 34,45 ± 1,18 мг GAE (галової кислоти еквівалент) на 100 мл.  

Найбільший вихід екстрактивних речовин спостерігався при екстрагуванні 30% 
водно-спиртовим розчином та складав 5,2 % після 3 діб настоювання; вміст 
фенольних сполук у екстракті складав 38 ± 1,41 мг GAE/ 100 мл. Подальше 
настоювання не призводило до значного збільшення вмісту екстрактивних речовин 
та фенольних сполук в готовому продукті. 

Найбільший вихід фенольних сполук спостерігався при екстрагуванні 70% 
водно-спиртовим розчином і складав 46 ± 1,38 мг GAE / 100 мл екстракту, вміст 
екстрактивних речовин за цих умов був на рівні 4,8%.  

Розбіжність між вмістом екстрактивних речовин та фенольних сполук у водно-
спиртових екстрактах можна пояснити кращим виходом іншого класу хімічних 
речовин за даної концентрації спирту. 

Висновки. Експериментально встановлено параметри екстрагування фенольних 
сполук з плодів айви, що дозволяє оптимізувати параметри процесу. Екстракти айви 
мають значний вміст фенольних сполук і можуть використовуватись для створення 
дієтичних добавок, проте потребує більш детального дослідження їх хімічний склад і 
біологічна активність. 

Література.  
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3. Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически 
активних добавок к пище: Р. 4.1.1672-03.  –  [Действителен от 2003-07-01]. -М.: ИПК 
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22. Пророщене зерно сочевиці зеленої, як джерело сполук 
антиоксидантної дії 

 
Наталія Бабяк, Ірина Ясінська, Вікторія Іванова 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Пророщені зерна зеленої сочевиці, завдяки своєму багатому хімічному 

складу, є перспективним поліпшувачем біологічної цінності продуктів. Відомо, що 
при пророщуванні змінюється фракційний склад білку та жирнокислотниий склад 
олій, збільшується вміст харчових волокон, вітамінів групи В, токоферолів [1, 2], 
зростає активність багатьох ферментів, у тому числі фітази - фосфоестерази, що 
каталізує звільнення солей фосфорної кислоти з нерозчинного фітину і тим самим 
сприяє підвищенню рівня засвоюваності мінеральних елементів насіння бобових [3].  

Цікавим для дослідження є визначення зміни вмісту сполук антиоксидантної дії у 
зернах сочевиці в процесі пророщування, адже вони не тільки попереджають 
передчасне псування харчових продуктів, але й відіграють важливу роль у захисті 
клітин організму від шкідливого впливу  вільних радикалів та активних форм кисню. 

 
Методи досліджень. Продезінфіковані зерна сочевиці зеленої замочували 

протягом 6 годин за температури води 20˚ С та пророщували у темному місці 
протягом 7 діб за температури 19-20˚С. З вихідного та пророщеного зерна 
отримували водні та 70% водно-спиртові екстракти, у яких визначали вміст сполук 
антиоксидантної дії - вміст фенольних сполук та аскорбінової кислоти. Загальний 
вміст фенольних сполук визначали з використанням реактиву Фоліна-Чокальтеу, як 
стандарт використано галову кислоту. Вміст аскорбінової кислоти визначали 
колориметрично з використанням реактиву Тільманса.  

Визначено антирадикальну активність екстрактів з використанням методу, що 
ґрунтується на взаємодії зі стабільним радикалом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилом 
(ДФПГ). Антирадикальну активність екстрактів представлено як концентрацію 
аскорбінової кислоти, що має еквівалентну антирадикальну активність (мМ–екв АК) 
[4]. 

Усі вимірювання повторювали тричі, проводили статистичну обробку 
результатів. 

 
Результати. Вміст фенольних сполук у водно-спиртових екстрактах з 

пророщеного насiння сочевиці був приблизно в 2 рази вищим, ніж у екстрактах з 
непророщених зерен, та складав відповідно 70,83 ± 2,48 мг GAE (галової кислоти 
еквівалент) на 100 мл та 36,19 ± 1,14  мг GAE/100 мл.  

Вміст аскорбінової кислоти в пророщеному зерні склав 28 ± 1,23 мг/100 г, тоді як 
у непророщеному зерні вміст вітаміну С був незначним –  4,13 ± 0,18 мг/100 г.  

Антирадикальна активність водно-спиртових екстрактів пророщеного зерна була 
вищою, ніж така водних екстрактів, що складала відповідно 2,84 ± 0,13 мМ–екв 
АК/100 мл та 1,76 ± 0,11 мМ–екв АК/100 мл. 

 
Висновки. В процесі пророщування сочевиці зеленої, у зерні проходять 

різноманітні біохімічні процеси, завдяки яким значно підвищується його харчова та 
біологічна цінність, спостерігається збільшення вмісту сполук антиоксидантної дії, 
особливо аскорбінової кислоти. 
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23. Использование мучки из ячменя в пищевых целях и 
исследование еестойкости при хранении 

 
Елена Лузина 

Могилевский государственный университет продовольствия 
 

Введение: Ячменная мучка (побочный продукт крупяного производства) 
представляет собой продукт высокой биологической ценности. Содержание белка в 
ней 12-13%, белковый комплекс с точки зрения незаменимых аминокислот более 
полноценный, чем  белок целого зерна ячменя. Например, по содержанию лизина 
мучка превосходит целое зерно приблизительно в 2 раза, по треонину – в 1,5 раза. В 
процессе шелушения и шлифования крупяных культур большая часть витаминов 
переходит в побочные продукты, в основном в  мучку. Свойства ячменной мучки, 
которая в настоящее время в Республике Беларусь используется как компонент 
комбикормов, позволяет рассматривать ее как ценный компонент сырья для 
производства пищевых продуктов. 

 Вместе с тем,  высокое содержание жира в ячменной мучке (около 13%), 
способствует накоплению при ее хранении продуктов окислительной порчи жира под 
действием кислорода воздуха, что вызывает ее прогорклость и  ограничивает 
использование мучки в пищевых целях. 

Известны работы по использованию ячменной мучки для производства 
продуктов питания. Например, Оренбургским государственным университетом 
(Российская Федерация) предложен способ производства β-каротина с 
использованием ячменной мучки, новые сорта хлеба, печенья с добавлением мучки 
ячменной. 

Цель исследования –отработка и постановка эксперимента по определению 
кислотного числа жира применительно к объекту исследования; исследование 
стойкости мучки из ячменя  при хранении. 

Материалы и методы: Объект исследования– мучка из ячменя. Метод 
исследования - потенциометрическое титрование, при котором точка 
эквивалентности определяется по скачку потенциала электрода, погруженного в 
раствор. Метод потенциометрического титрования имеет ряд существенных 
преимуществ по сравнению с индикаторным методом. В исследованиях  определяли 
точки эквивалентности  помаксимумам дифференциальной кривой ΔрН/ΔV – V. 
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Результаты: Накопление свободных жирных кислот отражает показатель 
«кислотное число жира» (КЖЧ), который наиболее прост в определении и 
достаточно информативен по сравнению с другими показателями, 
характеризующими гидролитические процессы в зернопродуктах. 

Построим дифференциальную кривую титрования вкоординатах ΔрН/ΔV – V, 
преобразовавдля этого данные полученные на момент начала исследований  - 
рисунок. 

 
Рис. Дифференциальная кривая титрования на начало хранения мучки из 

ячменя 
Из рисунка  видно, что кривая имеет пик в одном  значении 1,4 мл КOH, что и 

является точкой эквивалентности. 
Выводы: На хранение были заложены образцы мучки из ячменя влажности 12-

14% при температуре 20 0С. В таблице 1 представлены некоторые результаты 
исследования кислотного числа жира ячменной мучки при хранении. 

Таблица 
Средние значения кислотного числа жира при хранении мучки (в мл КОН) 

Продолжительность хранения, сут № 
образца 0  5  10 15 20 25 30 

1 1,4 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 
2 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3,0 3,4 
3 1,3 1,7 2,1 2,4 2,7 3,1 3,3 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о росте кислотного числа 
при хранении мучки из ячменя. В настоящее время продолжаютсяисследования по 
определению кислотного числа мучки из ячменя   при различной влажности и 
температуре. 

24. Показателикачества качества муки сориза  (Sorghum 
oryzoidum) 

 
Симинюк Родика 

Технический Университет Молдовы 
 

Введение: Сориз (Sorghum oryzoidum)-перспективная зерновая культура 
преимущества которой 

проявляются в процессе производства не требующего значительных инвестиций: 
растение не требовательна к климатическим услвиям, показывает устойчивость к 
вредителям и болезням и имеет высокую производительность. Из сориза получают 
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крупу (цельную, дробленую и манную)а также муку. Химический состав муки 
характеризуется высоким содержанием углеводов, из которых большинство (около 
83,7%/с.в.) прнадлежaт крахмалу.Остальные сахара это монo и дисахариды (0,88%) и 
целлюлоза (1,3%). Содержание белка составляет 11,2% / на сухое вещество 

Материалы и методы: Дл исследований использовали муку сориза 
„Пищевой-1„ урожай 2013. Гранулометрическое распределение муки определяли 
ситовым методом. Число падения (FN)-по ГОСТ 27676-88, принцип метода которого 
заключается в определении времени свободного падения шток-мешалки в 
клейстеризованной водно мучной суспензии, а активноть воды измеряли на приборе 
”Higrolab” швейцарской фирмы ”Rotronic”. 

Результаты: Согласно гранулометрическомуанализумукa cориза содержит 
частицы размером от 165 до 500 мкм, a средний размер частиц составляет 
323,5мкм.Примерно 64% от массы муки содержат частицы размером 226 ... 
250мкм.Более крупные частицы (≥ 500мкм) составили 1,5% от общей массы муки. 

 
Рис 1. Гранулометрическое распределение муки сориза 

Было установлено, что размер частиц муки влияет на реологические 
характеристики теста, на водосвязывающиe способности муки и стабильности 
теста[1]. 

Таблица 1. 
 Показатели качества муки сориза 

Значения показателей в зависимости от размера 
частиц муки мкм 

n.o. Показатели 

500…165 500..250 250..165 

1. Клейковина (сырая), % - 

2. Числопадения, с  649 
3. Активностьводы (aw) 0,525 0,525 0.525 
4. Кислотность, градусов 2,5 2,6 2,4 
5. Степень гидратации,% 88 79 93 

6. Влагоудерживающая 
способность, % 

119 107 130 

7. Пенообразующаяспособность, % 54 60 46 

 

Число падения (FN) данной муки составляет 649 секунд, что указывает на очень 
низкую активность амилолитических ферментов-амилаз (альфа амилазы) а также на 
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низкие хлебопекарные свойства.Например, оптимальные значения FN для 
хлебобулочных изделий находятся между 200-280 с.Использование муки с FN> 280-
300 приводит к изделиям с небольшим объемом и слишком сухим 
мякишем.Титруемая кислотность (2,4-2,6 градусов) и низкая активность воды 
(аw=0,525) указывает на хорошую стойкость при хранении мукисоризапо сравнению 
с пшеничной мукой. Функциональные свойства (степень гидратации-79-93%, 
влагоудерживающая способность-107-130%,пенообразующая способность-46-54%) 
обусловлены в основном химическим составов муки и размером частиц [2]. 

Выводы: Полученые данные позволяют рекомендовать муку сориза для 
производства безглютенновых продуктов в особенности для изделий из песочного 
теста а также бисквитных полуфабрикатов. Хлебопекарные свойства муки сориза 
низки и поэтому для данных иделий мука может быть использована с добавлением 
гидроколоидов. 

Литература:  
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обдирнои ̆ муки в технологии бисквитного полуфабриката. Автореферат 
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25. Пророщенные семена конских бобов ценная биодобавка для 

производства колбасных изделий функционального назначения 
 

Курбанов Н.Г., Мусаев Н.Х., Юсифзаде Ш.Н., Гасанова П.Г. 
Азербайджанский Государственный Экономический Университет, Баку, 

Азербайджан 
 

О значении мясо буйволицы и конских бобов для питания населения в 
литературе достаточно много данных. Оба они высокобелковые продукты и испокон 
веков широко используются для пищевого назначения. 

Однако, 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 после их биоактивизации (биотехнологической 
обработки) для производства колбасных изделий с мясом буйволицы в литературе 
ограниченны, либо отсутствуют. 

Сведения народной медицины и исследования современной медицины механизм 
лечебного и оздоровительного действия пророщенного зерна пшеницы и других 
культур объясняют активацией собственных ферментных систем, наличия в их 
составе иммуностимуляторов и других микрокомпонентов обладающими 
антиоксидантными, антидепрессантными и другими свойствами. 

С учетом указанных преимуществ биотехнологической обработки, нами путем 
частичной модификации существующего способа проращивания семян сои [1]  
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разработана улучшенная технология проращивания конских бобов (Faba vulgaris 
Moench), которая одновременно обеспечивает увеличения выхода проростков в 
двойном количестве. 

Определение общего химического, в т.ч. витаминного состава нативных и 
пророщенных семян конских бобов показал, что в процессе биоактивации бобов 
пищевая и биологическая ценность у них улучшается, одновременно в составе 
пророщенных образцов содержание водорастворимых витаминов повышается, 
существенно изменяется количественное соотношение незаменимых и заменимых 
аминокислот. 

Таким образом, полученный полупродукт становится пригодным для замены 
части мяса буйволицы в производстве колбасных изделий функциональной 
направленности. 

С этой целью, после обвалки туш мясо буйволицы выдерживали в рассоле, 
содержащем 30% NaCl, 0,05% NaNO2 и 0,25% NaNO3, в течение сутки при 
температуре 3-4С. В рецептуре на 100 кг мяса использовали минимум 13 л рассола. 
Затем мясо измельчали на волчке и смешивали с компонентами для приготовления 
эмульсий. 

В опытных образцах эмульсий 20, 30 и 40% мяса заменяли сырыми и вареными 
пророщенными образцами измельченных бобов. 

Далее из готового фарша шприцевали колбасы и их выдерживали 2 дня при 
температуре 0-2С, коптили 2 часа, варили и снова подвергали копчению. 

В готовых изделиях определяли выход, содержание влаги, общего азота, 
водоудерживающую способность и органолептические показатели. 

Колбасные изделия с мясом буйволицы и добавками пророщенных бобов были 
хорошего качества. 

Однако, как показали результаты исследования замена МБ в рецептуре свыше 
20% пророщенными бобами, отражается на снижении выхода изделий, повлияет на 
содержание общего азота и влаги (они уменьшались) в них. Причем, введения в 
эмульсию вареных пророщенных бобов улучшает водоудерживающую способность и 
выход готовых изделий, по сравнению изделиями с добавками сырых пророщенных 
бобов. 

Таким образом, мяса буйволицы с добавкой пророщенных конских бобов можно 
рекомендовать для производства копченых колбасных изделий функциональной 
направленности (На способ приготовления пророщенных бобов подготовлена заявка 
на изобретения). 

Литература 
1. Патент РФ №2348179. Способ обработки соевого зерна./Доценко С.М., 

Скрипко О.В., Филонова О.В., Любимова О.И. Опубликовано в БИ. №7 от 
10.03.2009. Патентообладатель Всероссийский НИИ сои. 
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26.  Использование порошка из ядра фундука в производстве 
комбинированных кисломолочных продуктов 

 
Курбанов Н.Г., Гадимова Н.С., Юсифзаде Ш.Н. 

Азербайджанский государственный экономический университет, Баку, 
Азербайджан 

Важное место в системе рационального и лечебно-профилактического питания 
населения, занимает проблема полной или частичной замены в создаваемых 
продуктах нутриентов животного происхождения на растительные. 

Решить эту проблему можно, используя новые нетрадиционные сырьевые 
ресурсы, всесторонне изучая их биохимический состав и технологические свойства. 

В плане создания новых форм пищевых продуктов и биологически активных 
добавок перспективным направлением можно считать орехоплодные культуры, 
выращиваемые в нашей республике. К их числу можно отнести плоды фундука, 
орехи грецкие и плоды съедобного каштана, которые имеют достаточный сырьевой 
запас в Шеки-Закатальской зоне Азербайджана. 

В настоящей работе были использованы плоды орехоплодных культур семейства 
Corylaceae, в частности культурные формы из четырех сортов фундука (Corylus 
maxima P.mill), содержащие высокое количество липидов, белков и других 
биологически ценных компонентов. 

В этом аспекте, получение ядер фундука в виде порошка и его исследование для 
получения заменителей молока и на их основе совместно с натуральным молоком 
кисломолочных напитков функциональной направленности заслуживает внимание и 
актуально. 

Исходя из выше изложенного, нами в лабораторных условиях с применением 
современных методов физико-химического анализа изучены некоторые 
биохимические характеристики плодов 4-х наиболее распространенных 
отечественных сортов фундука. Определены их основные физические 
характеристики и химический состав ядер до и после применения тепловой 
обработки. Показано, что среди них плоды из 2-х сортов фундука (Ата-баба и 
Гянджа) отличаются высоким выходом ядер и наилучшими показателями по 
содержанию липидов, белков и углеводов. Так, в составе порошка из ядер фундука 
содержание углеводов, жира и белков в среднем составляло соответственно: 10,3-
12,2; 64,7-65,4; 10,3-12,2%. 

Одновременно, на аминокислотном анализаторе был изучен аминокислотный 
состав белков в составе порошка из ядер фундука. Установлено, что наилучшим 
аминокислотным составом ядер фундука обладают порошки, полученные после их 
обжаривания при температуре 125-130°С в течении 15-20 минут. Таким образом, был 
выявлен и рекомендован оптимальный режим тепловой обработки ядер фундука для 
получения фундучного порошка. В предварительных экспериментах определено 
соотношение порошка и воды (гидромодуль 1:6) и оптимальный режим для 
получения молочно-жировой эмульсии  растительного молока. Наилучшими для 
этой цели оказались образцы порошков, обработанные при температуре 67-70°С в 
течении 2,5-5,0 минут. 

Эти образцы из ядер фундука, мы использовали для получения молочно-жировой 
эмульсии и на ее основе кисломолочных напитков типа кефира. 
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Молочную систему для заквашивания с кефирными заквасками получали путем 
смешивания и кипячения растительного молока с натуральным молоком. При этом, 
температуры смеси для заквашивания поддерживали на уровне 38-40°С. 

В период сквашивания молочной системы регулировали титруемую кислотность 
изготовляемых образцов. Контрольные образцы приготовили с натуральным 
молоком, без введение растительного молока. 

Исследования показали, что в процессе сквашивания молочно-растительной 
смеси, где содержатся фундучное и коровье молоко, кислотность системы нарастает 
интенсивнее, чем у контрольных образцах. 

Все это связано, видимо благоприятным действием белково-жирового и 
углеводного состава растительного молока из фундучного порошка на развитие 
Lactobacillus acidophilus и др. в изготовленной системе. 

Образцы имели нормальную консистенцию, характерную структуре 
молочнокислых продуктов, менее выраженный кислый вкус присущий молочным 
напиткам. 

Таким образом, получение растительного молока из обжаренного фундучного 
порошка и использование его в производстве комбинированных кисломолочных 
напитков типа кефира (йогурта) для функционального назначения целесообразно. 

Исследования в данном направлении, в настоящее время продолжается. 
 
 

27. Изучение микробиологического качества трех 
перспективных сортов  грецкого ореха для Республики Молдова 

 
Аурика Кирсанова,  Алина Боиштян  

Технический Университет Молдовы 
 

Введение. Микробиологическое показатели  пищевых продуктов является 
одним из наиболее важных фактором который несет информацию о качестве и 
пищевой безопасности пищевых продуктов.  Данные показатели  изменяются под 
влиянием условий  хранения, а именно, не соблюдение требуемых норм, таких как, 
несоответствие температурного режима, влажности и длительности хранения, 
относительная влажность воздуха и др. Это приводит к обсеменению пищевого 
продукта микроорганизмами такими как, бактерии,  дрожжи и плесневые грибы  
которые в свою очередь способны вырабатывать вредные для организма вещества, в 
том числе и микотоксины  которые приводят к существенным экономическим 
потерям и способствуют развитию различных сложных заболеваний. [1,2] 

Материалы и методы. В исследованиях были взяты три сорта грецких 
орехов: Казаку, Когэлничану и  Калараш которые являются перспективными для 
Республики Молдова. Микробиологические исследования проводились над 
зеленными плодами, собранных  с деревьев, а также исследовались  орехи собранные 
с земли которые дальнешем хранились в разных условиях. 

Для исследования грецких орехов использовали два способа сушки: в обычных 
условиях по ГОСТу 16833-71/N1:2004 «Требования к хранению и транспортировке 
ядра грецкого ореха» при температуре +15+200С и «принудительная» сушка в 
сушильном шкафу при температуре +600С. Для исследования микробиологической 
обсеменённости орехов были использованы «методические указания по санитарно-
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бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами» МУ 2657-82. [3,4] 

Результаты и обсуждение. Для того чтобы сформировать мнение о 
микробиологическом качестве грецких орехов была изучена общая микрофлора 
орехов с деревьев, то есть до сбора урожая и в процессе хранения. Из таблицы 2.1 
видим  что менее обсеменёнными являются ядра зеленных грецких орехов до сбора 
урожая и орехи которые были высушены +600С. Сушка естественным путем 
способствует увеличению количества бактерий,  плесени и дрожжей увеличилось 
почти в 2 раза, а у сорта Кэлэраш количество бактерии больше чем у двух других 
сортов. Данный сорт орехов менее устойчив  к воздействию различных 
микроорганизмов.  

Таблица 2.1 
Количество идентифицированных штаммов 

с ядра со скорлупы с ядра со скорлупы с ядра 
из дерева при сушке +15-200С при сушке +600С 

* 

Д* П* Б* Д* П* Б* Д* П* Б* Д* П* Б* Д* П* Б* 
Казаку 0 0 2 1 1 2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 
Когэлничану 0 0 2 1 0 4 2 2 3 0 0 3 0 0 0 
Кэлэраш 0 0 3 2 0 7 3 1 7 0 0 2 0 0 0 
Общее 
число 
выявленных 
штаммов 

0 0 7 4 1 13 7 3 13 0 0 7 0 0 0 

* Д – дрожжи, П- плесень, Б – бактерии 
 

Выводы. Из вышеизложенных данных видно что зеленные орехи не 
представляют собой микробиологического риска. Грецкие орехи  высушенных в 
естественных условиях могут представить опасность для потребителей так как были 
выявлены бактерии, дрожжи и плесневые грибы которые могут быть 
потенциальными продуцентами микотоксинов.  Сушка урожая при температуре 
+600С благоприятно  сказывается на микробиологическое состояние грецких орехов, 
как мы видим из таблицы почти в 8 раз меньше количество выделенных штаммов, 
чем при естественной сушке. А также одним их положительным фактором является 
полное отсутствие плесневых грибов после данной сушки, как на скорлупе, так и на 
ядрах ореха.  
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28. Влияние технологической обработки  на аминокислотный 
состав нута  

Жорж Чумак, Ольга Гутюм 
Технический Университет Молдовы 

 
Введение. Пищевая ценность семян нута обусловлена благоприятным 

сочетанием в семенах ценного растительного белка и незаменимые аминокислоты, 
жиров и углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов и других биологически 
активных веществ.  

Цель наших исследований было определение влияния технологической 
обработки  на аминокислотный состав нута, сорта « Икел »,  выращенного в 
Молдове. 

 
Материалы и методы. При проведении исследований были использованы 

образцы семян нута сорта «Икел», урожая 2012 года, выращенного на полях НИИ 
"Селекция", г. Белцы. Количество белка определяли по методу Кьельдаля. 
Фракционный состав белков осуществляли методом последовательной экстракции 
водо- соле- и щелочерастворимых фракций. Биологическую ценность белков нута 
определяли по аминокислотному составу с последующим расчетом аминокислотного 
скора. Семена нута замачивали в дистиллированной воде (1:10) в течение 12 ч при 
комнатной температуре (~ 25 0С). Промытые замоченные семена варили в 
водопроводной воде (100 0С) в соотношении  1:10 до размягчения (90 мин). 
Проращивание предварительно замоченных семян (12 часов)  производили в темноте 
при комнатной температуре (~ 25 0С) в течение 3-х дней. 

 
Результаты. Установлено что содержание белков в нуте сорта « Икел » 

составляет 23%. Анализ фракционного состава показал, что белки семян нута состоят 
из альбуминов (13,42%), глобулинов (66,60%), глютелинов (8,9%) и белков стромы 
(11,3%). Таким образом белки нута сорта « Икел » представлены в основном 
водорастворимыми и солерастворимыми фракциями, которые в сумме в среднем 
составляют около 80%. Отмечено низкое содержание щелочерастворимой фракции, а  
спирторастворимая фракция белков (проламины) не была обнаружена.  

Аминокислотный состав белков сырого нута представлен в таблице 1. 
По сравнению со шкалой ФАО/ВОЗ белок нута содержит значительное 

количество незаменимымых аминокислот , таких как изолейцин , лизин, 
ароматические аминокислоты и триптофан. В то же время дефицитными являются  
серосодержащие аминокислоты, треонин и валин.  

Замачивание и варка вызвало незначительное  уменьшение общего количества 
незаменимых аминокислот, а проращивание бобов- небольшое их увеичение. При 
замачивании количество одельных аминокислот бобов нута осталось прктически 
неизменным. 
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Таблица 1.  
Аминокислотный состав (г/100 г белка) и аминокислотный (%) белков нута  

Аминокислоты Содержание, 
г/100 г белка 

Шкала 
(ФАО/ВОЗ) 

Аминокислотный 
скор, % 

Изолейцин 4,4 4 110 
Лейцин 7,85 7 112 
Лизин 7,0 5,5 127 
Метионин+Цистеин 3,0 3,5 85,7 

Фенилаланин+Тирозин 8,95 6 149 
Треонин 3,7 4 92,5 
Триптофан 1,1 1,0 110 
Валин  4,75 5 95 
Сумма 40,75 36 - 

Таблица 2.  
Изменение незаменимых аминокислот в  белков нута (г/100 г сухого вещества) 

Содержание незаменимых аминокислот,  г/100 г с. 
вещества 

Незаменимые 
аминокислоты 

Нут 
сырой  

Нут 
набухший  

Нут 
вареный  

Нут 
проросший 

Изолейцин 1,15 1,14 1,10 1,12 
Лейцин 2,05 2,04 2,16 2,16 
Лизин 1,83 1,81 1,72 1,77 
Метионин+Цистеин 0,78 0,77 0,68 0,77 
Фенилаланин+тирозин 2,34 2,33 2,25 2,33 
Ттреонин 0,97 0,96 1,15 1,21 
Триптофан 0,29 0,29 0,29 0,34 
Валин  1,24 1,24 1,17 1,27 
Сумма 10,65 10,58 10,52 10,97 
 
 
Напротив,  при варке отмечалось увеличение количества лейцина и треонина и 

уменьшение остальных аминокислот, за исключеием триптофана, количество 
которой осталось неизменным. Эти результаты согласуются с другим 
опубликованным ранее исследованием (Ziena,1989), в которых показано что при 
варке бобов (Vicia faba L.), больше всего уменьшается содержание серосодержащих 
аминокислот. 

В пророщенных зернах нута отмечается увеличение содержания лейцина, 
треонина и триптофана (в сравнении с сырыми зернами), а содержание остальных 
аминокислот изменяется незначительно. 
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1. Taste formation 
 

Olexandr Velikanov 
Sergiy Ivanov 

National university of food technologies 
 

Introduction. Modification of taste for the purpose of creation optimum foodstuff is 
actual nowadays. It can solve a problem, how we can combine tasty with healthy. 

Process of taste perception is difficult enough and is in need of research. Taste, along 
the smell (olfaction) and trigeminal nerve stimulation (which also handles touch for texture, 
also pain, and temperature), determines the sensory impression of food or other substances. 
It has very difficult mechanism, which occurs at the molecular level with the participation 
of microbiological structures (Fig.1). Taste perception depends on abnormal changes of 
organism. 

 
Fig. 1. Activation cycle of a G-protein 

 
The purpose of the study is to find the substances, which have anomalous taste 

properties. For example, miraculin, lead acetate 23 )( COOCHPb , beryllium salts, 

chloroform 3CHCl , solutions of ethylene glycol 242 )(OHHC . 
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Among those substances chlorogenic acid (Fig.2) is of the interest most of all. It can 
change the taste to sweet, if you eat it. Artichokes, seeds of green coffee contain 
chlorogenic acid. 

 

 
Fig. 1. Structural formula of chlorogenic acid 

 
Materials and methods. In this research the attempt was made to recover 

chlorogenic acid from autumnal leaves of Eucommia (Fig.3) by extraction with diethyl 
ether (Fig.4). 

 

  
          Fig.3. The leaves of Eucommia                  Fig.4. Extraction in Soxhlet's apparatus 

Conclusion. 
1.  The mechanism of taste formation has been specified in the human organism. 
2. The substances, which form anomalous taste, have been found. 
3. The prospect of using leaves of Eucommia in the raw materials to get chlorogenic 

acid has been shown. 
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2. Формування якості хлібобулочних виробів 
з використанням нетрадиційних рослинних інгредієнтів 

 
Інна Бончак 

Олександра Нєміріч, Оксана Петруша 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. З огляду на значне зростання захворюваності серед населення України, 
особливо на радіаційно забруднених територіях, та домінування харчового фактора в 
патогенезі захворювань одним із найактуальніших соціальних завдань нашого часу є 
розроблення нових вітчизняних технологій харчових продуктів функціонального 
призначення, спрямованих на захист та збереження здоров’я населення України. 

Тому метою дослідження було створення нового виду хлібобулочного виробу 
оздоровчого та профілактичного призначення і визначення впливу нетрадиційної 
рослинної сировини на органолептичні та фізико-хімічні показники якості нового 
виду хлібної продукції, його стійкості до черствіння під час зберігання. У якості 
нетрадиційної рослинної сировини використовували порошок з капусти, насіння 
льону та кунжуту. 

 
Матеріали і методи. Для досліджень якості хліба з використанням 

нетрадиційної рослинної сировини проводили пробні лабораторні випікання. В 
лабораторних умовах тісто з пшеничного борошна готували безопарним способом. 
Тісто замішували в лабораторній тістомісильній машині ЛТ – 900 і вручну, бродіння 
здійснювали за температури (30…32) °С. Хліб випікали в лабораторній печі ЕШ – 3 
за температури (220…240) °С [3]. 

Органолептичну оцінку якості хліба проводили за ГОСТ 5897-75 [4]. 
Вироби, випечені в лабораторних і виробничих умовах, аналізували за 

наступними фізико-хімічними показниками: вологістю (за ГОСТ 21094-75 – [2]), 
титрованою кислотністю (за ГОСТ 5670-51 – [5]), пористістю (за ГОСТ 5669-51 – 
[6]). 

Кришкуватість та набухливість м’якуша хліба досліджували за методиками, що 
наведені в літературі 3. 

Для обробки результатів досліджень використовували комп’ютерну програму 
«ОПТИМА», що запропонована д.т.н., проф. Л.Ю. Арсеньєвою, для оптимізації 
рецептурного складу хліба [1]. Під час оптимізації враховано рецептурний склад 
контрольного і дослідних зразків хліба, розгорнутий хімічний склад окремих видів 
сировини, технологічні витрати і втрати, вихід готової продукції. 

 
Результати. Визначено, що оптимальне дозування порошку з капусти 

становить 10 %, насіння кунжуту – 3 % та льону – 1 % до маси борошна. За даного 
дозування виключено повністю цукор і жир з рецептури і одночасно збагачено 
хімічний склад хліба ессенціальним нутрієнтами. 

Хліб «Пісний» з використанням нетрадиційної рослинної сировини має наступні 
характеристики: за органолептичними показниками нові види хлібобулочних виробів 
є привабливими за зовнішнім виглядом, станом поверхні, кольором скоринки та 
м’якуша, не мають сторонніх запахів та присмаку; фізико-хімічні показники якості 
хліба відповідають вимогам до хлібобулочних виробів з борошна пшеничного 
вищого сорту (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники якості хліба «Пісного» 

Найменування показника 

Виріб Вологість 
м'якушки, % 

Кислотність м'якушки, 
град. 

Пористість, 
% 

Хліб пшеничний – 
контроль 44,0 ± 0,1 3,2 ± 0,1 68 ± 1 

Хліб Пісний 44,0 ± 0,1 3,0 ± 0,1 73  1 

Стійкість м’якушка хліба до черствіння визначали за показниками крихкуватості 
та набухливості м’якушка протягом зберігання не упакованих виробів – табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Стійкість до черствіння хліба «Пісного» не упакованого при зберіганні 

Набухливість м’якушка, % Крихкуватість м’якушка, % 
Зразок 

24 год 48 год 72 год 24 год 48 год 72 год 

Контроль 300 ± 3 300 ± 3 250 ± 3 1 ± 1 7 ± 3 17 ± 1 

Хліб «Пісний» 350 ± 3 350 ± 3 298 ± 3 1 ± 3 5 ± 3 10 ± 3 

 
Згідно з даними табл. 2, стійкість до черствіння хліба «Пісного» за показниками 

набухливість м’якушка в 1,2 рази більша при пролонгованому зберіганні, ніж у 
традиційного виробу. Аналогічна тенденція виявляється і для крихкуватості хліба, 
що складає в 1,7 разів менше, ніж у контролю. 

 
Висновок. Таким чином, сформовано органолептичні, фізико-хімічні показники 

якості і стійкість до черствіння хлібобулочних виробів з порошком капусти, насінням 
кунжуту та льону, що перевищують контрольний зразок. Оптимізовані дозування 
нетрадиційної рослинної сировини дозволили збагатити хімічний склад і підвищити 
харчову цінність нових виробів. 
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3. Кисломолочний напій симбіотичної дії, збагачений 
аскорбіновою кислотою 

 
Ірина Жмура, Світлана Усатюк 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Серед основних чинників, що мають особливе значення для здоров’я 

людини, важливу роль відіграє повноцінне і регулярне постачання організму 
вітамінами. Введення до складу молока та молокопродуктів (збагачення його 
функціональними інгредієнтами) вітамінів та мінеральних речовин, можна 
розглядати як ефективний, надійний спосіб корегування раціону харчування 
населення. 

Вітамінний склад молока і кисломолочних напоїв представлений в основному 
вітамінами А, В2 і β- каротином. У кисломолочних напоях міститься більше вітамінів, 
ніж у питному молоці. Це пов'язано з тим, що певні раси молочнокислих бактерій 
здатні синтезувати вітаміни, насамперед групи В (В1, B2 B6, B12), а кисле середовище 
сприяє кращому збереженню вітаміну С. Аскорбінова кислота в молоці та 
кисломолочних напоях міститься у незначній кількості. 

Тому метою роботи є збагачення кисломолочного напою симбіотичної дії 
аскорбіновою кислотою для підвищення біологічної цінності продукту. 

Матеріали і методи. Розроблена технологія кисломолочного напою 
симбіотичної дії збагаченого аскорбіновою кислотою. В якості пребіотика було 
обрано лактулозу у вигляді сиропів “Дуфалак” або “Лактусан”; пробіотика – суху 
закваску «Біфілайф». При виборі сиропів лактулози надається перевага тим з них, які 
містять мінімальну кількість лактози Дія даних синбіотиків на організм людини 
базується на синергізмі пробіотиків і пребіотиків. 

Надзвичайно перспективним у даний час є напрям, пов'язаний  з отриманням 
продукції на молочній основі симбіотичної спрямованості. Це продукти і біологічно 
активні добавки, що поєднують у собі пробіотики і пребіотики. Саме це поєднання 
дозволить підвищити рівень лікувальної і профілактичної дії на організм людини за 
рахунок виникнення ефекту синергізму. 

Збагачення кисломолочного напою аскорбіновою кислотою здійснювати з  
розрахунку, щоб вживання, наприклад, однієї склянки кисломолочного напою 
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забезпечило понад 10% необхідної норми аскорбінової кислоти. Для цього достатньо 
внести у кисломолочний напій вітамін С з розрахунку 140…160 мг/л. 

З літературних джерел відомо, що більш доцільним є збагачення продуктів не 
чистими препаратами аскорбінової кислоти, а вводити її у складі комплексних 
рослинних збагачувачів, у яких вітамін С міститься в оптимальному співвідношенні з 
іншими цінними компонентами, наприклад поліфенольними сполуками. 

Результати. Досліджено біохімічний склад чорної смородини та полуниці. 
Порівняльну характеристику вмісту БАР у свіжих ягодах подано у таблиці. 

 
 
 
 

Таблиця 
Вміст біологічно активних речовин у полуниці і чорній смородині 

Масова частка 
L-аскорбінової 

кислоти 
антоціанових барвних 

речовин 
Продукт 

мг в 
100 г 

% до 
вихідної 
сировин

и 

мг в 
100 г 

% до 
вихідної 
сировини 

органічних 
кислот, % 

сухих 
речовин

, % 

Полуниця 53,6 100 800 100 1,4 12,0 
Чорна 

смородина 124,3 100 2700 100 2,5 15,2 

З наведених у таблиці даних видно що при збагаченні кисломолочного напою 
симбіотичної дії ягодами полуниці, необхідно внести 14 г полуниці на 100 г 
продукту, а ягодами чорної смородини – 7,5 г чорної смородини на 100 г продукту, 
що забезпечить понад 10% норми аскорбінової кислоти. 

Висновки. Отримані дані дають підстави стверджувати, що ягоди полуниці і 
чорної смородини можна використовувати для підвищення біологічної цінності 
кисломолочного напою, а саме, для збільшення вмісту аскорбінової кислоти. І саме ці 
культури мають посісти важливе місце при створенні нових функціональних 
продуктів, напоїв, у тому числі на молочній основі. Зважаючи на сезонність цих 
культур, їх необхідно консервувати, наприклад низькотемпературним сушінням або 
заморожуванням. 

Отже, створений кисломолочний напій симбіотичної дії збагачений 
аскорбіновою кислотою  здійснює позитивний  вплив на організм людини та буде 
рекомендованим для щоденного вживання усіма категоріями населення. 
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4. Перспективи використання екстрактів рослинної сировини у 
виробництві вафельних виробів 

 
Аліна Заріцька, Світлана Усатюк 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. У зв'язку з різким зростанням в останній час захворювань, викликаних 
ослабленням імунного статусу, і в першу чергу, онкологічних захворювань, в країні 
прийнята протиракова програма. В рамках цієї програми перед харчовою 
промисловістю України поставлено завдання розробки і випуску продуктів 
харчування, які мають оздоровчо-профілактичні властивості, що сприяють 
зміцненню імунної системи. 

Вафельні вироби користуються великим попитом у населення через споживчі 
властивості, невисоку вартість та широкий асортимент. Вафлі з фруктово-ягідною 
начинкою відрізняються від інших видів низькою калорійністю, відсутністю у складі 
кондитерського жиру. Харчова цінність таких начинок обумовлена вмістом 
легкозасвоюваних вуглеводів – глюкози, фруктози, сахарози, а також вітамінів і 
мінеральних речовин. 

Актуальності набуває збагачення фруктово-ягідних начинок вафель екстрактами 
лікарської, пряно-ароматичної та іншої рослинної сировини. 

Матеріали і методи. Завданням досліджень було створення вафель з 
вираженою імунотропною активністю, що передбачає їхнє використання для 
профілактики ряду захворювань. При цьому вироби повинні володіти хорошими 
смаковими і споживчими властивостями, мати привабливий зовнішній вигляд, бути 
доступними за ціною широким верствам населення. Для надання вафлям 
вищеперерахованих функціональних властивостей запропоновано додавати до 
начинки з яблучним пюре екстракт люцерни, який отримували способом 
екстрагування БАР 50%-вим розчином етилового спирту з подальшим 
випарюванням. Цей технологічний підхід дозволяє одержати екстракт з складом, що 
багатий на мінорні сполуки. Хімічний склад екстракту люцерни представлено в табл. 
1. 

Таблиця 1 
Хімічний склад екстракту люцерни 

Харчова цінність Вітаміни Макроелементи Мікроелементи 
Білки - 3,99 г А - 8 мкг Кальцій - 32 мг Залізо - 0,96 мг 
Жири - 0,69 г В1 - 0,076 мг Магній - 27 мг Цинк - 0,92 мг 

Вуглеводи - 0,2г В2 - 0,126 мг Натрій - 6 мг Мідь - 157 мкг 
Харчові волокна - 1,9г В3 - 0,563 мг Калій - 79 мг Марганець - 0,188 мг 

Зола - 0,4 г С - 8,2 мг Фосфор - 70 мг Селен - 0,6 мкг 
Моно – і дисахариди - 0,18г Е - 0,02 мг   

 К - 30,5 мкг   

Результати. В начинці для вафель «Забава» частину яблучного пюре замінено 
на 10 % екстрактом люцерни. Для підвищення терміну зберігання і збереження 
споживчих властивостей запропоновано використовувати яблучний порошок у 
кількості 4% до маси начинки, який  також виконує роль добавки, що дозволяє 
утримувати оптимальну вологість начинки в межах 12…14%. В табл. 2 представлена 
рецептура начинки з внесенням екстракту люцерни, в табл. 3 наведено 
органолептичні показники начинки для вафель з екстрактом люцерни та без нього. 
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Таблиця 2 

Рецептура начинки з внесенням екстракту люцерни 
Компонент 

начинки 
Маса,кг СР,% Вологість,% 

Цукор 200,0 99,85 0,15 
Патока 8,96 78,00 22 
Яблучне пюре 163,5 69,8 90 
Екстракт люцерни 18,2 70 30 
Кришиво вафель  13,60 95,68 4,32 
Яблучний 

порошок 
7,69 95 5 

 

 

 

Таблиця 3 
Органолептичні показники начинки для вафель 

Показник Традиційна начинка Начинка з екстрактом люцерни 
Консистенція В’язка однорідна В’язка однорідна 

Колір Світло-коричневий Жовто-коричневий 

Смак Кисло-солодкий яблучний Кисло-солодкий яблучний,  ледь 
терпкий 

Аромат Яблучний Яблучний з гармонійним 
поєднанням трав’яного відтінку 

За органолептичною оцінкою, наведеною у табл. 3, встановлено, що заміна 
яблучного пюре у начинці для вафель екстрактом люцерни не погіршує її 
консистенцію, а продукти набувають приємного кисло-солодкого яблучного, ледь 
терпкого смаку та яблучного аромату з трав’янистим відтінком. 

 
Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання 

екстракту люцерни у технологію вафельних виробів є доцільним та ефективним, 
оскільки дозволяє розширити асортимент продукції функціонального призначення з 
відмінними показниками якості. Додавання екстракту люцерни в начинку для вафель 
дозволяє створити продукт з широким спектром біологічно активних речовин. 

 
Література 
1. Пронченко Г. Е. Лекарственные растительные средства / под ред.  
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5. Перспективи використання фруктових порошків в 
технології збивних солодких страв 

 
Ольга Іваненко, Олександра Нєміріч, Тетяна Іщенко 

Національний університет харчових технологій 

Вступ. В ресторанному господарстві особливу увагу приділяють солодким 
стравам, особливо збивним – муси, самбуки, суфле. Для їх приготування 
використовують свіжі, консервовані та заморожені фрукти, ягоди соки, молоко і 
молочні продукти, прянощі, екстракти лікарських рослин тощо. 

Як піноутворювачі, які формують органолептичні показники якості та 
структурно-механічні властивості готової продукції, традиційно застосовують яєчний 
білок та желатин. В останні роки все більше уваги приділяється пошуку нових 
стабілізаторів для приготування солодких страв з пінною структурою, що дозволяє 
економити традиційні піно- та структуроутворювачі і водночас поліпшувати харчову 
та біологічну цінність продуктів. 

Використання натуральної рослинної сировини дозволяє не тільки розширити 
асортимент харчових продуктів, але й надати їм певних функціональних 
властивостей. Для вирішення питання обрано фруктові порошки – яблучний, 
банановий, отримані холодним розпилювальним сушінням, та динний – вакуумним 
способом. Дані способи сушіння дозволяють сформувати високі функціонально-
технологічні властивості порошків, зокрема відновлюючих та емульгуючої здатності. 

Метою досліджень було визначення впливу фруктових порошків на показники 
якості солодких збивних страв – суфле, самбуку. 

 
Матеріали і методи. В якості базової було обрано рецептури суфле та самбуку 

згідно з «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания» [1]. Основні показники якості сировини та готових виробів 
досліджували методами, які використовуються в технологічному контролі 
виробництва солодких збивних страв. Відбір проб для досліджень, визначення вмісту 
сухих речовин, кислотності титрованої та активної здійснювали загальноприйнятими 
методами. Визначення збитості готових виробів з пінною структурою визначали 
шляхом встановлення об’єму витісненого з виробу водою повітря. Органолептичну 
оцінку продуктів проводили за допомогою профільного методу з використанням 
дискрипторів за п’ятибальною шкалою. 

Результати. В ході досліджень було обрано масові частки порошку з бананів та 
яблук 5, 10 та 15 % і дині – 10, 15 та 20 % до маси рецептурної композиції. Вивчено 
вплив обраних дозувань фруктових порошків на органолептичні показники якості 
страв: смак, запах, консистенцію, зовнішній вигляді і колір, а також масову частку 
сухих речовин і збитість. Встановлено, що 10 % порошку з бананів або яблук і 15 % 
порошку з дині в рецептурах суфле та самбуку сприяють отриманню страв з 
високими органолептичними і фізико-хімічними показниками якості, що не 
поступаються контрольному зразку. У ході досліджень визначено режими збивання 
рецептурної композиції суфле та самбуків з використанням нетрадиційної рослинної 
сировини. При використанні фруктових порошків підвищується харчова цінність 
готових страв. 
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Висновки. Досліджувані фруктові порошки доцільно використовувати в 
приготуванні збивних солодких страв для збагачення їх хімічного складу, 
розширення асортименту оригінальної кулінарної продукції, яка виготовляється в 
закладах ресторанного господарства. 
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1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.-М. : Экономика, 1981. – 720 с. 
 
 

6. Виявлення асортиментної та кваліметричної фальсифікації 
варених ковбас методом п’єзокварцевого мікрозважування 
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Вступ. Варені ковбасні вироби зазнають різних видів фальсифікації, що 
пояснюється сталим попитом на товари цієї групи на українському ринку, високими 
цінами та обмеженістю ресурсів. У зв’язку з розповсюдженням товарів неналежної 
якості, фальсифікованої продукції актуальним є розроблення критеріїв та способів 
ідентифікації варених ковбасних виробів протягом життєвого циклу. 

Фальсифікацію варених ковбасних виробів здійснюють, використовуючи м’ясну 
сировину нижчої категорії, замінюючи м’ясну сировину на менш цінні соєві 
продукти, воду, наповнювачі тваринного походження [1], маскуючи заміну 
підсилювачами смаку та ароматизаторами. Окрім технологічної фальсифікації, 
підприємства роздрібної торгівлі здійснюють обман споживачів, реалізуючи ковбасні 
вироби 1-го, 2-го та 3-го сорту за ціною вищого сорту.  

Соєві продукти (ізолят, концентрат), які не містять в своєму складі крохмалю, 
ідентифікують гістологічним методом [2] та методом ПЛР послідовності промотору 
35S [3], присутність якої свідчить про наявність генетичної модифікації геному сої. 
Недоліком цих методів є багатостадійна підготовка проби, складне апаратурне 
оформлення, коштовні реактиви. 

Розв’язання завдання можливо із застосуванням сучасних експрес-методів 
аналізу, зокрема, п’єзокварцевого мікрозважування, що характеризується 
селективністю, низькою межею виявлення, компактністю, мобільністю, економічною 
доцільністю. «Електронні носи» на основі п’єзокварцевих резонаторів (п’єзосенсорів) 
широко застосовуються в аналізі харчової продукції, орієнтовані на встановлення 
ідентичності та відмінностей у складі легколетких фракцій зразків. 

Матеріали та методи. Дослідження проводили на багатоканальному 
аналізаторі газів «МАГ-8» з методологією «електронний ніс» (виробник − ТОВ 
«Сенсорні технології», РФ) на масиві сенсорів «Food-nanoC», в якому модифікатори 
п’єзокварцевих резонаторів – стандартні нерухомі хроматографічні фази різної 
полярності та специфічні сорбенти, які характеризуються перехресною чутливістю 
до речовин різних класів. Склад леткої фракції продукту визначали 
хроматографічним методом, введення проби проводили через патрон з тенаксом за 
допомогою термодесорбера. 
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Як об’єкти аналізу було обрано модельні зразки вареної ковбаси «Лікарської» 
вищого сорту  та спеціально виготовлених фальсифікатів з вмістом соєвого продукту 
10...30%. 

Результати. За хромочастотограммами визначили найбільш інформативні 
сенсори в масиві, сигнали не інформативних сенсорів із підсумкової матриці 
виключили. Із восьми сенсорів масиву «Food-nanoC» найбільше змінюється маса 
сорбата, відповідно і концентрація легколетучих сполук в рівноважній газовій фазі 
(РГФ) для сенсорів з покриттями поліетиленгліколь себацинат, тритон Х-100, 
поліетиленгліколь 2000, полідиетиленгліколь сукцинат. 

Як основну аналітичну інформацію застосовували максимальні сигнали окремих 
сенсорів (ΔFmax, Гц), площі «піків» вихідних кривих сенсорів, «візуальні відбитки» 
максимумів, що будуються за максимальним сигналам сенсорів в матриці, кінетичні 
«візуальні відбитки» та їх площі (SВ.О., Гцс). На базі чотирьох сенсорів розроблено 
ідентифікаційні критерії, що дають змогу ідентифікувати маркери соєвих продуктів в 
процесі псування продукту. 

  
а) 

    
б) 

Рис.1. Хроматограми РГФ над вареною ковбасою «Лікарською» в. с. (а) та її 
фальсифікатом з 10% вмістом соєвого продукту (б) 
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Висновки. Аналіз результатів показав можливість виявлення фальсифікації 
варених ковбасних виробів соєвими продуктами за мікродомішками маркерів 
методом п’єзокварцевого мікрозважування. 
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Вступ. Аналіз харчового раціону сучасної людини вказує на його 

нераціональність та незбалансованість. Враховуючи загальну тенденцію до суттєвого 
погіршенням стану здоров’я населення одним із напрямів розвитку цивілізованих 
країн є розроблення та поступова заміна традиційних харчових продуктів на їх 
аналоги з підвищеною біологічною цінністю. 

Провідні фахівці медицини відмічають, що помолодшання і щорічне зростання 
кількості хворих на серцево-судинні та онкологічні захворювання, цукровий діабет, 
ревматоїдний артрит, порушення діяльності нервової системи, часто пов’язано із 
зниженням антиоксидантного захисту організму людини та розвитком його 
оксидативного стресу. Однією із причин виникнення та перебігу таких процесів у 
організмі людини є зменшенням споживання рослинних мікронутрієнтів особливо 
антиоксидантного ряду. 

У літературних джерелах неодноразово вказувалась цінність мікронутрієнтів 
паприки. Солодкий перець, завдяки вмісту в ньому вітамінів С і Р, сприяє 
зменшенню ламкості і проникності стінок кровоносних судин, покращує 
вуглеводний обмін і протягом окислювально-відновних процесів, які протікають у 
організмі людини, виявляє антиоксидантну та цукрознижувальну дію. У зрілому 
перці міститься значна кількість каротиноїдів та ретинолів. Відомо, що природні 
каротиноїди виконують в організмі людини низку важливих функцій, у тому числі 
вони виступають сильними антиоксидантами. Як допоміжні речовини, їх 
використовують для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань. У 
наукових працях закордонних учених наведено результати позитивного впливу 
комплекс мікронутрієнтів перцю, у якості допоміжних речовин, на подолання 
депресії та синдром хронічної втоми. Результати досліджень провідних науковців та 
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різнобічні властивості паприки, дають можливість стверджувати про доцільність її 
застосування у якості добавки при розробленні харчових продуктів із підвищеною 
харчовою цінністю. 

Рецептурний склад масляних сумішей, що виготовляються в закладах 
ресторанного та громадського харчування, піддається регулюванню. Це дозволяє 
створювати на їх основі нові продукти харчування у відповідності до сучасних вимог 
нутріціології та із традиційними споживчими характеристиками, а внесення порошку 
із паприки сприятиме зростанню у масляній суміші комплексу природних 
мікронутрієнтів. 

Метою даної роботи було розроблення рецептури солоної масляної суміші 
збагаченої порошком із паприки та дослідження впливу внесеної добавки на 
здатність структури продукту утримувати рідку фазу жиру. 

Матеріали і методи. З метою розроблення нового виду солоної масляної 
суміші збагаченої порошком із паприки із привабливими смаковими властивостями 
та високими показниками якості у готовому продукті досліджували органолептичні 
характеристики та показник витікання рідкого жиру. 

Результати. У ході проведення експериментальних досліджень встановлено 
оптимальні режими відновлення порошку із паприки та компонентів масляної суміші 
для її подальшого виготовлення. Базуючись на високих смакових характеристиках 
готового продукту та на раціональній кількості порошку із паприки, розроблено 
рецептуру нового виду солоної масляної суміші. Встановлено, що рекомендована 
кількість добавки у готовому продукті складає 4 %. Отримана масляна суміш високої 
якості, однорідної, щільної та пластичної консистенції, без видимих частинок 
порошку, приємного жовто-оранжевого кольору, рівномірно розподіленим за всією 
масою, в міру солонуватим смаком, з легким ароматом свіжої паприки, без сторонніх 
присмаків. 

За результатами досліджень здатності структури масляної суміші утримувати 
рідку фазу жиру виявлено, що внесення порошку із паприки на 4…6 % зменшує 
показник витікання рідкого жиру у готовому продуктів. Одночасно консистенція 
продукту залишається пластиною. Отримані результати пояснюються здатністю 
компонентів добавки взаємодіяти із утворювати додаткові просторові зв’язки із 
складовими масляної суміші. 

 
Висновки. Розроблено солону масляну суміш збагачену комплексом 

фізіологічно функціональних інгредієнтів паприки із високими смаковими 
властивостями. Встановлено, що внесення обраної добавки  сприяє зменшенню 
кількості рідкого жиру виділеного структурою продукту із одночасним формуванням 
пластичної консистенції. 

 
Література 
1. Рашевська Т.О. Масляна паста з комплексом біологічно активних рослинних 

мікронутрієнтів антидіабетичного призначення / Т.О. Рашевська, С.В. Іванов // 
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8. Перспективи використання сушеної рослинної сировини в 
технології крекеру 

 
Ірина Кравчик, Олександра Нєміріч, Андрій Гавриш 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Серед групи борошняних кондитерських виробів крекери посягають 

значну питому вагу у споживачів. Крекер – сухе, пористе, крихке, солонувате печиво, 
що готується з пшеничного борошна і жиру, технологіє передбачено бродіння тіста 
за використання пресованих дріжджів. Готові вироби характеризуються 
бульбашковою поверхнею і пористою, крихкою структурою. Крім борошна, жиру і 
дріжджів залежно від сорту додаються хімічні розпушувачі, молоко, меланж, цукор, 
кмин та інші продукти. 

Для тих, хто дотримується суворих дієт, крекер успішно замінює хліб, широко 
застосовуються в закладах ресторанного господарства під час виробництва 
бутербродів канапе, салатів широкого асортименту. 

У солоні традиційні крекери прийнято додавати сир і розмарин, смажену 
цибулю, прованські трави, насіння льону, кунжуту тощо. 

Проте розробки щодо підвищення харчової цінності даного борошняного 
кондитерського виробу є одиничними. 

В розвиток існуючих розробок метою роботи було дослідження можливості 
поліпшення споживних властивостей крекеру за використання сушеної рослинної 
сировини : порошків з кабачків, капусти, петрушки, кропу та імбиру, насіння кмину. 

Матеріали і методи. В якості контрольного зразка для досліджень обрано 
крекер за діючою нормативною документацією. В якості дослідних зразків взято 
зразки тіста та крекерів з додаванням рослинних інгредієнтів. Основні показники 
якості сировини, тістових напівфабрикатів (титровану і активну кислотності), 
готових виробів (лужність, намочуваність, масову частку вологи) досліджували 
методами, які використовуються в технологічному контролі кондитерського 
виробництва і регламентовані ГОСТами і ДСТУ. 

Результати. Проведено аналітично-розрахункові дослідження з обґрунтування 
рецептур і технології крекерів з використанням рослинної сировини або їх 
комбінування. Досліджено вплив вказаних рослинних інгредієнтів на 
органолептичні, фізико-хімічні показники якості і стійкість під час зберігання. 
Показано, що високими органолептичними показниками якості відрізнялись зразки 
крекеру з додаванням рослинних порошків з дисперністю 30…50 мкм в масових 
частках 10 % до маси рецептурної суміші. Показано, що додавання порошків з 
капусти, імбиру, кмину, петрушки та кропу сприяють формуванню реологічних 
властивостей тіста, що дозволяють сформувати вироби. 

За намоучаністю, лужністю крекери з рослинною сировиною відповідають 
вимогам нормативної документації. 

Протягом пролонгованого зберігання нові вироби виявляють стійкість до 
окислювальних процесів як в паперовому, так і полімерному пакованні, в порівнянні 
з контролем. 

Розраховано хімічний склад нових виробів, за результатами якого показано 
підвищення їх харчової цінності в порівнянні з контрольними зразками за вмістом 
вітамінів і мікроелементів. 
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Висновки. Таким чином, багатоплановими комплексними дослідженнями 
обґрунтовано можливість та доцільність використання в виробництві керкерів 
порошків з капусти, імбиру, петрушки, кропу та кмину, що дозволяє отримати 
продукт з високими органолептичними і фізико-хімічними показниками якості і 
підвищеною харчовою цінністю. 

 
 

9. Покращення структури і хімічного складу зефіру та смузі при 
додаванні овочевих та фруктових порошків 

 
Юлія Кривоносова, Олександра Нєміріч, Оксана Петрушка 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Однією з важливіших проблем забезпечення населення раціональним 
харчуванням в сучасних екологічних умовах є розробка технології продуктів зі 
спрямованою фізіологічною дією. До перспективних розробок в цьому напрямку слід 
віднести створення технологій харчових продуктів широкого вжитку з 
використанням овочевих та плодових порошків, що є концентратом біологічно 
активних сполук. В залежності від виду порошку змінюється якісний склад продукту, 
його структура, а також на молекулярному рівні підвищується позитивний вплив на 
системи організму людини в цілому [1, 2]. 

Метою дослідження було вивчення впливу суміші порошків кабачка та імбиру на 
структуру та якісний склад смузі, а також бананово-імбирної суміші порошків на 
склад зефіру. У дослідженнях використовували порошки з масовою часткою вологи 
не більше 14 % для кабачкового і 8 % для імбирного та бананового. 

Порошок кабачка відзначається пребіотичною дією, до його складу входять 
вітаміни (В1, В2, В3, В6, В9, А, РР, С), мінеральні солі (кальцію, калію, фосфору, 
магнію). 

Імбирний порошок сприяє підвищенню імунітету, містить мінеральні речовини 
(цинк, кальцій, калій, натрій, залізо), вітаміни (С, А, В1, В2) і багато інших активних 
компонентів. 

Порошок банану представлений великою кількістю фолатів, вітамінами (В6, С), 
харчовими волокнами, мінеральними речовинами (калій і марганець). Фолати 
регулюють поділ клітин і передачу спадкових ознак, нормалізують стан еритроцитів, 
серцево-судинної та імунної систем. 

Матеріали і методи. В лабораторних умовах досліджували 
загальноприйнятими методами і порівнювали зі стандартними зразками вплив 
вказаних порошків на органолептичні властивості, фізико-хімічні показники якості 
смузі та зефіру. 

Результати. Виробництво смузі та зефіру не потребує застосування високих 
температур, і це забезпечує збереження всіх вищеперерахованих макро- і 
мікроелементів у рослинних інгредієнтах, що суттєво поліпшує хімічний склад, 
біологічну цінність і якість готових продуктів. 

Використання порошків кабачка та імбиру у виготовленні смузі дозволяє 
відмовитись від застосування згущувачів (після збивання напій не розшаровується, 
збільшується час осідання піни). У зефірі покращились реологічні властивості 
модельних систем, структура готового виробу набула більшої збитості. 
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Розрахунковим методом визначено хімічний склад готових виробів, що 
дозволило оцінити їх як продукцію лікувально-профілактичного призначення. 

Висновки. Такими чином, досліджено вплив порошків з кабачків, імбиру та 
банану на споживні властивості смузі та зефіру. Показано поліпшення структури, 
підвищення харчової цінності даної групи продуктів. Дані дослідження стали 
підставою для інноваційних технологій харчових продуктів з подібною структурою з 
використанням цих та інших порошків, для покращення хімічного складу та якості. 

Література 
6. Роляков Н. В. Мировые тенденции на рынке ингредиентов основной 

приоритет – здоровое питание // Мол. пром. – 2007. – № 10. – С. 25-30. 
7. Капрелянц Л. В., Іоргачова К. Г. Функціональні продукти. – Одеса, 
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10. Гуміарабік, як гідроколоїд, в формуванні стабільної 
емульсійної системи харчових продуктів 

 
О.А. Луговська, О.Я. Боярська, В.О. Гальчук 

В.М. Сидор 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. На сьогоднішній день емульсії отримали широке застосування в різних 

галузях харчової промисловості. Отримання стабільної емульсійної системи, 
являється актуальним та перспективним питанням.  В якості стабілізуючого і 
емульгуючого компонента в виробництві ароматизованих масляних емульсій 
використовується камідь акації (Е 414). Вона відома як гуміарабік і являє собою 
природний ексудат, що отримується з дерев акації, яка проростає в Африці від 
Єгипту до ПАР. Ця камідь характеризується розгалуженою компактною 
арабіногалактановою структурою з білковою фракцією в центрі і утворює 
низковʹязкий розчин, що забезпечує гарні емульгуючі властивості. Будучи 
швидкорозчинною та високоочищеною формою, вона вбирає вологу і дуже швидко 
розчиняється у воді. 

Мета роботи: необхідно визначити вплив фізико-хімічних властивостей 
гуміарабіку в процесі його використання у харчових продуктах. 

Методи досліджень. Досліджувались 3 зразки харчових емульсій з 
використанням різної кількості гуміарабіку, як стабілізатору (при сталій масляній 
фазі) та 3 зразка емульсій з змінною масляною фазою і постійною кількістю 
стабілізатору. Вимірювались показники кожної емульсії: віскозиметром Брукфільда - 
в’язкість,  мікроскопом EASTCOLIGHT   92012-ЕС (100x, 250x, 550x, 750х) - розмір 
часток,  мутно метром 2100P- мутність. 

Результати. Показники 1,2,3 емульсії показують, що з збільшенням кількості 
гуміарабіку в  їх складі, незначно збільшується в'язкість і зменшується розмір часток 
емульсій , але мутність не збільшується.  Якщо розмір часток менше за 1 мікрон, то 
емульсія має високу надійну стабільність і має певне замутнення, але чим більше 
часток розміром  менше від 1 мікрону, тим менше замутнення. 

З аналізу показників 4, 5, 6 емульсії виходить, що чим більший показник 
масляної фази, тим вища в'язкість, мутність та розмір часток емульсії, але розмір 
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часток не повинен перевищувати 1 мікрон, а отже стабілізатора повинно бути 
достатньо. 

Висновки. Оптимальний варіант співвідношення водного стабілізатору та 
масляної фази емульсії  характеризується отриманням максимальної кількості часток 
емульсії розміром до 1 мікрона. Якщо кількість водного стабілізатору збільшується 
на 0,5%, то зміни досліджуваних показників в'язкість, мутність та розмір часток 
емульсії незначні. При збільшенні кількості масляної фази в складі продукту 
збільшується в'язкість, мутність та розмір часток емульсії. Кількість стабілізатору 
може впливати на стабільність емульсії, але мало впливає на замутненість.  При 
недостатній кількості стабілізатору може утворюватись невелика кількість часток 
більших за 1 мікрон, що може призводити до утворення "масляного кільця" при 
тривалому зберіганні. 
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11. Розроблення технології пісочного напівфабрикату з 
використанням овочевих порошків 

 
Галина Мельничук, Олександра Нєміріч, Андрій Гавриш 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. У раціоні сучасної людини спостерігається суттєве зниження частки 
біологічно цінних продуктів, що призводить до дефіциту білків, вітамінів та інших 
нутрієнтів, необхідних для правильного функціонування організму. Тому одним з 
основних завдань сучасної харчової промисловості є створення так званих 
"здорових" продуктів харчування, що мають певні функціональні властивості та 
призначені як для масового профілактичного, так і для дієтичного харчування. У 
зв’язку зі збільшенням споживання населенням нашої країни борошняних 
кондитерських виробів їм притаманний значний потенціал у галузі виробництва 
продуктів харчування зі спрямованою фізіологічною дією. У загальному обсязі 
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випуску борошняної продукції на частку виробів із пісочного тіста приходиться 25 
%, з них на печиво – до 20 %. Основні інгредієнти пісочного печива – це жирові 
продукти та цукор, таким чином, будучи енергетично ємним, пісочне печиво, не 
задовольняє потреби людини в біологічно активних речовинах. Тому підвищення 
якості, харчової цінності, розширення асортименту пісочного печива як загального 
призначення, так і дієтичного має дуже велике значення. Актуальним на 
сьогоднішній день є створення рецептур печива, до складу яких входять вітаміни, 
мінеральні речовини, харчові волокна, антиоксиданти й інші цінні компоненти. Ці 
речовини містить переважно сировина рослинного походження. 

Виходячи з цього, метою дослідження є розроблення технології пісочного 
напівфабрикату з використанням овочевих порошків (капусти, селери, кабачків). 
Увагу було зосереджено саме на порошку із кореня селери. Даний продукт вже давно 
цінується не тільки як овоч з неповторними смаковими характеристиками, але і як 
ефективний лікувальний засіб. Він багатий клітковиною, вітамінам К, РР і Е, 
аскорбіновою та нікотиновою кислотами, рибофлавіном і тіаміном, провітаміном А, а 
також повноцінним складом мінералів (кальцієм, магнієм, йодом, залізом, фосфором, 
цинком, калієм і т.д.). Особливу цінність кореню селери забезпечує наявність в ньому 
ефірного масла, яке складається з близько 80 органічних речовин (різних спиртів і 
кислот, складних ефірів і альдегідів). А особливий аромат цього продукту 
обумовлений такими речовинами як седанолід і ангідрид седанової кислоти. 

Матеріали і методи. Овочеві порошки було отримано шляхом висушування 
стружки кореня селери за допомогою способу змішаного теплопідведення та 
подальшого подрібненняна на лабораторному млині ЛЗМ-1. Проведено дослідження 
технологічних властивостей сушеного кореня селери залежно від дисперності: 
коефіцієнт водопоглинання, вологоутримуючу і емульгуючу здатності за 
загальноприйнятими методиками. 

Основним етапом роботи було дослідження впливу порошку з кореня селери на 
споживні властивості пісочного напівфабрикату. Кількість овочевої сировини 
дисперсністю 70…50 та 50…30 мкм в рецептурній композиції пісочного тіста 
становила 10, 15, 20 %. Контрольний і дослідні зразки були приготовлені на основі 
рецептури № 16 за «Сборником рецептур мучных кондитерских и булочныъх 
изделий» [1]. Органолептичні фізико-хімічні показники якості готового виробу 
досліджували за загальноприйнятими методиками. 

Результати. На підставі проведених досліджень та технологічних відпрацювань 
було отримано такі результати: введення порошку кореня селери у вказаних масових 
частках змін до характеристики тіста пісочного основного не внесли: тісто було 
пластичним, однорідним за структурою, вологість відповідала допустимим 
параметрам. Зниження вологості тіста з 5,0 до 4,5 % обумовлено, мабуть, 
збільшенням кількості сухих речовин, за рахунок введення порошку селери, так як в 
порошку селери 92 % сухих речовин, тоді як у борошні пшеничному – 85,5 %. 
Підвищення вмісту сухих речовин дало можливість отримати вироби з більш 
розсипчастою структурою, що в свою чергу, підвищило намокаємість виробів на 
69,2…85,3 %. В результаті покращилися органолептичні показники якості готових 
виробів. Однак необхідно відзначити і те, що вже при заміні 20 % борошна 
проявлявся значний присмак селери. Найбільш прийнятним варіантом пісочного 
напівфабрикату є додавання до рецептури порошку з кореня селери 15 % і 
дисперсність 50…30 мкм. 
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Висновки. На підставі здійснених досліджень нами розроблена рецептура 
нового виду пісочного печива з заміною 15 % борошна пшеничного порошком 
селери дисперсністю 30…50 мкм. Дослідні зразки відрізнялися ароматом і смаком, 
характерним для пісочного печива; збагачені кондитерські вироби, мали знижену 
калорійність і підвищену біологічну цінність за рахунок збагачення вітамінами і 
мінеральними речовинам. 

Література 
1.  Сборник рецептур мучных кондитерских и булочныъх изделий. – М. : 

Экономика, 1985. – 295 с. 
 
 

12. Розроблення елементів системи HAССP при виробництві 
яблучних соків 

 
О. Музичук, О. Боярська, В.М. Сидор 

Національний університет харчових технологій 
П.М. Карповець, Л.І. Григор’єва 

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 
імені Л.І. Медведя, МОЗ України 

 
Вступ. Сучасний світ наповнений ризиками для людини. І серед них можна 

виділити один з найголовніших – це відсутність безпечного життя на планеті, до 
основних критеріїв якого можна віднести безпечне харчування та споживання чистої 
води та інших напоїв. Суспільство вже давно звернуло увагу на те, що більшість 
хвороб людини пов'язана саме з незадовільним харчуванням і, більше того, з 
використанням харчових продуктів, що не відповідають нормам безпеки. А це – 
хвороби, епідемії, людські трагедії, втрата трудових ресурсів. Світ увесь час у 
пошуках протидії такому становищу, він зацікавлений у створенні систем управління 
харчовою безпекою, за якими можна отримати позитивні результати. Серед таких 
систем – HAССP займає перші позиції, бо є найбільш комплексною системою, що 
пов'язує безпечність харчової продукції. 

 
Матеріали і методи  Система HAССP розробляється з урахуванням семи 

найголовніших принципів: 
1. Ідентифікація потенціального ризиків, які пов'язані з виробництвом 

продуктів харчування, починаючи з отримання сировини до кінцевого споживання. 
2. Виявлення критичних контрольних точок у виробництві для усунення ризику 

або можливості його появи на протязі всього процесу виробництва. 
3. У документах системи HAССP або технологічних інструкціях слід 

встановити та дотримуватися граничні значення параметрів для підтвердження того, 
що критична контрольна точка знаходиться під контролем. 

4. Розробка системи моніторингу, що дозволяє забезпечити контроль 
критичних точок на основі планованих заходів або спостережень. 

5. Розробка коригувальних дій і застосування їх у випадку негативних 
результатів моніторингу. 

6. Розробка процедур перевірки, які повинні регулярно проводитися для 
забезпечення ефективності функціонування системи HAССP. 
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7. Документація всіх процедур системи, форми і способів реєстрації даних 
відносяться до системи HAССP. 

 
Результати. При розробці HAССP на кожній стадії виробництва 

контролюються:       1) норми безпечності харчового продукту (виникнення ризику) 
та 2) дії при відхиленні від норм: 

– приймання яблук: 1) чужорідні домішки, механічні пошкодження, токсичні 
речовини, пестициди; 2) правильна та якісна рецептура, надання гігієнічного 
сертифікату від виробника; 

– зберігання та гідро транспортування: 1) зростання мікрофлори в 
циркуляційній воді; 2) регулярна зміна води, дотримання санітарних норм; 

– мийка: 1) неякісна мийка; 2) контроль роботи мийних машин; 
– інспекція: 1) чужорідні домішки, невідповідні стандарту яблука, мікрофлора;         

2) видалення чужорідних домішок та зіпсованих яблук; 
– пресування I: 1) залишки від розчинів для миття обладнання; 2) контроль 

якості миття устаткування, ополіскування чистою водою; 
– ферментна обробка мезги: 1) передозування ферменту; 2) дотримання 

дозування ферментів; 
– пресування II: 1)залишки від розчинів для миття обладнання; 2) контроль 

якості миття устаткування, ополіскування чистою водою; 
– купажування соку після пресування: 1) розвиток мікрофлори; 2) підтримка 

необхідного санітарного стану; 
– концентрація соку: 1) концентрація СР до 70%; 2) тривалість концентрування 

соку до необхідного вмісту СР; 
– транспортування, зберігання: 1) забруднення мікроорганізмами; 2) 

дотримання умов технологічного виробництва. 
 
Висновок. Система HAССP забезпечує системний підхід для аналізу процесів 

виробництва продуктів, виявлення можливих небезпечних факторів, критичних 
контрольних точок, необхідних для запобігання потрапляння до споживача 
небезпечних продуктів харчування. 

 
Література 
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промисловості із врахуванням Європейського Харчового Кодексу і 
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13. Створення безалкогольного напою на основі молочної 
сироватки з додаванням рослинних соків 

 
Марина Помін, Світлана Усатюк 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Забезпечення споживачів якісними харчами є національною ідеєю усіх 

розвинених країн світу. За даними ЮНЕСКО, у міжнародному прогнозі «Харчування 
XXI століття» розробка і створення натуральних молочно-рослинних продуктів для 
оздоровчого харчування з використанням рослинних добавок займатиме значну 
частку у здоровому харчуванні. Особлива увага приділяється низькокалорійним 
напоям з використанням молочної сироватки. Нові інноваційні варіанти 
функціональних продуктів на сироватці базуються на введенні в неї різних видів 
натуральних рослинних соків. Сироватка є побічним продуктом у молочній 
промисловості, тому напої на її основі можуть бути доступними за ціною для 
переважної частини населення. 

Сучасний етап розвитку харчової промисловості заснований на тенденціях 
використання вторинної сировини. Але в Україні на сьогодні сироватка поки що не 
знайшла належного застосування в харчових продуктах. Потенціал цієї сировини не 
вичерпаний, що є підґрунтям для створення технології безалкогольного напою з 
використанням сироватки, соків моркви та журавлини, неодмінно дотримуючись 
критеріїв безпеки за мікробіологічними показниками як сировини, так і готового 
продукту. 

Матеріали і методи. Аналізуючи літературні та статистичні дані, для 
створення безалкогольного напою на основі молочної сироватки обрано таку 
рослинну сировину як журавлина та морква, сік яких складатиме композицію напою. 
Моделювання інгредієнтного складу напою проводили враховуючи фізіологічну 
потребу людини у вітаміні С за допомогою емпіричних методів та програми 
Microsoft Excel. 

Результати. Зважаючи на принципи харчової комбінаторики, використання 
молочної сироватки в поєднанні з рослинними наповнювачами дозволяє отримати 
збалансовані продукти з гарними органолептичними показниками. 

Цей молочний продукт корисний при серцево-судинних захворюваннях, 
дизентерії, захворюваннях шкіри, каменях у сечовому міхурі, отруєннях, відновлює 
водно-сольовий баланс, виводяться надлишки рідини з організму, а з ними шлаки і 
токсини, втамовує голод та сприяє зміцненню імунітету. Такий 
багатофункціональний вплив пояснимо тим, що сироватка містить в собі більше, ніж 
200 мікроелементів, вітамінів та життєво-необхідних речовин, які при щоденному 
вживанні компенсують 2/3 добової потреби організму в кальції, 1/2 – в калії, у 
вітаміні С, 80% – у вітаміні В2, 1/3 – у вітамінах В1, В6, В12, є джерелом незамінних 
амінокислот. 

Для проектування полінутрієнтного складу безалкогольного напою були вибрані 
інгредієнти, які мають високий вміст біологічно активних речовин, а саме соки 
журавлини та моркви, які збагатять його сукупністю вітамінів А, В, С, D, Е, К, РР, 
мінеральними речовинами, такими як залізо, кальцій, йод, марганець, кобальт, селен, 
кальцій, фосфор, органічними кислотами (лимонна, бензойна, хінна, яблучна) та 
цукрами, формуючи повноту смаку, неповторність аромату та вишуканість. 
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Технологія виготовлення такого напою передбачає додавання до сироватки 
соковмісної основи та цукру, гомогенізацію, пастеризацію при температурі 94…98 
оС, охолодження до 2…6 °С та розлив у тару. 

Моделювання інгредієнтного складу напою проводили враховуючи фізіологічну 
потребу людини у вітаміні С (для дорослого населення – 100 мг). Відомо, що 
кількість вітаміну у 100 г сироватки становить 5 мг, у соці журавлини – 30 мг, у соці 
моркви – 5мг. Враховано, що при пастеризації продукту вітамін С руйнується 
близько на 20 %. Кількість вітаміну, яку необхідно внести з урахуванням втрат 
наведена у таблиці. 

Таблиця 
Розрахункова кількість вітаміну С в напої (на 100 г) 
% задоволення добової потреби Кількість вітаміну С,  

мг 
(без урахування втрат) 

Кількість вітаміну С,  
мг 

(з урахуванням втрат) 
20 12 14,4 
25 15 18 
30 18 21,6 

Висновки. Безалкогольний напій на основі молочної сироватки з додаванням 
соків журавлини та моркви матиме місце в оздоровчому раціоні, оскільки міститиме 
природний комплекс біологічно активних речовин, зокрема вітамінів та мінералів, 
для підтримання життєво необхідних функцій організму людини. 

Література 
1. Чагаровський О. П. Нові молочні продукти функціонального призначення – 

крок до здорового харчування / О. П. Чагаровський, Н. А. Дідух // Молочное дело. – 
2009. –  № 4 – 5. – С. 21 – 22. 
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14. Використання шроту зародків пшениці у виробництві 
борошняних кондитерських виробів 

 
Алла Радзіховська, Світлана Усатюк 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Харчування є найважливішим чинником, що обумовлює стан здоров'я 
людини, зв'язує його з навколишнім середовищем і впливає на здатність організму 
протистояти його шкідливим діям. Отже, виробництво продуктів, які 
характеризуються підвищеною харчовою цінністю і високими споживчими 
властивостями, є актуальним. 

У теперішній час надається підвищена увага створенню комбінованих продуктів, 
що мають підвищену харчову цінність та містять добавки з рослинної сировини.  

Кондитерські вироби користуються високою популярністю серед усіх верств 
населення, але вони містять незначну кількість харчових волокон, мінеральних 
речовин і вітамінів.  
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Метою роботи є дослідження хімічного складу шротів нетрадиційної олієвмісної 
сировини, зокрема шроту зародків пшениці, та підвищення харчової цінності 
кондитерських виробів за рахунок використання при їх виробництві  даної  сировини. 

Матеріали та методи. У якості збагачувальної добавки було використано 
вторинну рослинну сировину, а саме продукти переробки зародків пшениці, які 
випускаються під торговою маркою «Шрот зародків пшениці харчовий», що 
виробляється в Україні КП «Білоцерківхлібпродукт» шляхом комплексної переробки 
зародку пшениці. 

Результати. Проведені дослідження щодо вивчення функціонально-
технологічних властивостей шроту та розробка технології цукрового печива з його 
застосуванням.  Виявлено, що під час додавання добавки у кількості 15 % із заміною 
пшеничного борошна, якість виробів не погіршувалася порівняно з контролем, 
печиво характеризується правильною формою, приємним  смаком, золотавим 
кольором поверхні. 

Досліджено хімічний склад шроту зародків пшениці (табл. 1). 
Таблиця 1 

Вміст поживних і біологічно активних речовин у шроті зародків пшениці 

Поживні та біологічно активні речовини Масова частка речовини у шроті, % 
Білок 43,0…44,0 
Вуглеводи 44,80…46,0 
у т.ч моно-та дисахариди 18,0…18,40 
Харчові волокна: 26,80…28,0 
у т.ч. целюлоза 12,10…12,50 
пектинові речовини 1,00…1,12 

Мінеральні речовини, мг/100 г  
залізо (Fe) 7,00…7,03 
фосфор (P) 620,00…635,00 
магній (Mg) 220,00…226,00 
кальцій (Ca) 115,00…117,10 
цинк (Zn) 21,90…22,12 
натрій (Na) 7,30…7,50 
калій (K) 2190,00…2250,00 

Отже, як свідчать результати визначення хімічного складу, шрот зародків 
пшениці має високий вміст біологічно активних та мінеральних речовин. 

Харчова та біологічна цінність цукрового печива з додаванням шроту зародків 
пшениці наведена у табл. 2. 

Таблиця 2 
Харчова цінність цукрового печива, виготовленого за традиційною та 
покращеною рецептурами 

Масова частка речовини у печиві (мг/100 г) Показник 
За традиційною технологією З додаванням шроту 

Білки 7,72 10,6 
Жири 2,4 2,21 

Вуглеводи 52,8 46,1 
Клітковина 2,6 0,48 

Кальцій 0,36 0,43 
Фосфор 0,44 0,64 

Калорійність, ккал 264 248 
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У печиві, виготовленому з додаванням шроту, міститься майже на 40 % більше 
білка, майже на 5 % менше жиру та на 15 % менше вуглеводів, енергетична цінність 
виробу знизилась на 6 %. У печиві з додаванням шроту клітковини майже в два рази 
більше, ніж у печиві, виготовленому за традиційною технологією, на 16% більше 
кальцію та майже на       10 % більше фосфору. 

Висновки. Завдяки додаванню шроту із зародків пшениці у цукровому печиві 
збільшується вміст мінеральних речовин, харчових волокон, білків, зменшується 
вміст вуглеводів. Енергетична цінність продукту зменшується, що є дуже 
актуальним, оскільки населення буде споживати менше калорійний продукт. Також 
завдяки введенню шроту розширюється асортимент борошняних кондитерських 
виробів. 

 
 

15. Отримання білкових продуктів з ядер волоського горіха 
 

Юрій Савчук, Світлана Усатюк 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. Високий попит на білкові продукти стимулює створення продуктів 
харчування, які дозволять забезпечити потребу організму в повноцінному білку. 
Дедалі частіше, звертають увагу на білкові харчові продукти рослинного 
походження, адже сировина з високим вмістом білку і рослинних жирів, а саме 
білково-олійна сировина дозволить забезпечити не лише надходження амінокислот 
до організму людини, а також забезпечити його ліпідами рослинного походження, які 
характеризуються високим вмістом поліненасичених жирних кислот. 

Матеріали і методи. Найпоширенішим представником горіхоплідних в 
Українні є горіх волоський. Плоди горіха волоського використовують у багатьох 
галузях промисловості:  кондитерській,  консервній, плодово-овочевій, олієжировому 
виробництві. 

Волоські горіхи містять вітаміни групи А, Р, В1, В2, К, С, каротиноїди 
(провітамін А), токофероли (вітамін Е); мінеральні речовини: калій, натрій, фосфор, 
залізо, магній, кальцій, йод. Вони складаються на 50…60 % з жирів, проте, 
переважно це ненасичені жири, які не містять холестерину. Крім того, волоський 
горіх – прекрасне джерело білка (до 40 % білку), який може замінити тваринний 
білок, вміст сухих речовин у ньому досягає 95…97,5 % загальної маси ядра.  

Білок горіху волоського характеризується високою засвоюваністю та 
збалансованим амінокислотним складом, що забезпечує біологічну цінність 
продукту. Ядро горіха відрізняється багатим набором амінокислот. Радянські вчені Г. 
С. Дементьєв та І. П. Ратушинська виявили 16 вільних амінокислот в ядрі горіха, 
загальна сума яких складає 125,6…263,2 мг% на повітряно-суху масу. Причому 
особливу цінність представляє те, що майже половина (35,5…47,5 %) з них 
представлені незамінними амінокислотами - лейцином, фенілаланіном, валіном, 
триптофаном, треоніном, лізином (таблиця). До того ж Білки горіхів відносяться до 
повноцінних, бо вміщують до 50% незамінних амінокислот, що не синтезуються в 
організмі людини. 

Результати. Розроблено технологію отримання білкового продукту з волоських 
горіхів, шляхом подрібнення сировини, осадження та вилучення білків. Білок 
вилучається з сировини шляхом екстракції водою. Екстракція відбувається за не 
підвищеної температури, для запобігання денатурації білку. Разом з білком у водну 
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фазу переходять водорозчинні БАР, а саме вітаміни групи В, каротиноїди (провітамін 
А ), вітамін С; мінеральні речовини: калій, натрій, фосфор, залізо, магній, кальцій, 
йод. 

Таблиця 1 
Амінокислотний склад горіху волоського 

Незамінні амінокислоти Амінокислотний склад, г/100г білка 

Аргінін 2,28 … 2,32 

Валін 0,75 

Гістидин 0,39 

Ізолейцин 0,63 

Лейцин 1,17 

Лізин 0,42 

Метіонін 0,24 

Метіонін+Цистеїн 0,44 

Треонін 0,6 

Триптофан 0,17 

Фенілаланін 0,71 

Фенілаланін+Тирозин 1,12 

У попередньо охолоджений водний витяг білків з горіхів вносимо коагулянт, ним  
виступають солі магнію чи кальцію, які сприяють прискоренню згортання білків 
суміші. Суміш нагрівають та витримують, при постійному перемішуванні, до 
утворення згустків. Білкові згустки відділяють від водної фази та пресують для 
видалення з них вологи. Прискорити згортання білка можна додаванням 
кисломолочної закваски. 

Отримано харчовий продукт з волоських горіхів – білковий згусток сироподібної 
консистенції. Продукт має нейтральний смак з горіховим присмаком, білий або 
кремовий колір, характеризується збалансованим амінокислотним складом та 
цінними БАР, що входять до складу сировини. 

Висновок. Виробництво білкових продуктів з волоського горіха дозволить 
розширити сучасний ринок харчових продуктів, виступить альтернативою 
виробництву продуктів з високим вмістом білка тваринного походження. Отриманий 
продукт має  високу біологічну та харчову цінність, є незамінним джерелом 
амінокислот, його можна вживати, як в чистому вигляді, так і в поєднанні з іншими 
харчовими продуктами. 
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2. Тырсин Ю. А. Антиоксиданты у пищевой промышленности / Ю. А. Тырсин и 

др. // VІІ Научно-практическая конференция «Технологии и продукты здорового 
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16. До питання класифікації харчових продуктів для 
спортсменів спрямованої фізіологічної дії 

 
Ольга Стешенко, Юлія Деменко, Лариса Арсеньєва 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Імідж кожної країни залежить від результатів її спортсменів на 
міжнародній арені, тому вимоги до спортсменів постійно зростають. Для 
забезпечення енергетичних та фізіологічних потреб організму спортсмену необхідно 
своєчасно та в достатній кількості забезпечити себе необхідними мікро- та 
макронутрієнтами. Для цього до раціону спортсмена необхідно вводити продукти 
спортивного харчування, в яких у концентрованому вигляді входять необхідні 
нутрієнти. 

Виклад основного матеріалу. В літературних джерелах харчові продукти для 
спортсменів об’єднано терміном «спортивне харчування», що включає традиційні 
харчові продукти, продукти підвищеної біологічної цінності (ППБЦ), біологічно 
активні харчові добавки (БАХД), а також білкові, вуглеводні, вітамінні, мінеральні 
концентрати та їх премікси, які спочатку були розроблені медиками і фармакологами 
для хворих людей, а вже потім з конкретними рекомендаціями впроваджені у 
практику харчування спортсменів, а також функціональні харчові продукти, до 
складу яких у концентрованому вигляді входять всі необхідні харчові інгредієнти [1]. 

Сьогодні вітчизняний ринок продуктів спортивного харчування набуває 
розвитку, а отже, асортимент продуктів розширюється. У зв’язку з цим, актуальними 
стають аналітичні дослідження існуючих технологій виробництва продуктів для 
спортсменів з метою створення виробів спрямованої фізіологічної дії [2]. 

Якщо аналізувати сучасний вітчизняний ринок спортивного харчування, то 
виходить, що асортимент харчових продуктів для спортсменів, в основному, 
представлений сухими сумішами певного фізіологічного спрямування, зокрема з 
вмістом карнітину, креатину, амінокислот з розгалуженими ланцюгами, мінеральних 
речовин, вітамінів, сульфату глюкозаміну, а також жувальними пігулками, 
рецептурними композиціями для напоїв тощо. 

Проте, сьогодні ринок продуктів для спортсменів розвивається, зокрема за 
рахунок функціональних харчових продуктів, а не харчових добавок, які не завжди є 
натуральними і безпечними для здоров’я людини [3]. 

На сьогоднішній день існують умовні класифікації функціональних харчових 
продуктів для спортсменів. Існуюча систематизація даних щодо асортименту 
спортивного харчування стосуються зазвичай БАХД. Однак, збагачені харчові 
продукти потребують іншого підходу до їх класифікації. 

Найчастіше продукти для спортсменів групують за складом, призначенням, 
формою випуску, тощо. 

Результати досліджень. За результатами проведених досліджень можна 
зробити висновок, що основним критерієм вибору харчового продукту є саме 
спрямування його фізіологічної дії. В зв’язку з цим нами розроблено класифікацію, 
яка ґрунтується саме на даному критерії, а також проаналізовано асортимент 
вітчизняних продуктів спортивного харчування. 
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Рис 1. Класифікація продуктів спортивного харчування заданої 

фізіологічної дії 

Висновки. Вивчено різні підходи до класифікацій продуктів спортивного 
харчування. Окреслено асортимент функціональних харчових продуктів для 
спортсменів у вигляді класифікації. Основним критерієм при цьому обрано 
фізіологічну дію харчового продукту на організм спортсмена. 
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17. Проблеми використання мікрохвильового випромінювання 
в харчовій промисловості 

 
Іванна Теличку, Лариса Арсеньєва 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Мікрохвильовим випромінюванням (МХВ) називають діапазон частот 

300 ГГц…300 МГц (довжина хвилі від 1 мм до 1 м) в електромагнітному спектрі, 
розташований між інфрачервоними і радіочастотами. За останні роки кількість 
публікацій, присвячених використанню МХВ в різних областях хімії, зросла в кілька 
разів. До теперішнього часу накопичений великий досвід з використання МХВ в 
різних галузях промисловості, науці, техніці, медицині та побуті. Однак, незважаючи 
на досить великий обсяг наукових публікацій про прискорення хімічних реакцій при 
мікрохвильовому впливі на реакційні суміші, залишається до кінця не зрозумілою 
причина цього явища. Досі чітко не сформульовані критерії оцінки ефективності 
використання мікрохвильового оброблення для використання як в промисловості, так 
і побуті, не встановлено механізм впливу на складові харчових продуктів та їх вплив 
на організм людини. 

 
Матеріали і методи.  Серцем мікрохвильової печі (рис.1) є потужний (від 800 

Вт) генератор високочастотних електромагнітних хвиль – магнетрон. У магнетроні 
збуджуються електромагнітні коливання. Вони передаються на антену, яка 
випромінює електромагнітну хвилю в хвилевід і далі у відсік для підігрівання  їжі. 
Металеві стінки відсіку і решітка  на дверцятах чудово відбивають хвилі. Таким 
чином електромагнітне випромінювання поглинається тільки їжею. Для роботи 
магнетрона необхідний підвищувальний трансформатор і конденсатор. 

 

 

Рис.1. Будова мікрохвильової 
печі:  
1 – лампа для освітлення;  
2 – зовнішня обшивка;  
3 – магнетрон; 4 – антена;  
5 -  хвилевід; 6 – конденсатор;  
7 -  трансформатор;  
8 – панель управління;  
9 – механізм обертання;  
10 – піддон; 11 – камера для 

підігрівання;12 – дверцята. 

 
Результати. Частота випромінювання магнетронів для всіх печей складає рівно 

2450 МГц (мікрохвилі), що є міжнародним стандартом. Мікрохвильове 
випромінювання не є іонізуючим, оскільки у фотонів недостатньо енергії для 
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іонізації, отже мікрохвильова піч не може провокувати захворювання раку. Однак 
хвилі цієї частоти прекрасно поглинаються водою, за рахунок взаємодії змінного 
електричного поля з дипольним моментом молекул води. Враховуючи, що у складі 
практично будь-якої їжі міститься вода, їжа також поглинає випромінювання від 
магнетрона і енергія електромагнітної хвилі переходить в теплоту продукту, що 
нагрівається. 

Однак, більшість наукових публікацій, особливо в галузі мікрохвильової хімії, 
носить фрагментарний характер. Існує відірваність досліджень від практики.  
Маловідомі новітні розробки мікрохвильових установок лабораторного та 
промислового масштабу. Досі остаточно не вирішено питання про вплив хвиль 
мікрохвильового діапазону на організм людини і навколишнє середовище, а також 
впливу продуктів харчування, приготовлених з використанням мікрохвильового 
випромінювання  на організм людини, публікуються різні, іноді суперечливі 
відомості з цієї проблеми. 

 
Висновки. Для створення новітніх ресурсо- та енергозберігаючих, екологічно 

безпечних технологій застосування мікрохвильового випромінювання є одним з 
перспективних напрямів розвитку науки і техніки. Нагрівання МХВ відрізняється 
високою швидкістю і великою ефективністю. Застосування енергії мікрохвиль 
дозволяє значно спростити технологічну схему, виключивши всі процеси і апарати, 
пов'язані з підготовкою теплоносія,  а також шкідливі викиди в атмосферу. 
Проведення досліджень, пов'язаних з визначенням аспектів впливу МХВ на перебіг 
процесів в харчових продуктах, є важливим і актуальним напрямом інтенсифікації 
цих процесів,  як на лабораторному рівні, так і в промисловому масштабі. 

Використання мікрохвильової енергії  порівняно з традиційними (термічними) 
способами нагрівання є вигідним в економічному та екологічному аспектах, тому 
узагальнений і систематизований матеріал буде корисний під час експертизи нових 
перспективних процесів і апаратів харчової хімії, заснованих на використанні 
мікрохвильового випромінювання. 
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18. Розроблення технології виготовлення замороженого 
протеїнового десерту 
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імені Л.І. Медведя, МОЗ України 

 
Вступ. Одним з перспективних напрямків у розвитку вітчизняної харчової галузі 

є створення нових продуктів харчування які збагачені біологічно активними 
речовинами, із заданими властивостями, із модифікованим хімічним складом, 
лікувально-профілактичного призначення, тощо. В інноваційних проектах харчової 
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]. 

Серед заморожених десертів питому вагу займає морозиво і його похідні. 
Мета роботи. Розроблення технології виготовлення замороженого протеїнового 

десерту з різними смаками. 
Матеріали і методи досліджень. Морозиво – багатокомпонентна система, 

що складається з безперервного полідисперсного середовища та диспергованих у 
ньому дрібних часточок: бульбашок повітря, жирових кульок, кристалів льоду [5]. 

Білок є другим найбільш поширеним компонентом людського тіла після води. 
Він є основою для побудови усіх клітин. Білок складається з амінокислот, дев’ять з 
яких є незамінними, тобто не синтезуються в організмі, а повинні надходити із їжею. 

Ізолят сироваткового протеїну – це молочна сироватка в чистому вигляді. Ізоляти 
обробляються для видалення жиру і лактози. Ізолят  сироваткового білку містить 
більше 90 % чистого білку. 

Результати. На підставі проведених досліджень нами була розроблена 
рецептура і відпрацьована технологія виготовлення протеїнового замороженого 
десерту. За основу десерту взято ізолят сироваткового протеїну, воду та вершки. В 
якості стабілізаторів використовуються карагінан, гуарова камедь. Цукор замінений 
підсолоджувачем ксилітолом. 

Десерт пропонується виготовляти трьох смаків: шоколадний, ванільний та 
полуничний. 

Співвідношення компонентів для десерту підбиралося за органолептичними та 
структурними показниками, які забезпечували найкращу якість запропонованого 
десерту. 

Дослідження органолептичних показників вказали на те що десерт з 
використанням обраних компонентів має значні переваги за всіма параметрами 
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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. 

Колір в залежності від обраного смаку, однорідний по всій масі. 
Висновки. Такий продукт харчування доцільно виготовляти для людей, які з 

тих чи інших причин не можуть вживати морозиво Наприклад, для людей, котрі 
страждають від цукрового діабету чи ожиріння. Також такий десерт може 
використовуватись людьми, які дотримуються спортивного харчування чи слідкують 
зі вагою свого тіла, оскільки білок є складовою м’язів та кісток.  

Також триптофан та інші компоненти, що містяться в ізоляті сироваткового білка 
здатні зменшувати стрес організму та сприяти метаболічному процесу життєво 
необхідному для здоров’я. 
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19. Дослідження чистоти ароматичних речовин ефірних олій як 
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Вступ. Чистота ароматичних речовин як складових натуральних ароматизаторів 
для харчової промисловості є детермінуючим фактором їх якості та безпечності для 
споживачів. З законодавчої точки зору ароматичні речовини, що не відповідають 
критеріям чистоти, заборонені до використання. Важливим практичним завдання є 
встановлення придатності ароматичних речовин ефірних олій за критерієм чистоти 
для розроблення нових харчових ароматизаторів [1]. 

Матеріали та методи. Ефірні олії кропу та кмину було розділено вакуумною 
ректифікацією на вузькі фракції, з яких препаративно виділено ароматичні речовини. 

Розроблена методика контролю чистоти ароматичних речовин відрізняється від 
існуючих використанням газо-твердофазного варіанту хроматографії на насадковій 
колонці з поверхнево-шаровим сорбентом [2]. Як модельні зразки було використано 
(+)-карвон і -(–)-карвон, оптично активні ізомери, отримані з природних джерел – 
ефірних олій кропу і м’яти кучерявої відповідно – та їх рацемічну суміш 
(співвідношення 50:50). Умови хроматографування представлено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Умови хроматографічного аналізу 

Тип детектора Полуменево-іонізаційний 
Колонка Довжина – 5 м, внутрішній діаметр – 3 

мм 
Твердий носій (ТН) Хромосорб W, 80-100 меш 
Нерухома фаза (НФ) D-манніт концентрацією 10 % 
Газ-носій  Азот  
Початкова температура колонки, ºС 90 
Температура інжектора, ºС 150 
Температура детектора, ºС 200 
Витрати газу-носія, см3/хв 33 
Витрати водню, см3/хв 33 
Витрати повітря, см3/хв 330 
Об’єм проби, мкл 0,2 

Результати. Розроблена газо-твердофазна методика дозволила оперативно 
(тривалість хроматографічного аналізу скоротилася у 3…15 разів залежно від 
хімічної природи досліджуваного зразку, що визначає час утримання) здійснити 
контроль чистоти ароматичних речовин за рахунок використання D-манніту як 
поверхнево-шарового сорбенту нового типу. У табл. 2 представлено результати 
дослідження ароматичних речовин ефірних олій кропу та кмину. 

Таблиця 2 
 Чистота ароматичних речовин кропу та кмину 

№ Компоненти Ступінь 
чистоти, % № Компоненти Ступінь 

чистоти, % 
Ефірна олія кмину Ефірна олія кропу 

1 (+)-лімонен 96,3  1 (-)-α-пінен 95,2  
2 (+)-α-терпінеол 95,3  2 (-)-α-фелландрен 95, 7 
3 (+)-карвон 99,2  3 (+)-β-фелландрен 98,5  

4 α-туйен 22,47 4 (-)-ліналоол 78,9  
5 сабінен 75,53 5 (+)-карвон 99,6 
6 цитраль 56,29 6 цінеол 18,4 
7 цискарвеол 47,72 7 β-фелландрен 59,93 
8 дигідрокарвон 52,28 8 ліналілацетат 63,7 

Лімонен, α-терпінеол, α-пінен, α-фелландрен, β-фелландрен, карвон як 
ароматичні речовини високого ступеню чистоти (понад 95 %) рекомендують як 
концентроване джерело аромату для розроблення нових натуральних ароматизаторів 
на основі індивідуальних ароматичних речовин для харчової промисловості. Для 
підвищення чистоти ароматичних речовин, накопичених у незначній кількості, 
пропонується здійснити повторне препаративне виділення. 

 
Висновки. Використання ароматичних речовин високого ступеню чистоти у 

технологіях натуральних ароматизаторів сприятиме розвитку вітчизняних технологій 
та розширенню асортименту високоякісної ароматизованої продукції. Крім того, 
виділені компоненти пропонуються як стандарти для якісного та кількісного аналізу 
ефірних олій. 
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Вступ. Популярністю серед українців користуються кисломолочні продукти, 

оскільки засвоювання харчових речовин цих продуктів вища, ніж у молока. Це 
можна пояснити дією СО2, який виділяється під час бродіння. Білковий згусток 
розпушується і стає доступнішим травним ферментам. У кисломолочних напоях 
міститься більше вітамінів, ніж у питному молоці. Це пов'язано з тим, що певні раси 
молочнокислих бактерій здатні і синтезувати вітаміни, насамперед В1, В2, В6, В12, а 
кисле середовище сприяє кращому збереженню вітаміну С. Крім того, кисломолочні 
продукти характеризуються високою фізіологічною дією. Окремі раси 
молочнокислих бактерій і дріжджів синтезують антибіотики [2, 3]. Кисломолочні 
продукти використовують у лікувально-профілактичному харчуванні хворих з 
проблемами шлунково-кишкового тракту. Систематичне вживання кисломолочних 
напоїв покращує здоров’я людини, підвищує стійкість до інфекцій.  

У даний час позитивний вплив на організм людини досягається також шляхом 
збагачення кисломолочних напоїв корисними рослинними добавками [4]. Серед них 
відомою є солод зернової сировини та продукти з нього. Під дією ферментів при 
пророщуванні зерна частина складних речовин перетворюється на мальтозу, глюкозу, 
мальтодекстрини і декстрини, пептони, пептиди, амінокислоти й інші. Тобто у солоді 
відбуваються ті ж біохімічні і фізіологічні зміни, що і при природному пророщуванні 
його в ґрунті – розщеплення вуглеводів на прості цукри, а білків на амінокислоти. А 
під час отримання концентратів солоду в процесі екстрагування досягається повне 
розчинення і вилучення всіх цих запасних речовин. 

Методи досліджень. Методи досліджень включають в себе стандартні методи 
органолептичного оцінювання, дослідження вмісту білка, густини, титрованої 
кислотності, активної кислотності, масової частки сухих речовин, жиру, вуглеводів 
та золи. 

Результати. Готовий солод зернової сировини інспектували, зважували 
відповідно до гідромодулів, та поміщали в екстрактор вібраційного типу періодичної 
дії. Конструкцією цього вібраційного екстрактора передбачено можливість створення 
турбулентних пульсуючих знакозмінних потоків, спрямованих як до периферії 
апарата так і до центральної його частини. Конструкція віброперемішувального 
пристрою при періодичному віброекстрагуванні забезпечує раціональний розподіл 
зовнішньої енергії, створює оптимальні гідродинамічні умови масообміну за рахунок 
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інтенсивного мікро- і макроперемішування [1]. Апарат закривали та розпочинали 
процес екстрагування, спостерігаючи за всіма параметрами. Періодично проводилося 
вимірювання вмісту водорозчинних сухих речовин і білка. Залежно від виду солоду, 
коли цей вміст набував сталого значення, процес екстрагування припиняли. Потім 
проводилось дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників 
отриманих екстрактів. Вони піддавалися процесу упарювання і процесу сушіння у 
розпилювальній сушарці.  

У сквашений згусток у процесі перемішування в рецептурному співвідношенні 
вносили сухий концентрат солоду зернової сировини, після чого отриману суміш 
перемішували 15...20 хв до отримання однорідної консистенції напою і фасували в 
асептичних умовах у герметичну тару, упаковували і маркували. Розфасовані напої 
охолоджували до температури (4 ± 2) °С в холодильній камері і зберігали при 
вказаній температурі. За такої температури практично зупиняється процес 
зброджування цукрів. Термін зберігання продовжували до 7 діб. Протягом 
зазначених термінів зберігання органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні 
показники напоїв відповідали вимогам нормативно-технічної документації на такі 
види продукції. 

 
Висновки. Для збільшення вмісту білка в кисломолочні напої вирішено було 

вносити сухий концентрат солоду зернової сировини, який також покращує 
органолептичні властивості готового продукту і не скорочує термін його 
придатності. Досліджено якість та термін зберігання кисломолочних напоїв з 
додаванням різної кількості сухих концентратів екстрактів солоду зернової сировини. 
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21. Комплексна оцінка якості напою “Вишневий” на основі 
маслянки пастеризованої 

 
Іра Мостова, Оксана Мельник 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Вітчизняні підприємства молочної промисловості випускають 

різноманітний асортимент комбінованих молочних продуктів. Пріоритетом у цій 
області залишається використання окремих продуктів або композицій із натуральної 
сировини, у тому числі з маслянки [1]. 

Маслянка – цінна молочна сировина для виробництва широкого асортименту 
харчових продуктів, що утворюється під час збивання або сепарування вершків у 
процесі маслоутворення. Основними і найбільш цінними компонентами маслянки є 
білки, вуглеводи, молочний жир, мінеральні солі, ферменти, органічні кислоти. До її 
складу також входить комплекс біологічно активних речовин при мінімальній 
енергетичній цінності та малому вмісту перенавантаження атерогенних речовин 
(жирів, вуглеводів) [1, 2]. 

Жир маслянки вирізняється наявністю біологічно високоцінних лінолевої, 
ліноленової та арахідонової жирних кислот, які мають антисклеротичні властивості. 

Маслянка є джерелом високоцінного білка, який містить такі амінокислоти, з 
ліпотропними властивостями, як метіонін, цистин. У маслянці наявні вітаміни В1, В2, 
В12, С, Е, пантотенова кислота [2, 3]. 

У маслянці міститься до 5 % лактози, яка нормалізує процеси бродіння в 
кишково-шлунковому тракті та повний комплекс мінеральних речовин, у тому числі і 
всі мікроелементи, які входять до складу незбираного молока. 

Основна мета роботи – розробка рецептури напою на основі маслянки з 
додаванням вишневого сиропу та дослідження його властивостей. 

 
Матеріали і методи. Напій на основі маслянки «Вишневий» готували із 

пастеризованої маслянки з додаванням цукру та вишневого натурального сиропу у 
різних співвідношеннях. Сквашували закваскою на чистих культурах болгарської 
палички (Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgarikus), ацидофільної палички 
(Lactobacillus acidophilus) і термофільних молочнокислих стрептококів 
(Streptococcus. thermophiles). 

Потрібну кількість цукру розчиняли у рівній кількості гарячої маслянки. Розчин 
фільтрували і пастеризували при температурі 85…90°С протягом 10 хв. Після 
внесення  цукрового та вишневого сиропів згусток розмішали. Утворені зразки 
охолодили та дослідили  органолептичні та фізико-хімічні показники. 

 
Результати. Готові напії мають ніжну однорідну консистенцію, 

кисломолочний, у міру солодкий смак із вираженим ароматом вишневого сиропу. 
При дослідженні органолептичних та фізико-хімічних властивостей утворених напоїв 
встановлено їх відповідність нормативним вимогам.  

 
Висновки. Внесення вишневого сиропу до маслянки дає чудовий ефект при 

лікуванні недокрів’я та інших захворювань, пов’язаних з системою кровотворення, 
оскільки вишневий сироп містить велику кількість вітамінів В1 і В6, разом із залізом 
та магнієм. 
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22. Дослідження органолептичних та фізико-хімічних 
показників йогуртів з використанням порошку топінамбура 
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Вступ. Все частіше в технологіях традиційних харчових продуктів 

спостерігається використання біологічно активних речовин із рослинної сировини 
[1]. 

Серед різноманіття нетрадиційної рослинної сировини особливої уваги 
заслуговує топінамбур. Топінамбур (Helianthus tuberoses) – це клубнеподібна 
рослина, що відрізняється високою врожайністю та унікальним хімічним складом, в 
який входять інулін, пектинові речовини, клітковина, 16 амінокислот, з них 8 
незамінних, вітаміни B1 , В2, С, мінеральні речовини Fe, Si, K, P, Ca, Mg, Zn, Mn [1, 
2]. 

Внесення порошку в йогурт дозволить застосовувати даний продукт в харчових 
раціонах для профілактики і лікування цілого ряду захворювань, таких, як подагра, 
цукровий діабет, виразкова хвороба шлунку, ожиріння, ішемічна хвороба серця. 

Основна мета роботи – розробка технології і рецептури йогурту з порошком 
топінамбура та дослідження його властивостей. 

Матеріали і методи. Основа кисломолочного продукту виробляється 
традиційним способом (сквашування пастеризованого коров'ячого молока 
протосимбіотичною сумішшю чистих культур Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus та Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus з  додаванням Lactobacillus 
acidophilus. 

Клубні топінамбура, промиті та подрібнені до розміру частинок 5-10 мм, були 
висушені конвективним способом при t=60°С протягом 10 год. Таким чином, був 
отриманий порошок, який  представляє собою розсипчасту масу світло-бежевого 
кольору із злегка солодкуватим смаком, без слідів злежування. 

Порошок попередньо змішували з пастеризованим молоком (жирністю, яка 
відповідає жирності йогурту) у співвідношенні 1:10. Суміш доводили до кипіння, 
ретельно перемішуючи для отримання однорідної маси, охолоджували і вносили у 
сквашений згусток. Консистенцію, колір, смак та запах готових зразків продукту 
досліджували за допомогою органолептичного аналізу. Для визначення кислотності 
використовували титриметричний та потенціометричний  методи. 

Результати. Порошок топінамбуру вводили у дослідні зразки у кількості 0,5; 
1,0; 3,5; 5,0; 6,0 %. Склад, органолептичні та фізико-хімічні показники вироблених 
зразків йогурту відповідають вимогам до кисломолочних напоїв. Найкращі 
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показники мають зразки йогурту із концентрацією порошку топінамбура 1,0-5,0 %. 
Використаний наповнювач зумовлює світло-кремовий колір продукту. Смак і запах 
чистий, кисломолочний. Консистенція однорідна, в міру щільна, без газоутворення, 
кремоподібна, з помітною кількістю часточок  наповнювача, які рівномірно 
розподілені у всім об'ємі. 

У зразках із концентрацією порошку топінамбура 0,5 % часточки порошку 
нерівномірно розосереджені в масі продукту, що зумовлено низьким вмістом, 
внесеного наповнювача. У зразках із концентрацією порошку топінамбура 6,0 % 
високий вміст наповнювача послаблює традиційний кисломолочний смак і запах  
йогурту. Фізико-хімічні показники зразків йогурту представлено у таб. 1. 

Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники зразків йогурту з порошком топінамбура 

Компоненти , % № 

з/п Молоко 
нормалізоване 

жирністю 2,5 % 

Заквашувальний 
препарат 

Порошок 
топінамбура 

Титрована 
кислотність, 

°Т 

Активна 
кислотність, 

од. рН 

1 98,5 1,0 0,5 108,4 4,171 

2 97,0 1,0 2,0 83,0 4,516 

3 95,5 1,0 3,5 86,25 4,506 

4 93,0 2,0 5,0 77,0 4,534 

5 93,0 1,0 6,0 77,0 4,613 

 
Висновки. Розроблена модель продукту на основі йогурту з порошком 

топінамбура відноситься до групи продуктів підвищеної біологічної цінності і може 
бути використана при виробництві кисломолочних напоїв на молокопереробних 
підприємствах. Використання порошку топінамбура не потребує значних змін в 
традиційній технології йогурту і, відповідно, в допоміжному обладнанні та площах, 
що забезпечує певний економічний ефект. 
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23. Дослідження споживних властивостей пряникових виробів з 
використанням полісахаридів 

 
Наталія Гаращенко, Олександра Нєміріч, Оксана Мельник 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Розширення асортименту такої групи борошняних кондитерських 
виробів як пряникові  та покращення їх споживних властивостей вимагають 
застосування та раціонального використання харчових добавок та нетрадиційної 
рослинної сировини, які сприяють покращанню органолептичних властивостей, 
особливо консистенції, форми, стійкості до черствіння, збільшенню виходу виробів 
[1]. 

Полісахариди характеризуються здатністю поглинати та утримувати вологу при 
їх введенні у харчову багатокомпонентну систему [2–4]. Тому для надання нових 
покращених характеристик пряниковим виробам доцільно використовувати такі 
полісахариди, як ксантан, камедь ріжкового дерева, гуарова камедь, нативні та 
модифіковані крохмалі або суміші полісахаридів. 

Метою досліджень було вивчення реологічних властивостей тіста та пряникових 
виробів за науково обґрунтованих комбінацій полісахаридів, що формують споживні 
властивості готової продукції. 

Матеріали і методи. Як об’єкти дослідження обрано модельні системи, що 
містили задані комбінації полісахаридів, тісто та готові вироби. Реологічні 
дослідження модельних систем та тіста проводили на ротаційному віскозиметрі 
«Реотест-2»; органолептичні  та фізико-хімічні показники якості готових виробів 
здійснювали за ДСТУ 4187:2003 «Вироби кондитерські пряникові. Загальні технічні 
умови». 

Результати. За результатами досліджень отримано криві в’язкості та криві 
течії, розраховано в’язкісні і міцнісні параметри модельних та тістових систем. 
Встановлено, що при додаванні заданої комбінації полісахаридів міцність структури 
пряникового тіста зростає у порівнянні із контрольним зразком, що пояснюється 
синергетичними властивостями полісахаридів. Готові вироби з додаванням 
полісахаридів відрізняються покращеними органолептичними та фізико-хімічними 
показниками у порівнянні із контрольним зразком. 

Висновки. Таким чином, проведені дослідження дозволили отримати задані 
співвідношення полісахаридів і їх раціональну масову частку в рецептурних 
композиціях пряникового тіста, що дозволило сформувати високі споживні 
властивості пряникових виробів, підвищеного виходу та  стійкості до черствіння. 
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2. Бокова Т.И. Эффективность использования природных полисахаридов в 
мясоперерабатывающей промышленности / Т.И. Бокова, А.Т. Инербаева // Хранение 
и переработка сельхозсырья.  2003.  №8.  С. 18-22. 

3. Прохорова А.В. Новые тенденции на рынке полисахаридов / А.В. Прохорова // 
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24. Використання порошку з кабачків в технології бісквітного 
напівфабрикату 

Вікторія Філіпенко, Інна Бончак 
Олександра Нєміріч, Оксана Петруша 

Національний університет харчових технологій 
Тетяна Тарасенко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Вступ. Інноваційним підходом до створення бісквітного напівфабрикату є 
використання овочевих порошків. Перевагою їх є раціональність використання, 
відсутність витрат при механічній кулінарній обробці, швидкість приготування, 
зручність при транспортуванні та збереженні, економія часу, сил, витрат, збереження 
поживних речовин. 

Метою даної роботи є дослідження можливості використання порошку з кабачків 
при виробництві бісквітного напівфабрикату. 

 
Матеріали і методи. Експериментальне випікання бісквітного напівфабрикату 

з пшеничного борошна вищого сорту здійснювали для визначення впливу 
раціональної масової частики порошку з кабачків на органолептичні і фізико-хімічні 
показники якості бісквітного напівфабрикату. 

У дослідженнях порошок з кабачків вносили у масових частках 5, 10, 15 % до 
маси рецептурної композиції, попередньо змішували його з борошном пшеничним. 
При  цьому рецептури перераховано за вмістом сухих речовин аналогічно 
контрольному зразку. Зразки бісквітного напівфабрикату з додаванням порошку з 
кабачків зберігали 7 діб упакованими у полімерне та паперове паковання. 
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості (масову частку вологи, 
пористість, питомий об’єм, стискаємість, набухливість м’якушка, крихкуватість) 
дослідних зразків визначали загальноприйнятими методами [1]. Контролем служив 
бісквітний напівфабрикат, виготовлений за традиційною рецептурою. 

 
Результати. За дослідженням органолептичних властивостей бісквітного 

напівфабрикату виходить, що раціональною масовою часткою порошку з кабачків є 
10 % до маси рецептурної композиції. 

За масовою часткою вологи зразки бісквітного напівфабрикату з масовою 
часткою порошку з кабачків 10 % наближені до вологості контрольного зразка без 
добавок, але перевищують його за питомим об’ємом і пористістю. 

За збільшення дозування порошку вироби набувають більш темнішого 
коричневого відтінку, що пояснюється високим вмістом цукрів і інтенсивним 
утворенням продуктів реакції меланоідиноутворення під час випікання 
напівфабрикату. М’якуш стає більш пористим та крихким (рисунок). Це пов’язано з 
високою вологоутримуючою здатністю порошку. 
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а) б) 
Рис. 1. Зразки бісквітного напівфабрикату: 

а) – без добавок (контроль); б) – з додаванням 10 % порошку з кабачків 

Додавання порошку з кабачків у рецептуру бісквітного напівфабрикату сприяє 
підвищеної в порівнянні з контролем стійкості до черствіння: за показником 
набухливості м’якушка – в 1,3 рази в полімерному і паперовому пакуваннях, за 
кришкуватістю –                 в 2,3 рази, стискаємістю на пенетрометрі – в 1,1 рази. 

Висновки. Раціональною масовою часткою порошку з кабачків є 10 % до маси 
рецептурної суміші, що дозволяє отримати бісквітний напівфабрикат з високими 
органолептичним і фізико-хімічними показниками якості, стійкістю до черствіння під 
час зберігання. 

Література 
1. Лабораторний практикум з технології хлібопекарного та макаронного 

виробництва : навч. посібник / В.І. Дробот, Л.Ю. Арсеньєва, Білик Л.Ю. та інш. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2006. – 341с. 

 
 

25. Виробництво вершкового масла, збагаченого рослинною 
клітковиною 

 
Альона Філенко, Ольга Хижняк 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Молочна промисловість – одна з провідних галузей харчування, яка 
забезпечує населення України молочною сировиною і молочними продуктами. 

Молочна промисловість – це галузь харчової промисловості, що об'єднує 
підприємства з виробництва з молока і різних молочних продуктів. 

Вершкове масло є одним з найуживаніших серед молочних продуктів. Вершкове 
масло є продуктом щоденного споживання і його доцільно збагачувати різними 
рослинними добавками, які містять комплекс незамінних макро- та мікроелементів. 

У добу здорова людина має вживати мінімум 10 грам, але не більше 30. До 
складу вершкового масла входять жирні кислоти, вуглеводи, вітаміни групи В, А, Е, 
D, РР, білки, кальцій, залізо, фосфор, калій, мідь, цинк, марганець, магній, натрій. 
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Вершкове масло - високожирний харчовий продукт, який виготовляється із 
вершків молока. Крім жиру, в масло переходять всі складові частини вершків - 
фосфатиди, білки, лактоза, вітаміни, вода. 

Вершкове масло містить багато калорій, і для того, щоб ці калорії давали 
організму енергію і силу, а не завдавали шкоди, його потрібно вживати в розумних 
кількостях. Наприклад, взимку, щоб захистити себе від переохолодження, досить 
вранці з'їсти невеликий шматочок вершкового масла. Без жирів клітини не будуть 
своєчасно оновлюватися, особливо клітини нервової тканини і головного мозку. 

Матеріали і методи. Обґрунтований зв’язок хронічних захворювань з 
нестачею у щоденному харчуванні основних мікроелементів, які є життєво 
необхідними для організму. Одним з ефективних способів вирішення цієї проблеми є 
збагачення традиційних продуктів щоденного споживання рослинними 
інгредієнтами, які мають добру засвоюваність і біологічну дію на організм людини. 

Якщо в дитячому організмі нестача жирів, то це загрожує затримкою розумового 
розвитку, також знижуються інтелектуальні здібності. 

Регулярне вживання їжі, збагаченої натуральними рослинними волокнами, 
сприяє зниженню рівня холестерину в крові, нормалізації маси тіла, засвоєнню 
основних поживних речовин, має здатність зв’язувати вологу та жир у декілька разів 
вище своєї маси. 

Широку популярність в наш час набуло використання клітковини з рослинної 
сировини у якості збагачувача харчових продуктів, тому її доцільно використовувати 
в якості рослинних інгредієнтів у виробництві вершкового масла. 

Клітковина – це полісахарид рослинного походження, який входить до складу 
оболонок рослинних клітин. Клітковина починає свою роботу ще в роті: стимулюючи 
слиновиділення, вона покращує роботу травної системи. Чим більше клітковини в 
продукті, тим довше його потрібно пережовувати. Процес прийому їжі подовжується, 
що не дозволяє вам переїсти. 

Потрапляючи в шлунок, клітковина активно вбирає рідину, збільшуючись в 5…6 
разів. 

Завдяки цьому швидше настає відчуття насичення. Переміщаючись в кишечник, 
клітковина починає активно сорбувати (вбирати, як губка) шкідливі речовини, що 
надходять з їжі і накопичуються в результаті діяльності організму. Впливаючи на 
стінки кишечника, клітковина стимулює його діяльність, і очищення цього 
важливого органу відбувається швидко і без проблем. 

Крім того, клітковина змушує працювати травну систему в організмі людини. 
Волокна навантажують кишечник, поліпшуючи перистальтику. А значить, не буде 
ніяких запорів. Паралельно клітковина сповільнює засвоєння простих вуглеводів. 
Глюкоза виділяється в кров поступово, що дозволяє уникнути гострих нападів голоду 
і численних проблем, здатних у результаті призвести до діабету 2 типу. 

Клітковина – унікальна природна структура: вона вбирає не всі речовини підряд, 
а вибірково. Клітковина зв’язує холестерин і жовчні кислоти, завдяки чому 
знижується ризик розвитку захворювань серця і судин, появи каменів у жовчному 
міхурі. Вона сприяє синтезу вітамінів (і сама містить їх), нормалізує мікрофлору 
кишечника, виводить важкі метали з організму. Клітковина є поживною речовиною, 
яка не забезпечує організм енергією, але бере активну участь в його життєдіяльності. 

Останнім часом використання клітковини у різних галузях харчової 
промисловості отримало високу оцінку. Це пов'язано з її унікальною здатністю 
зв'язувати воду і жир, простотою застосування, поліпшенням структури продукту і 
наданням йому функціональних властивостей.  
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Норма клітковини в щоденному раціоні дорослої людини – від 25 до 30 г. 
Клітковина дуже важлива для нашого організму. Зокрема, корисна для шлунково-
кишкового тракту, вона покращує моторику кишечника, виводить холестерин, шлаки 
і токсини з організму. Тим, хто хоче схуднути, особливо потрібна клітковина, тому 
що при вживанні вона створює відчуття ситості, і людина з'їдає меншу кількість їжі, 
що дуже важливо при схудненні. І навіть у профілактиці раку клітковина відіграє 
велику роль. 

Клітковина не тільки зробить продукт корисним, оздоровчим чи 
функціональним, а й покращить стан здоров’я споживачів продуктів з їхнім вмістом. 

Отже, клітковина за своїми властивостями є біологічно цінним компонентом, 
тому саме її доцільно використовувати в якості інгредієнтів у молочній 
промисловості. 

Таблиця 
Хімічний склад базового і збагаченого продукту 

Вміст компонентів в 
100 г продукту Вершкове масло 

Вершкове масло, збагачене 
клітковиною зародків пшениці і 

виноградних кісточок 
Білки, г 0,5 1,1 
Жири, г 82,5 65 
Вуглеводи, г 0,8 23,5 
Вітамін А, мг 0,59 1,5 
β – каротин, мг 0,38 0,52 
Вітамін Д, мкг 1,50 1,53 
Вітамін Е, мг 2,20 5,85 
Вітамін К, мкг 0,42 0,63 
Фосфоліпіди, % 0,38 0,33 
Вітамін РР, мг 0,10 0,17 
Вітамін В2, мг 0,11 0,25 
Вітамін С, мкг 0,005 0,15 
Вітамін В1, мг 0,002 0,53 
Вітамін В3, мг 0,05 1,6 
Вітамін В5, мг 0,03 5,6 
Вітамін В6, мг 0,004 0,8 
Вітамін В12, мг 0,0001 0,003 
Кальцій, мкг 0,12 0,18 
Залізо, мг 1,2 2,5 
Фосфор, мг 3,32 6,35 
Калій, мг 2,25 4,90 
Мідь, мкг 0,10 0,12 
Цинк, мг 2,33 2,99 
Марганець, мкг 0,13 0,15 
Магній, мг 2,55 3,10 
Натрій, мг 1,77 3,55 
Нікель, мкг - 0,003 
Результати. Вершкове масло, збагачене клітковиною зародків пшениці і 

кісточками виноградну, за своїм хімічним складом стане більш насиченим 
вітамінами і мінералами (таблиця). 
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Висновки. З порівняльної таблиці видно, що збагачене масло містить в більшій 
кількості комплекс вітамінів і мінералів, що робить його кориснішим, тому 
збагачення вершкового масла клітковиною зародків пшениці і кісточок винограду 
зробить його ще кориснішим. 

Література 
1. ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови. 
2. Власенко В.В., Машкін М.І., Бігун П.П. Технологія виробництва і переробки 

молока та молочних продуктів. – Віннниця : Гіпаніс, 2000. – 306 с. 
3. ДСТУ 4422:2005 Молочна промисловість. Виробництво масла. Терміни та 
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26. Використання порошку з моркви в технології цукристих 
кондитерських виробів 
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Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Цукристі кондитерські вироби користуються великим попитом у 
споживачів. Найбільш цукромісткою групою серед інших можна вважати помадні 
цукерки, оскільки основним інгредієнтом рецептури є цукор білий кристалічний, що 
виконує роль кристалоутворювача і забезпечує відповідні органолептичні і фізико-
хімічні показники якості виробів. 

З огляду на це, нагальним завданням науковців і фахівців галузі є зниження 
цукромісткості і підвищення харчової цінності помадних мас. 

Одним з перспективних напрямків вирішення поставлного завдання є 
використання овочевих порошків для створення продуктів спрямованої фізіологічної 
дії. Порошок з моркви холодного розпилювального сушіння характеризується 
високими органолептичними показниками якості і високми вмістом -каротину, що 
дозволяє його розглядати як перспективну сировину прои створенні продукції 
«нового покоління». 

У основу розробки покладено ідею виробництва помадних цукерок із 
підвищеною біологічною цінністю та з покращеними показниками якості, стійкістю 
до черствіння, що обумовлено внесенням порошку із моркви. 

Метою даної роботи є встановлення впливу порошку із моркви на 
органолептичні і фізико-хімічні показники якості збагаченої помадної маси. 

Матеріали і методи. В якості контрольного зразка взято помадну масу за 
традиційною рецептурою [1]. Додавання порошку з моркви здійснювали з 
корегуванням на цукор. Визначення вмісту вологи у помадній масі визначали 
рефрактометричним методом за допомогою цукрового рефрактометра. Дослідження 
розміру кристалів помадної маси проводили методом мікроскопіювання з 
використанням біологічного мікроскопу, окуляр-мікрометра і камери Горяєва. 
Визначення вмісту редукуючих речовин здійснювали феріціанідним методом [2]. 
Хімічний склад помадної маси з порошком моркви визначали розрахунково-
аналічтиним методом. 
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Результати. За результатами досліджень встановлено раціональне дозування 
порошку з моркви холодного розмилювального сушіння, що становить 10 % до маси 
рецептурної композиції і забезпечує високі органолептичні характеристики помадної 
маси: глянцева маса з не липкою поверхнею, однорідної, пластичної консистенції 
яскраво-оранжевого кольору, які є перважними в порівнянні з традиційно прийнятою 
продукцією. Особливої уваги заслуговує те, що в технології помадних мас можна 
повністю виключити синтетичні барвники і ароматизатори при застосуванні 
натуральної сушеної сировини. 

При додаванні порошку з моркви масова частка вологи в помадній масі складала 
88,5 %, що знаходиться в межах значень контрольного зразка. Додавання рослинної 
сировини не відобразилось на формуванні кристалів, що досліджено мікроскопічним 
методом. Вміст редукуючи речовин зменшилось в порівнянні з контролем. 

Помадна маса з порошком з моркви відрізнялась більшою стійкістю під час 
зберігання в традиційно прийнятому пакованні. 

Включення в рецептуру нової помадної маси порошку з моркви сприяє більш 
повній збалансованості хімічного кладу, зниженню енергетичної цінності, приводить 
до збільшення вмісту вітамінів, мінеральних елементів нових виробів. 

Висновки. Таким чином, включення порошку з моркви холодного 
розпилювального сушіння в рецептуру помадних мас або цукерок на її основі 
дозволяє отримати продукт з високими органолептичним і фізико-хімічними 
показниками якості, збереженню свіжості під час зберігання, поліпшеною харчовою 
цінністю. 

Література 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.-М. : Экономика, 1981. – 720 с. 
 
 

27. Аспекти використання фруктових порошків в технології 
оздоблювальних напівфабрикатів 

 
Віта Причинтовська, Дар´я Пасічник, Дар´я Петухова 

Оксана Вашека, Олександра Нєміріч 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Розширення асортименту продукції закладаів ресторанного 

господарства, підвищення їх харчової цінності є актуальним завданням науковців і 
практиків. Фруктові порошки є цінною сировиною для використання в технології 
оздоблювальних напівфабрикатів, які є невід´ємною частиною борошняних 
кондитерських виробів широкого асортименту. Суттєвий інтерес з позицій 
ресурсозаощадних технологій і медико-біологічної ефективності харчування 
населення становить створення харчових продуктів підвищеної харчової та 
біологічної цінностей. 

З огляду на це, метою роботи було вивчення можливості використання 
фруктових порошків в технології оздоблювальних напівфабрикатів – кремів 
вершкових. Для досліджень обрано порошки з бананів, дині і ананасу, що 
характеризуються високими органолептичними і технологічними (дисперсність, 
водопоглинальна, жироутримуюча і емульгуюча здатності) властивостями. 
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Матеріали і методи. Об´єктами досліджень були: модельні системи, крем 
вершковий за базовою рецептурою [1] та з використанням фруктових порошків. 
Модельні системи досліджували мікроскопічним методом. Органолептичні і фізико-
хімічні показники якості кремів досліджено загальноприйнятими методами. 
Показники харчової цінності вивчено розрахунково-аналічтиним методом. 

Результати. В ході експериментальних досліджень модельних стистем, що 
являли собою співвідношення масла вершкового та фруктових порошків, а також 
рецептурну кількість пудри цукової, встановлено, що порошки рівномірно 
розподіляються і утворюють стійкі структури завдяки всякій водопоглинальній і 
жироутримуючій здатності. Дослідження модельних систем дозволили зменшити 
кількість пудри цукрової в рецептурній композиції крему. 

За результатми досліджень органолептичних і фізико-хімічних показників якості 
обґрунтовано раціональні масові частки фруктових порошків в рецептурі крема. 
Показано отримання оздоблювальних напівфабрикатів з високими смаковими 
властивостями, що дозволяє розширити асортимент борошняних кондитерських 
виробів з їх використанням. Дослідні зразки кремів за фізико-хімічними показниками 
якості не поступаються контрольному зразку. 

Розраховано хімічний склад керемів вершкових з додаванням фруктових 
порошків, який свідчить про збільшення вмісту клітковини, вітамінів і мінеральних 
речовин рослинних інгредієнтів. 

Висновки. За результатами дослідження можна виділити наступні аспекти 
використання фруктових порошків в технології крема вершкового: отримання 
оздоблювальних напівфабрикатів з оригінальними високими смаковими 
властивостями, зменшення рецептурної кількості пудри цукрової, отримання стійкої 
структури, підвищення харчової цінності борошняних кондитерських виробів. 

Література 
1. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочныъх изделий. – М. : 

Экономика, 1985. – 295 с. 
 
 
28. Дослідження показників якості екстрактів з нетрадиційної 

рослинної сировини 
 
 

Євгенія Романіка, Ксенія Науменко 
Національний університет харчових технологій 

 
 

Вступ. Для оновлення асортименту якісної безалкогольної продукції актуальним 
є створення нових смако-ароматичних інгредієнтів. Особливо актуальним є 
дослідження саме нетрадиційної рослинної сировини як джерела ароматичних, 
смакових та біологічно активних речовин. 

Оцінивши існуючі літературні відомості, досліджені споживчі та фізико-хімічні 
властивості екстрактів такої рослинної сировини, як чабрець, квітки бузини, листя 
горобини, корінь валеріани, листя яблуні домашньої, гілки та бруньки чорної 
смородини. Екстракти готували прийнятим у лікеро-горілчаній промисловості 
способом настоювання водним розчином спирту етилового 40% об’ємних у 
співвідношенні сировина:екстрагент 1:10 для свіжої сировини, 1:20 – сушеної. 
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Методи досліджень. Отримані екстракти оцінено за органолептичними, 
фізико-хімічними показниками. Флейвор, аромат оцінювали дегустацією згідно з 
ДСТУ 4979:2008, ДСТУ 5067:2008. Визначення кольору екстрактів здійснювали 
візуально. Визначення вмісту сухих речовин проводили дистиляційним методом 
згідно з ДСТУ 4855:2007. Кут заломлення визначено рефрактометричним методом. 
Визначення кількісного та якісного вмісту ароматичних речовин проводили з 
використанням розробленої лабораторної установки, яка включає в себе стадії 
концентрування екстракту з адсорбційним уловлювання парів, десорбції уловлених 
ароматичних речовин з наступним їх аналізом газовою хроматографією. 

Результати. Органолептичні показники екстрактів наведено у табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Органолептичні показники екстрактів нетрадиційної сировини 

Екстракт Аромат Флейвор Колір 

1 2 3 4 

Чабрець  Луговий, свіжий, 
приємний 

Приємний, трав’янистий, 
властивий даному виду 

рослинної сировини 

Світло-
коричневий 

Бузина(квітки) Сушених польових 
квітів 

З легкою гірчинкою, 
властивий даному виду 

рослинної сировини 

Темно-
жовтий 

Горобина (листя) Виражений, вологого 
листя, приємний 

Приємний, солодкуватий, без 
гіркоти 

Багряний з 
відтінком 

коричневого 

Валеріана(корінь) 

Яскраво виражений, 
сильний, 

специфічний, 
властивий сировині 

В’яжучий, не гіркий, 
властивий даному виду 

рослинної сировини 

Коричневий, 
прозорий 

1 2 3 4 

Яблуко(листя) 
Запечених фруктів, 
сушених бананів, 

приємний 

Яскраво виражений, пряний, 
характерний для даної 
рослинної сировини 

Жовто-
коричневий 

Чорна смородина 
(гілки) 

Приємний, чітко 
виражений, деревини 
з тонами ягід чорної 

смородини 

Слабовідчутний, в’яжучий, 
властивий даному виду 

рослинної сировини 

Темно-
коричневий 

Чорна смородина 
(бруньки) 

Яскраво виражений, 
приємний аромат 

ягід чорної 
смородини з тонами 

зелені 

Приємний, чітко виражений, 
ягід чорної смородини з 

тонами свіжості  

Світло–
коричневий 
з відтінком 

зеленого 

 
Фізико-хімічні показники якості екстрактів із нетрадиційної сировини наведені у 

табл. 2. 
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Таблиця 2 
Фізико-хімічні показники отриманих екстрактів 

Екстракт Сухі речовини, 
% 

Кут заломлення при 
20 °С 

Чабрець  3,2±0,1 1,338±0,001 
Бузина(квітки) 8,2±0,2 1,339±0,003 
Горобина (листя) 4,0±0,1 1,339±0,001 
Валеріана(корінь) 6,5±0,1 1,340±0,001 
Яблуко(листя) 7,9±0,2 1,342±0,003 
Смородина(гілки) 5,8±0,1 1,341±0,002 
Смородина(бруньки) 5,1±0,1 1,340±0,002 

Газохроматографічним аналізом визначено кількісний вміст ароматичних 
речовин у отриманих екстрактах з нетрадиційної рослинної сировини, який 
коливається від 55 (екстракт листя яблук) до 950 мг/дм3 (екстракт бруньок та гілочок 
чорної смородини). 

Висновки. Отримані екстракти з нетрадиційної сировини мають прийнятні для 
галузі безалкогольних та лікеро-горілчаних напоїв органолептичні та фізико-хімічні 
властивості, є джерелом ароматичних та біологічно активних речовин, що зумовлює 
перспективи їх використання під час розроблення нових напоїв. 

Література 
1. Isolation and characterization of bioactive compounds from plant resources:The 

role of analysis in the ethnopharmacological approach / G. Brusotti, I. Cesari, A. 
Dentamaro, G. Caccialanza // Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. – 2013. 
– P.1-11. 

2. Мікролабораторна установка дослідження ароматичної складової соків та 
екстрактів з рослинної сировини / К.А. Науменко, Н.Е. Фролова, А.І. Українець, В.О. 
Усенко // Наука та інновації. – 2011. – № 2. – С. 16 – 21. 

 
 

29. Дослідження стійкості до окислення фітоолійного 
каротиновмісного напівфабрикату під час зберігання 

Оля Івахно, Георгій Ля винець, Лариса Арсеньєва 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. Стійкість до окиснення високожирових продуктів – важливий чинник, 
який свідчить не лише про їхню якість, а й про можливість негативного впливу на 
стан здоров’я людини продуктів окиснення , що спричиняють різні захворювання. 

Науковцями Національного університету харчових технологій розроблено 
технологію соусів емульсійного типу підвищеної харчової цінності. Суть розробки 
полягає у використанні попередньо приготовленого фітоолійного напівфабрикату, в 
рецептурну композицію якого входять рослині олії, пряноароматична та 
каротиновмісна сировина, які є джерелом хлорофілу, макро- та мікроелементів, 
вітамінів. 

Гіпотеза роботи складається з двох позицій: жирова система запобігає доступу 
кисню до хлорофілу, створюючи умови збереження його нативного стану; хлорофіл 
та вітаміни-антиоксиданти уповільнюють процеси окиснення під час тривалого 
зберігання напівфабрикату. 
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З огляду на це, метою роботи було дослідження стійкості до окиснення 
фітоолійного каротиновмісного напівфабрикату під час зберігання. 

Матеріали і методи. Об’єктами досліджень були модельні системи, що 
складаються з соняшникової олії з внесеними в них порошками пряноароматичної та 
каротиновмісної сировини певної дисперсності (петрушка, кріп, морква, імбир) у 
співвідношенні 5:1. Як контрольний зразок обрано рослинну олію без додавання 
вказаних інгредієнтів. Готові суспензії зберігались в однакових умовах: без доступу 
світла за температури 20 С впродовж 1 місяця. Для дослідження процесу окиснення 
жирового продукту під час зберігання ініціювали автоокиснення та проводили 
визначення кислотного, пероксидного та анізидинового чисел. 

Визначення проводились згідно з методиками, викладеними в ДСТУ ISO 6885 – 
2002 «Жири та олії тваринні і рослинні. Визначення анізидинового числа» та ДСТУ 
4570:2006 «Олії рослинні. Методи визначення пероксидного числа». 

Результати. Результати досліджень функціональних чисел фітоолійного 
каротиновмісного напівфабрикату представлені в таблиці. 

Таблиця 
Динаміка функціональних чисел під час зберігання дослідних зразків (± 0,02) 

Функціональні числа 

Зразок 
Термін 

зберігання, 
діб 

Пероксидне 
число 

О1/2моль/кг 

Кислотне 
число 

мг КOH/г 

Анізидинове 
число, мг/г 

Вимоги 
ДСТУ 4492:2005 30 0,4 0,15 3,0 

0 0,2 0,10 1,5 
15 0,30 0,12 2,1 

Олія 
(контрольний 
зразок) 30 0,50 0,16 3,1 

0 0,20 0,11 1,6 
15 0,30 0,12 2,0 Олія з порошком з кропу 
30 0,30 0,13 2,6 
0 0,20 0,10 1,7 

15 0,30 0,12 2,1 Олія з порошком петрушки 
30 0,35 0,14 3,0 
0 0,21 0,10 1,6 

15 0,24 0,12 2,1 Олія з порошком моркви 
30 0,26 0,13 2,5 
0 0,21 0,10 1,5 

15 0,34 0,12 2,2 Олія з порошком імбиру 
30 0,40 0,14 2,4 
0 0,19 0,10 2,0 

15 0,30 0,12 2,1 Фітооолійний 
каротиновміснийнапівфабрикат 30 0,33 0,14 2,8 

 
Як видно з таблиці, модельні зразки впродовж 14 діб ніяк не проявляли зміну 

показників функціональних чисел, значення перебували в межах похибки та 
відповідали стандартним значенням показників ДСТУ 4492:2005 для олії 
соняшникової. 

Значення функціональних чисел дослідних зразків є дещо меншими наприкінці 
зберігання в порівнянні з контрольним зразком. Отримані дані свідчать про 
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антиоксидантну активність рецептурних інгредієнтів фітоолійного напівфабрикату, 
що зумовлює збереження його свіжості протягом зберігання. 

Висновки. Пряноароматичну сировину можна рекомендувати не тільки як 
смакові інгредієнти, а й як носії природних антиоксидантів. Таким чином, внесення в 
олію пряноароматичної сировини уповільнює процес окиснення, подовжує термін 
зберігання фітоолійного напівфабрикату. 

Література 
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Вступ. На сьогодні основним завданням харчової промисловості, і, зокрема, 
кондитерської галузі, є збільшення обсягів виробництва продукції високої якості із 
використанням натуральної сировини. Серед видів рослинної сировини, що широко 
використовується в технології кондитерських виробів, є горіхи, особливо, арахіс. На 
сьогодні арахіс – це одна з основних білково-олійних культур, що має високу 
врожайність та стійкість до сільськогосподарських захворювань. 

Арахіс росте на територіях багатьох країн світу, зокрема, у США, Китаї, Індії, 
тощо. Але і в кліматичних умовах нашої країни також можна вирощувати цей горіх. 
На території України вирощуються такі сорти арахісу: Краснодарець – 13, 
Краснодарець – 14, Краснодарський – 14, Краснодарський – 15, AR – 1, AR – 2, AR – 
3, AR – 4, AR – 5, AR – 6, ВНДІОК – 14, ВНДІОК – 15, Рожевий великий, Блідо-
рожевий – 1, Блідо-рожевий – 2, Блідо-рожевий – 3, Темно-червоний, Малиновий, 
Клинський. 

 
Матеріали і методи. Арахіс має досить високу харчову цінність оскільки 

містить багато поживних речовин. Жири арахіс містить «корисні» які майже на 80 % 
складаються з моно- та поліненасичених амінокислот, які знижують рівень 
холестерину в крові і, як наслідок, ризик виникнення склерозу. Також цей горіх 
містить вітаміни групи В та Е, а також антиоксиданти[1]. 

За даними [2], лише деякі сорти арахісу містять досить велику кількість 
жиророзчинного вітаміну Е, який захищає клітинні мембрани від перекисної 
деструкції та старіння. Такими сортами є Краснодарський – 14 та Рожевий великий. 
Вміст вітаміну в них 9,45 та 9,05 мг/100г. Вміст цього вітаміну в інших сортах 
коливається в межах від 6,0 мг/100 г (сорт Блідо-рожевий 1) до 8,95 мг/100 г (сорт 
ВНДІОК 15). 
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Результати. Традиційний спосіб термічного оброблення насіння арахісу 
тривалий, що призводить до гідролізу в них жиру, часткового руйнування деяких 
амінокислот, а також втрати розчинності білка, а отже, і зниження його поживної 
цінності і функціональних властивостей. Крім того, насіння арахісу покриті тонкою 
насіннієвою плівкою (шкіркою), в якій знаходяться речовини, що надають 
одержуваним продуктам темний колір і гіркий присмак. 

Нами пропонується сушіння арахісу способом змішаного теплопідведення (ЗТП). 
При цьому способу сушіння сировина знаходиться в середині спеціального 
тепломасообмінного модуля – функціональної ємності, в якій площа поверхні на 
порядок більша масообмінної поверхні. Цей спосіб заснований на створенні умов для 
активної гідродинамічної та теплової взаємодії агента сушіння з об’єктом сушіння. 
При цьому, на відміну від традиційного конвективного сушіння, теплоносій не має 
безпосереднього контакту із поверхнею, що віддає вологу і передає теплоту об’єкту 
через тверду газонепроникну стінку функціональної ємності будь-яким способом. 
Попередніми дослідженнями встановлено можливість використання даного способу 
сушіння для сушки арахісу. 

Висновки. Таким чином, обґрунтовано необхідність і доцільність використання 
сушіння зі змішаним теплопідвденням для отримання арахісу високої якості. 
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Вступ. На організм людини протягом життя впливає широкий комплекс 

шкідливих факторів, викликаних екологічним забрудненням, масовим застосуванням 
антибіотиків і гормональних препаратів, різноманіттям стресових ситуацій, 
нераціональним і неповноцінним харчуванням, хімізацією продуктів харчування. Як 
наслідок, руйнування природної системи мікроорганізмів у макроорганізмі. 
Найчастіше для відновлення оптимальної мікрофлори організму людини 
використовують пробіотики. Важливими  властивостями пробіотичних бактерій 
полягає в забезпеченні колонізаційної резистентності – здібності захищати стінки 
кишечника від проникнення  під  внутрішню стінку організму, як бактерій, так і 
токсинів і токсичних продуктів різного походження [1, 2]. В зв’язку з цим, метою 
дослідження було вивчити пробіотичну здатність та доцільності використання 
бактеріальних сухих заквасок,  які слугують основою у виробництві ферментованих 
продуктів з пробіотичними властивостями для продукції закладів масового 
харчування. 



 104 

Матеріали і методи. Предметом дослідження були пробіотичні препарати: 
сухі закваски: “Сімбілакт VIVO”, “Йогурт VIVO” (розробки Державного дослідного 
підприємства Інституту продовольчих ресурсів НААН України); “Йогурт Good 
Food”, “Симбіотик Good Food” (італійського центру з дослідження та розвитку 
біохімії), BIOCHEM srl.; “Йогурт Genesis” (виробництва “Genesis Laboratories”, 
Болгарія). Кількість живих мікроорганізмів у продукті визначає його пробіотичну 
здатність. Кількість мікроорганізмів при цьому повинна становити більш ніж 107 
КУО/г. 

При дослідженнях пробіотичної здатності кисломолочних продуктів, 
приготовлених на сухих заквасках, використаний метод визначення кількості клітин 
методом посіву на агаризоване середовище в чашки Петрі. Виконання аналізу має 
такі етапи: приготування розбавлень, посів на агаризоване середовище в чашки 
Петрі. 

Результати. У процесі приготування кисломолочного продукту кисломолочні 
бактерії активно розмножуються, нарощуючи свою кількість. Дослідження 
пробіотичної здатності  кисломолочних продуктів, приготовлених на сухих 
заквасках, підтверджує зростання кількості колонієутворюючих одиниць, на відміну 
від показників комерційних кисломолочних напоїв торгівельної мережі. Кількість 
пробіотичних мікроорганізмів в них більша від норми на 3-5 порядки і становить: 
3·1012 КУО/г у заквасці “Йогурт VIVO”, 2·1011 – “Сімбілакт VIVO”, 7·1011 – “Йогурт 
Good Food”, 8·1011 – “Симбіотик Good Food”,  2·1010  –  “Йогурт Genesis”, що значно 
вище, порівняно з молочними біопродуктами виробництва молокопереробних 
підприємств. 

При дослідженнях пробіотичної здатності, кисломолочних продуктів повторно 
приготовлених методом перезаквашування від материнської закваски на 2-гу добу,  
показники кількості  пробіотичних мікроорганізмів зменшуються лише на один 
порядок. 

Висновки. Досліджені сухі закваски доцільно використовувати для розробки 
ферментованих продуктів з пробіотичними властивостями для продукції закладів 
масового харчування. 
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Introduction. In our century universal chemicalization already difficult to imagine 

that you can grow and preserve vegetables without "chemistry." Fumigation with methyl 
bromide potato tubers are used as chemical pesticides (such as Desis Forte, combining with 
treatment against Colorado potato beetle) and bacterial preparations, and biological control 
methods, such as using of introduced entomophages (especially biology and lifestyle make 
chemical pest control measures ineffective). 

In connection with the analyzing system to protect stocks of vegetables and potatoes in 
storage, unfortunately, we must note that the leading element in it is a chemical unit, 
inconsistencies temperature conditions , humidity storage. Use of chemicals linked to a 
number of negative consequences: they must produce, store, transport, they pollute the 
environment. In the food can be stored residues harmful to humans. Therefore, finding an 
alternative chemical preparations to protect stored products, determine the optimal storage 
modes with increasing consumption capacity, as well as with increased activation of the 
biological value of stocks of vegetables and potatoes is relevant [1]. 

Currently, works have appeared on the use of researchers and nanoengineering ion-
ozone nanotechnology swappable traditional means of chemicals with the determination of 
optimal storage modes, activating protective resources from external influences. Ion-ozone 
mixture is produced by special generators of air devices directly to the site of application. 
Therefore excludes the cost of purchasing, transportation, transportation and storage of 
chemicals. Ion-ozone nanotechnology and nanoengineering are one of the promising new 
ways to increase the safety and quality of fruits, vegetables and potatoes, which refers to the 
technology of the XXI century. 

The proposed method is relevant, has novelty and use ion-ozone nanotechnology and 
nanoengineering originality. As a result of the work developed nanotechnology and 
nanoengineering to pre- treatment, which increases germination, productivity, protection of 
stored fruits and vegetables and potatoes from pests , increase bioavailability and 
consumption capacity, new techniques and methods ion-ozone nanotechnology and 
nanoengineering. Ion-ozone nanotechnology and nanoengineering pest control to increase 
the biological value of stocks and consumption capacity of fruits and vegetables and potato 
storages in line with international standards for phytosanitary measures, quality and 
competitiveness [2]. 

Postharvest disease usually leads to a direct loss of more than 10% of the stored potato 
crop with further losses related to reduced consumer product qualities. Currently, potato 
producers use storage conditions, which for the treatment of post-harvest diseases apply 
fungicides. However, the loss is still significant and costly fungicides – so necessary, more 
effective additional options for disease control. Gas ion-ozone already widely used as a 
sterilizing the surface – this study to evaluate the potential for use ion-ozone to fight the 
disease of potatoes in storage. A series of experiments showed that the newly applied ion-
ozone to clearing potato crop has only limited control of diseases, in particular, if the 
storage pathogens were either established or growing rapidly during treatment. Such a lack 
of disease control was observed for all post-harvest fungicides approved for use in potatoes 
. Long-term treatment with a relatively low concentration ion-ozone a (2-4 ppm ) also 
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provided limited disease control . Ion-ozone a treatment tended to produce an undesirable 
increase in weight loss stored crop, but they also improved the color of the tuber [3]. 

Materials and Methods. For the treatment of ion-ozone I was used new potato 
varieties in different colors and forms of domestic and foreign manufacturers: 

 Black Gold;  
 Purple pastoral;  
 Aksor;  
 European. 
Ozone concentration, expressed in grams of ozone per 1 m3 of air (or g/dm3) and 

molecular ions are expressed in units per 1 dm3 – an important factor affecting the cost of 
production. Operating costs will be minimal when the ozone synthesis will be pressurized 
to 0,399 kPa discharge gap generator ion-ozone  mixture. 

Available ion ozonation installation may generate nano concentration of 1.4 mg/m3 - 
10 g/m3, with the ion concentration may be varied from 0 to 5000 ed/sm3. Ion-ozone 
impact on the level of the disease did not vary between varieties. Varieties were analyzed 
separately. 

Results and discussion. Application of nanotechnology and nanoengineering to pre-
treatment increases germination, yield; manufactures protect stocks of vegetables and 
potatoes from pests, increases the bioavailability and consumer ability, there are new 
techniques and methods of nanotechnology and nanoengineering ion-ozone in the 
production of vegetables and potatoes. 

Preplanting ion-ozone  seed materials processing of fruits and vegetables and potatoes 
as a result of quantum physical processes for more than 10 days germination at 10 cm in 
comparison with the control , while the yield increased by 20% in comparison with controls 
with increased biological value products. Ion-ozone  mixture as a powerful oxidant , pests 
destroy stockpiles of vegetables and potatoes. As a result, completely eliminated the use of 
chemicals . Will be worked out techniques and methods of treatment of seed material of 
vegetables and potatoes with the use of nanotechnology and nanoengineering ion-ozone  . 

Conclusions. Processing potatoes using nanotechnology and nanoengineering ion-
ozone  is opening in this area. In world practice, these activities were conducted. I have 
conducted research on ion-ozone  potato processing. There are positive factors. 
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Вступ. Населення споживає надмірну кількість насичених жирних кислот, 
частка ненасичених жирних кислот у раціоні є недостатньою. Тому необхідно 
збільшувати споживання рослинних олій, які є джерелами саме ненасичених жирних 
кислот. Важливою є не лише кількість надходження жирних кислот до організму 
людини, а і їх співвідношення. Рослинні олії, які реалізуються на ринку України, не є 
збалансованими за співвідношеннями груп жирних кислот. Актуальним є 
розроблення купажованих олій, оптимального жирнокислотного складу. Нами було 
розроблено рецептуру купажованої олії, на основі оливкової, соняшникової та лляної 
олій. Оливкова олія обрана як джерело мононенасичених жирних кислот, 
соняшникова – поліненасичених жирних кислот родини ω-6, а лляна - 
поліненасичених жирних кислот родини ω-3. 

Для забезпечення високої якості олії, необхідним є встановлення термінів 
придатності її до споживання. Окиснення рослинних олій призводить до утворення 
значної кількості різноманітних продуктів окислення (пероксидів, гідропероксидів, 
альдегідів, кетонів, дієнових коньюгатів), які спричиняють токсичну дію на організм 
людини. Тому головним завданням олієжирової галузі є контроль якості рослинних 
олій та встановлення максимально безпечних термінів придатності їх до споживання. 

 
Матеріали і методи. Визначання пероксидного числа проводили згідно з 

4570:2006  «Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числа». 
Визначання кислотного числа проводили згідно з ДСТУ 4350:2004 «Олії. Методи 

визначання кислотного числа». 
 
Результати. Критеріями, за якими визначають псування рослинних олій є 

пероксидне окиснення жирів та гідроліз ефірних жирних кислот до вільних жирних 
кислот. Тому, терміни придатності олії до споживання встановлювали за 
пероксидним  та кислотним числами. Визначення пероксидних та кислотних чисел 
проводили кожні 2 тижні. Для визначення пероксидних чисел аналізували вихідні 
олії (оливкову, соняшникову, лляну) та купаж, для кислотних чисел – лише купаж. 
Олії зберігали у скляних пляшках в побутових умовах, за кімнатної температури у 
темному місці. За нормативами пероксидне число наприкінці терміну зберігання не 
повинно перевищувати 10,0 ½О ммоль/кг, а кислотне число – 4 мг КОН. Виходячи з 
терміну досягнення граничного значення пероксидного числа ми визначали кінцеву 
дату споживання купажованої олії. Результати досліджень представлені у табл. 1, 2 
та на рис. 1. 
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Таблиця 1 
Зміна пероксидних чисел при зберіганні 

Пероксидне число, ½О ммоль/кг при терміні зберігання, діб Назва олії 

0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 

Соняшникова 2,5 3,0 3,8 4,6 5,7 7,2 8,8 10,8 --- --- 

Оливкова 1,1 1,8 1,6 1,9 2,2 2,3 3,0 3,4 3,7 4,4 

Лляна 2,1 3,9 7,2 12,2 --- --- --- --- --- --- 

Купаж 1,6 1,8 2,4 3,3 4,6 5,2 6,8 7,6 8,7 10,6 

Таблиця 2 
Зміна кислотних чисел при зберіганні 

Кислотне число, мг КОН, при терміні зберігання, діб Назва олії 

0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 

Купаж 0,9 1,05 1,16 1,3 1,41 1,53 1,58 1,70 1,88 1,97 

 

 
Рис.1. Зміна пероксидного числа при зберіганні 

Купажована олія виявилася стабільною за кислотним числом. Наприкінці 
експерименту воно складало 1,97 мг КОН. 

Лляна олія зіпсувалась за 42 доби, соняшникова – за 98 діб, пероксидне число 
оливкової олії після 126 діб зберігання не перевищило граничного значення. 
Купажована олія досягла максимального значення пероксидного числа за 126 діб. 
Для визначення термінів придатності олії до споживання  встановлено коефіцієнт 
резерву 1,25 як для продукту, який є не таким, що швидко псується. Враховуючи 
коефіцієнт резерву, термін придатності олії до споживання склав 100 діб. Тому 
встановлено термін придатності до споживання олії оливково-соняшниково-лляної – 
3 місяці. 

Висновки. Дослідним шляхом було встановлено термін придатності 
купажованої олії до споживання, який складає 3 місяці з дати розливу. Термін 
придатності встановлювали за пероксидним числом, проводячи визначення у 
сировині та купажованій олії. 
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34. Дослідження показників якості безалкогольних напоїв 
 

Марина Гулевата, Світлана Усатюк 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. На сьогодні індустрія безалкогольних напоїв розвивається динамічно, 

постійно розширюється асортимент за рахунок напоїв, виготовлених із концентратів, 
настоїв з пряно-ароматичної сировини, які володіють не тільки приємними 
смаковими властивостями, але й виявляють корисну дію для споживача. Поруч зі 
створенням нових напоїв, з’являються й нові фальсифіковані, які є небезпечними і 
несуть серйозну загрозу для життя і здоров’я населення.  

Тому актуальним є дослідження показників ідентифікації безалкогольних напоїв 
відповідно до вимог нормативної документації. 

Матеріали і методи. Для ідентифікації відповідності якості безалкогольних 
напоїв ПАТ “Оболонь” нормативній документації були відібрані зразки напоїв: 
“Живчик з яблучним соком”, “Живчик негазований”, “Живчик Унік”, “Ситро” та 
“Квас Богатирський”. Використано органолептичні, фізико-хімічні методи та методи 
математичного аналізу оброблення результатів. 

Результати. Проведено дослідження з встановлення відповідності маркування 
напоїв вимогам нормативної документації. Встановлено, що маркування містить не 
всю обов’язкову інформацію. На жодному з них не було даних щодо відсотку 
сторонніх синтетичних добавок, а також у тих зразках, де їх не повинно бути, не 
вказано, що вони виготовлені без синтетичних добавок. Така інформація надається з 
метою запобігання введення в оману споживача. 

У дослідних зразках відсутні застереження стосовно вживання безалкогольного 
напою дітьми, хоча згідно з рекомендаціями МОЗ України є обмеження щодо 
споживання дітьми до 7 років напоїв, що містять барвники, ароматизатори, 
підсолоджувачі. 

Проведено експериментальні дослідження зразків напоїв з використанням 
дескрипторно-профільного методу за 5-бальною шкалою. Метод надає змогу 
провести профілювання продукції та встановити рівень якості окремих зразків. 

За результатами проведеної органолептичної оцінки напоїв можна зробити 
висновок, що всі зразки мають добру якість. Найкращі показники якості має “Живчик 
з яблучним соком” (найбільш вагомий вплив мали такі показники, як: зовнішній 
вигляд, смак та колір), а порівняно гіршу – “Оболонь Ситро”. З метою наочного 
сприйняття результатів дослідження побудовано профілограми для порівняння 
напоїв (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1 – Профілограма напою   
“Живчик з яблучним соком” 
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Рис. 2 – Профілограма напою  

Оболонь Ситро” 
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Проведені дослідження з визначення масової частки сухих речовин у напоях 
показали, що найбільшу їх кількість містять зразки “Живчик з яблучним соком” (5,9 
%) та “Живчик негазований” (5,7 %), а найменшу – “Живчик Унік” (2,9 %), що 
пояснюється нижчим вмістом яблучного соку (6 %). 

Визначення кислотності у досліджуваних зразках проводили методом 
потенціометричного титрування з обов’язковим попереднім вилученням основної 
кількості діоксиду вуглецю з газованих напоїв. Отримані дані показали, що значення 
рН напоїв “Живчик з яблучним соком”, “Живчик негазований” та “Живчик Уніка” 
складає 4,3; 4,2 та 4,1 відповідно, що пояснюється додаванням лимонної та 
аскорбінової кислот з натуральним яблучним соком, що вноситься. Зразки “Оболонь 
Ситро” та “Квас Богатирський” мають значно вищі значення рН – 4,6 та 5,5 
відповідно, тому що виготовлені без додавання соку. 

 
Висновки. У результаті аналізу ідентифікаційних показників встановлено, що 

досліджені зразки напоїв мають неповну інформацію в маркуванні. Вміст СР у напої 
“Живчик з яблучним соком” у 2 рази вищий, ніж у напої “Живчик Унік”, а у напої  
“Живчик негазований” – майже у 2 рази. рН напоїв з додаванням яблучного соку 
“Живчик з яблучним соком”, “Живчик негазований” та “Живчик Уніка” знаходиться 
в межах 4,1…4,3, в той час як рН напоїв “Оболонь Ситро” та “Квас Богатирський”, 
які виготовлені без додавання соків, складає 4,6…5,5. 

 
Література 
1. Бірта Г. О. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва: 

монографія /    Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Полтава : ПУЕТ, 2012 – 275 с. 
2. Вишневецька О. В. Розвиток ринку продуктів харчування в Україні /  

О. В. Вишневецька // Економіка АПК. – 2012. – № 7 (213). – С. 37-43. 
3. Ромоданова В. Функціональні продукти харчування до нашого столу /  

В. Ромоданова, К. Хомяк // Газета «Університет «Україна». – 2011. – №3-4. – С. 18 -
20. 
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35. Аспекти технології низькокалорійних соусів 
 

Тетяна Шуригіна, Марина Цьома, 
 Олександр Мандриш, Олександра Нєміріч 

Національний університет харчових технологій 
 
Соуси призначені як приправа до широкого асортименту страв та салатів в 

різноманітних закладах ресторанного господарства. Широко розповсюджені наступні 
види соусів: кетчуп, майонез, бешамель, ткемалі, сацебелі, сальса, соєвий, 
часниковий, рибний, грибний соуси, соус-тартар тощо. 

Соуси-дресинги стали поширеними в раціоні харчування населення і 
представлені полікомпонентними системами. До їх складу входять рослинні олії, з 
додаванням одного або декількох інгредієнтів з асортименту: спецій, прянощів, 
підкислювачів, подрібнених овочевих, фруктових або інших наповнювачів, а також з 
додаванням за необхідності емульгуючи, стабілізуючих інгредієнтів, консервантів, 
ароматизаторів та інших добавок, що надають різноманітного смаку, аромату, 
формують поживну цінність. 

Аспект технології низькокалорійних соусів полягає в одночасному зниженні 
вмісту олії і заміні загальноприйнятих структуроутворювачів – ксантану, 
модифікованих крохмалів, карагінанів на натуральну сушену овочеву сировину – 
порошки з кабачків, капусти, томатів та інших. 

Виходячи з цього обрано овочеві порошки дисперсністю 35…40 мкм, які є 
джерелом аніонних полісахаридів, зокрема низькоетирифікованих пектинових 
речовин, і тому у формують дисперсійне середовище в дресингах. 

В результаті дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників якості 
соусів-дресингів виявлено переваги у дослідних зразків зі зменшеним вмістом жиру з 
додаванням натуральних структуроутворювачів в порівнянні з контрольними 
зразками. Встановлено седиментаційну стійкість дресингів під час додавання 
овочевих порошків. Розраховано хімічний склад дресингів з овочевими порошками, 
за результатами якого показано зниження їх калорійності і підвищення харчової 
цінності. 

Таким чином, визначено можливість використання в технології соусів-дресингів 
овочевих порошків, які є структуроутворювачами, і дозволяють знизити вміст жиру в 
рецептурній композиції. 
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36. Збагачення сиркових виробів зародками зернових 
культур з використанням пряно-ароматичної сировини 

В.С. Бурлай, О.О. Хижняк 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. Одним із найважливіших напрямків у підвищенні харчової цінності стало 
створення продуктів складного сировинного складу. Найбільш придатною основою 
для створення таких продуктів визнано молочні продукти і, особливо, 
кисломолочний сир. 

Робота присвячена створенню сиркового продукту на основі кисломолочного 
сиру, збагаченого комплексом біологічно активних речовин. 

Кисломолочний сир – білковий кисломолочний продукт, який виготовляють 
сквашуванням молока, маслянки чи її суміші з молоком, заквашувальними 
препаратами із застосуванням коагуляції білка. Цей продукт вміщує всі ті ж 
амінокислоти, що входять до складу молока, тільки вміст їх значно вищий, ніж у 
молоці. У кисломолочному сирі значно більший вміст мінеральних речовин, ніж в 
молоці та менше лактози. 

 
Матеріали та методи. Об’єктом наших досліджень було визначення цінності 

кисломолочних сиркових виробів збагачених рослинними добавками за допомогою 
органолептичних та фізико-хімічних показників. 

У дослідженні використовували кисломолочний сир збагачений рослинними 
добавками. 

Органолептичні та фізико-хімічні показники якості визначали за 
стандартними методиками. 

 
Результати. За основу для виготовлення сиркової композиції обрано сир 

кисломолочний нежирний через його консистенцію, яка є щільною і зв’язною, що 
дозволяє легко вводити додаткові компоненти, та відсутність жиру. 

Рослинні білки в поєднанні з тваринними створюють активні в біологічному 
відношенні білкові комплекси, які забезпечують повноцінність і високу 
засвоюваність амінокислот. 

Для нового продукту використовували порошок із пшеничних зародків. Вони 
містять 30…35 % білка, 8…12 % жиру, 40 % вуглеводів, мікро- і макроелементи, 
вітаміни. Білки зародка пшениці містять близько 37 % незамінних амінокислот. 

Крім того, підібрано композицію прянощів, яка містить подрібнений імбир 
(розмір частинок – 0,4 мм), куркуму та екстракт сумаху у співвідношенні 1:1:8. 
Плоди сумаху мають яскраво-червоне забарвлення та пряний з приємною 
кислинкою смак і аромат, він містить до 0,1 % білків, 0,1 % ліпідів та 17,5 % 
вуглеводів, ряд органічних кислот, вітамін С та танін. Імбир містить майже всі 
необхідні людському організму амінокислоти, вітаміни А, В1, В2, С, мінеральні 
речовини. Куркума має чудовий яскраво-жовтий колір, що робить її і пряністю, і 
барвником одночасно. 

Добавки ми пропонуємо вносити у кількості 5 % (4 % – зародки пшениці, 1 % 
– пряно-ароматична композиція). Виходячи з цього, було визначено хімічний 
склад запропонованого продукту (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Хімічний склад сиру кисломолочного нежирного та збагаченого 

сиркового виробу (у 100 г продукту) 

Склад Сир 
кисломолочний 

Сиркові вироби з 
додаванням зародків пшениці та 

пряно-ароматичної сировини 
Білки, г 22,0 21,84 
Жири, г 0,6 0,97 
Вуглеводи, г 3,3 4,78 
Вітаміни: 
В1, мг 
В2, мг 
В5, мг 
В6, мг 
В9, мкг 
В12, мкг 
А, мг 
С, мг 
РР, мг 

 
0,04 
0,25 
0,21 
0,19 
40,0 
1,32 

0,010 
0,50 

- 

 
0, 113 
0,245 
0,29 

0,235 
49,318 
1,254 
0,016 
0,508 
0,283 

Макроелементи: 
Калій, мг 
Кальцій,мг 
Магній, мг 
Натрій, мг 
Фосфор, мг 

 
117,0 
120,0 
24,0 
44,0 

189,0 

 
150,698 
115,859 
32,737 
42,35 

213,646 
Мікроелементи: 
Залізо, мг 
Кобальт, мг 
Марганець, мг 
Мідь, мг 
Молібден, мкг 
Селен, мг 
Фтор, мкг 
Цинк, мг 

 
0,3 
2,0 
8,0 

0,06 
7,7 

30,0 
32,0 

364,0 

 
0,588 

1,9 
8,166 
32,98 
7,315 

31,711 
30,4 

346,3 
Висновки. В результаті проведеної роботи ми очікуємо отримати новий 

сирковий продукт підвищеної харчової цінності, виробництво якого не 
вимагатиме зміни технологічного процесу виготовлення. 

Література 
1. Остроумов Л. А. Комбинированные молочные белковые продукты с 

использованием растительного сырья / Л. А. Остроумов // Хранение и 
переработка сельхозсырья. – 2008. – №8. – С. 28-30. 

2. Кузьмик У. Г. Прянощі для нових сиркових виробів / У. Г. Кузьмик, Н. М. 
Ющенко // Продовольча індустрія. – 2011. – №6. – С. 23-26. 

 
 



 115 

37. Дослідження якісного складу гарбузової олії 
 

О.О. Хижняк, Л.Ю. Галицька 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Олію з насіння гарбуза зазвичай отримують методом холодного 

пресування, що дозволяє зберегти весь комплекс біологічно активних речовин. 
Однією з переваг гарбузової олії серед інших, є те що вона містить значну кількість 
вітамінів, особливо вітаміну Е, ненасичених ліноленової та лінолевої жирних кислот, 
мінеральних речовин, токоферолів та інших корисних речовин. Визначення якісних 
характеристик такої олії є важливим, так як при недотриманні умов зберігання чи 
виробництва хімічний склад, останньої буде істотно різнитись, так як не всі сполуки 
стійкі в часі. Ненасичені жирні кислоти під дією прямих променів світла, 
окислюються, тривале зберігання та зберігання при підвищеній температурі – все це 
призводить до погіршення якості гарбузової олії. 

 
Матеріали і методи. Об’єктом наших досліджень було визначення якості 

гарбузової олії за допомогою органолептичних та фізико-хімічних показників та 
порівнянні їх із встановленими вимогами. 

У дослідженні використовували олію з насіння гарбуза. 
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості визначали за стандартними 

методиками, прозорість, смак та запах згідно ГОСТ 5472-50; кислотне число згідно з 
ДСТУ 4350:2004; перекисне число згідно з ДСТУ 4570:2006; йодне число згідно з 
ДСТУ 4569:2006; масову частку вологи згідно ДСТУ 4603:2006. 

 
Результати. Дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників 

здійснювали відповідно вимог нормативно-технічної документації. Згідно з 
органолептичною оцінкою гарбузова олія має колір від дуже темнозеленого до  
темно-червоного кольору залежно від товщини спостережуваного зразка. Зелений 
колір олії з'являється в тонкому шарі, а  червоний в товстому шарі. Олія насіння 
гарбуза має насичений смак та запах смаженого гарбузового насіння, що багатий 
поліненасиченими жирними кислотами. За прозорістю зразок олії відповідає вимогам 
стандарту, гарбузова олія не є прозорою через свій темний колір. Даний зразок, 
згідно з органолептичним дослідженням, повністю відповідає вимогам чинної на 
сьогодні нормативної документації. 

Фізико-хімічні показники: кислотне число всіх олії повинно бути не більше 2 мг 
КОН, дослідний зразок, по кислотному числу відповідає НД. Перекисне число 
рослинних олій, нормується стандартом і має становити не більше 10 ммоль/кг. Всі 
досліджувані зразки за даним показником відповідають вимозі СанПіН. При 
визначенні йодного числа, було встановлено, що воно знаходиться в інтервалі від 103 
до 115, а саме, 107 % і відповідає НД. Масова частка вологи не повинна 
перевищувати 0,15%, даний показник відповідає нормі. Результати досліджень 
гарбузової олії разом з вимогами нормативної документації наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Дослідження показників якості гарбузової олії 

Висновки. В результаті проведення дослідження гарбузова олія, згідно з 
органолептичними та фізико-хімічними показниками, не мала жодних відхилень. Всі 
показники в нормі, і, що головне, відповідає вимогам діючого законодавства України. 
А, це, в свою чергу, свідчить про те, що в результаті виробництва та зберігання олії, 
було дотримано всі вимоги задля збереження цінних біологічно активних і 
необхідних для сучасної людини, сполук та речовин. 

Література 
1. John Tsaknis, Stavros Lalas and Evangelos S. Lazos. Characterization of crude and 

purified pumplcin seed oil. - 2011. -  Vol. 48. Fase. 5 , 267-272. 

2. Sandra Neđeral, Dubravka Škevin, Klara Kraljić, Marko Obranović, Sunčica 
Papeša, Antonija Bataljaku. Chemical composition and oxidative stability of roasted and 
cold pressed pumpkin seed oils. -  2012. – Vol. 89, p. 1763-1770. 

 
 

38. Використання рослинних добавок для збагачення 
печінкових паштетів 

 
В. Без коровайна, О. Хижняк 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Різноманітні паштетні вироби є першими продуктами на основі м’яса, з 
якими стикається в своєму житті більшість споживачів: уже в шестимісячному віці, 
згідно з приписами дієтологів, дитина має одержувати біологічно повноцінні білки, 
жири, залізо в легкій для засвоювання формі, тобто м’ясо у прийнятній для годування 
малюків формі дрібнодисперсних паст. Люди похилого віку, багато з яких 
страждають на різні захворювання органів травлення, також змушені обмежуватися 
споживанням пюреподібних м’ясних продуктів, яким, аби полегшити перехід від 
усталеного роками меню, фахівці навіть намагаються надати форму та структуру 
звичних цільном’язових та грубо подрібнених виробів. Тому доцільним є 
розроблення паштетів підвищеної споживчої та енергетичної цінності як для 
вищезазначених груп населення, так і для профілактики захворювань дорослого 
населення. 

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження є паштет печінковий збагачений 
грецьким горіхом та чорносливом. В роботі використовувались стандартні методи 
органолептичного та фізико-хімічного дослідження печінкових паштетів, серед яких: 
визначення вмісту білку методом К’єльдаля, визначення вмісту жиру методом 

Показник Вимоги згідно з НД Дослідні дані 

Кислотне число, мг КОН, не більше 2,00 0,97 
Перекисне число, ммоль/кг, не більше 10,00 9,20 

Йодне число, у %, не більше 103,00…115,00 107,00 
Масова частка вологи, у %, не більше 0,15 0,12 
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Сокслета, встановлення жирнокислотного складу жирів та мінерального складу 
методом газорідинної хроматографії. 

Результати. Збагачення печінкового паштету волоським горіхом та 
чорносливом є оптимальним варіантом, оскільки дає змогу значно покращити 
органолептичні показники виробу, а також за рахунок добавок поліпшити 
функціональні властивості готового продукту. Енергетична цінність такого продукту 
становить 325 кКал, що майже на 10 % більше за традиційний печінковий паштет. 

Важлива перевага збагаченого паштету – підвищення вмісту поліненасичених 
жирних кислот. У вихідному продукті їх майже не має, а у розробленому виробі сума 
кількості лінолевої та ліноленової кислот становить 3,5 % на 100 г продуктів, тобто 
покриває приблизно третину добової потреби дорослої людини у цих речовинах. 
Навпаки, вміст небажаних насичених жирних кислот зменшується. Більше ніж в 4 
рази підвищено вміст харчових волокон, який становить 0,9 % у 100 г 
функціонального продукту. 

Серед мінеральних речовин, кількість яких збільшено, слід виділити Калій, який 
сприяє видаленню надлишку Натрію з організму, а, отже, попереджає виникнення 
натрійзалежної гіпертонії. Підвищено також вміст кальцію та магнію, що становить 
відповідно 18,5 та 24,1% на 100 г паштету. Вітамін С, який зовсім відсутній у 
вихідному продукті, за рахунок додавання рослинної сировини становить 1 мг%. 

 
 

39. Виявлення фальсифікації жирів під час технологічної 
обробки 

Вікторія Конончук, Лариса Арсеньєва 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. Сьогодні гостро постало питання здорового раціонального харчування. У 
зв’язку з цим наказом МОЗ України №16 від 14.01.2013 затверджено рішення 
запровадити в нашій країні інтегровану програму профілактики хронічних 
неінфекційних захворювань ВООЗ “CINDI” (The Соuntrywide Integrated 
Noncommunicable Dіsеasе intervention). Головною метою СINDI  є збереження і 
зміцнення здоров'я населення. 

Оскільки вживання неякісних жирів з їжею сприяє розвитку серцево-судинних 
захворювань, виникає необхідність контролю, виявлення фальсифікації жирів та 
попередження зміни в складі та просторовій формі жирних кислот під час термічного 
оброблення [1, 2]. 

Застосування сучасних технологій в масложировому виробництві ускладнює 
виявлення фальсифікатів. Класичні методи аналізу харчових продуктів вже не 
дозволяють точно та достовірно встановлювати підробки. Одним з сучасних методів 
визначення справжності жирів є капілярна газова хроматографія [3]. 

Матеріали і методи. Для визначення фальсифікації в готових виробах 
спочатку вилучають жир з продукту. Метод передбачає видалення жиру з наважки 
дослідного продукту (печива) способом настоювання з розчинником в колбі з 
притертою пробкою протягом певного проміжку часу. Розчин фільтрують, розчинник 
відганяють, залишок випарюють і проводять хроматографічний аналіз. 
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Виявлення фальсифікації проводили за жирнокислотним складом жирів. Для 
цього визначали жирнокислотний склад сировини, яка використовувалась, і його 
зміни уже в готовому продукті. 

Як контрольний (порівняльний) зразок використовували масло домашнє. 
Дослідження проводили з маслом селянським солодко вершковим з вмістом жиру 
73% та маргарин столовий «молочний» жирністю не менше 82 %. 

Результати. Проводили ідентифікацію жирів за співвідношенням основних 
кислот (рис. 1), що входять до їх складу. Для ідентифікації обрали ті кислоти, які 
містяться у всіх зразках. 

З даної діаграми відразу зрозуміло, що співвідношення кислот в маслі 
селянському,   73 % та маргарині столовому, 82 % не відповідає співвідношенню цих 
кислот в маслі домашньому. Навіть з цього зрозуміло, що причиною відмінностей 
являється наявність домішок рослинних олій. 

 Рис. 1. Співвідношення основних кислот досліджуваних зразків 
Дослідивши зразки вилучені з готових виробів отримали наступні результати 

(рис. 2) 

 
Рис. 2. Співвідношення основних кислот досліджуваних зразків після 

випікання 
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З даної діаграми зрозуміло, що співвідношення кислот в маслі  селянському, 73 
% та маргарині столовому, 82 % не зазнає великих змін, так як в маслі домашньому. 
Причиною є те, що масло селянське та маргарин столовий під час виробництва 
піддаються термічному обробленню. 

 
Висновки. Дослідження співвідношення основних кислот доцільно 

використовувати для першочергового виявлення фальсифікації. 
 
Література 
1. Тищенко Є.В., Пономарьов П.Х. Харчові жири: Підручник. – К.: КНТЕУ, 

2005. – 225 с. 
2. Обрайен Р.Д. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение. – 

М.: 2007. – 752 с. 
3. Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Залигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація 
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1. Характеристика корисності печива та розподіл по рейтингу 
 

Марія Несміянова, Анастасія Чорна  
Національний університет харчових технологій 

 
Печиво це не тільки добре всім відомий кондитерський виріб а, це й універсальні 

ласощі на всі часи і на будь-який смак. Печиво популярне в багатьох країнах світу, 
особливо серед дітей.  

Кондитери і виробники печива поділяють продукт на кілька підвидів: печиво 
цукрове, сухе (затяжне) та здобне. Калорійність печива залежить насамперед від 
тіста, з якого виготовили кондитерський виріб, а також від начинки. Але, дієтологи 
стверджують, що калорійність всього печива знаходиться приблизно на одному рівні 
(від 400 ккал), тому цей продукт не варто часто вживати людям, що страждають 
зайвою вагою. Однак, це не означає, що потрібно повністю відмовлятися від випічки, 
тому що печиво приносить не тільки шкоду, але і користь . 

Першочергова користь печива «криється» в складі продукту. Хімічний склад 
печива багатий вітамінами групи В, РР, калієм, фосфором, залізом і органічними 
кислотами. Часто дитячі лікарі рекомендують батькам використовувати печиво як 
джерело енергії для дітей. Нерозумно заперечувати або ігнорувати істотну користь 
печива, при виготовленні якого використовують сухофрукти або горіхи, які 
насичують організм додатковими вітамінами і корисними речовинами [1, с. 53]. 

На жаль, сучасні виробники не часто замислюються про те принесе печиво 
шкоду чи користь. Найчастіше при виробництві печива використовують важке і 
високожирне масло, яке сприяє ожирінню. Деякі сучасні виробники додають в 
продукт хімічні добавки, консерванти або барвники [2, с. 25]. 

Якщо скласти рейтинг корисності печива, то на І місці знаходитимуться сухі 
галети. Вони виготовляються з води та борошна, тому є дієтичними, не алергенними 
та низькокалорійними (340 ккал/100 г). Однак у будь - якому випадку вироби з 
ароматизаторами купувати не варто, а наявності соди або солі в складі лякатися не 
варто – під час випічки ці розпушувачі перетворюються і стають безпечними [1, с. 
48]. 

Ароматна та смачна соломка, що займає ІІ місце теж відносяться до сухого 
печива. Але на перше місце рейтингу вона не потрапила через присутність однієї 
технологічної особливості. Річ у тому, що для отримання коричневої глянсової 
поверхні соломку дуже сильно прожарюють і у середині процесу випікання 
обприскують лугом, без якого виріб був би блідим і не мав гладкої поверхні . 
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Ще один представник корисного для дітвори печива - вівсяне (450 ккал), яке 
знаходиться на ІІІ місці.  Жиру в ньому небагато (на 100 г борошна - 5 г ) i, що 
головне, крім пшеничного борошна, використовують вівсяне грубого помелу ( у 
співвідношенні 3:1). Саме воно забезпечує кондитерський виріб клітковиною, 
вітамінами і мінералами.  

Цукрове печиво, що знаходиться на ІV-му місці, однозначно містить більше 
жиру, ніж вівсяне (20 г на 100 г борошна), і виготовляється воно з пластичного тіста. 
Хороше цукрове печиво повинне бути жовтуватого кольору, крихке, пористе и здатне 
до швидкого набухання. 

На V-му місці за рейтингом знаходиться пісочне печиво.  
На жаль, діти рідко полюбляють сухе печиво і з більшою радістю споживають 

пісочну випічку - калорійну (до 500 ккал ), з великою кількістю цукрі та жирів (30 г 
на 100 г борошна). Всі виробники печиво виготовляють з маргарину. На відміну від 
цукрових, пісочні вироби не так добре тримають форму. Потрібно завжди звертати 
увагу на склад випічки,адже чим коротший і простіший список інгредієнтів, тим 
більш безпечною буде випічка [1, с. 105].  

Крекери займають в рейтингу останнє місце завдяки своєму складу. 
Виготовляються вони за технологією сухого печива: розкатуються тонкими шарами, 
збираються в багатоярусний «торт» і розрізаються. Але на відміну від корисних 
галет,кожний з 40 шарів змащується маргарином і присмачується харчовими 
добавками (ароматизаторами сиру, шинки тощо). Виріб виходить дуже жирним і його 
калорійність становить - 480-500 ккал. Крім того, крекери посипають великою 
кількістю солі, яка порушує водний обмін [2, с. 41]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що печиво, борошняний кондитерський 
виріб який містить найпростішу широкодоступну сировину, не завжди може бути 
безпечним і корисним. Тому при виборі печива потрібно бути дуже уважним та 
обережним. 

Список використаних джерел: 
1. Товарознавство та експертиза борошняних кондитерських товарів: Навч. - 

метод. посібник  / Є.В. Дубовик, М.І. Ржеусская, Л.В. Аніхімовская; під заг. ред. Є.В. 
Дубовик. - Мінськ: БГЕУ, 2006. - 145 с. 

2. Використання антиокисних добавок у виробництві борошняних 
кондитерських виробів: навч. посібник / З.О.Мінгалєєва, О.В.Старовойтова [та ін.] // 
Хлібопродукти. –М. Академия, 2007.– 53 с. 

 
 

2. Тенденції розвитку асортименту морозива в Україні та за її 
межами 

 
Анна Бондаренко, Оксана Шульга 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. На формування асортименту морозива  впливають такі фактори: 

термічний стан, вид основної сировини, види добавок та їх співвідношення, вміст 
жиру, цукру та сухих речовин, наявність або відсутність глазурі, призначення. 

Асортимент морозива  постійно збільшується завдяки використання нових 
рецептур, нових добавок та компонентів, технології виготовлення, різноманітного 
пакування. 
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Загальна кількість компонентів, дозволених для застосування у виробництві 
морозива, складає близько 200. 

Виробництво морозива, як в Україні, так і за її межами є доволі процвітаючою 
галуззю та має перспективи для розширення асортименту, удосконалення існуючих 
рецептів. 

Матеріали та методи. Морозиво - це збиті в невеликих кількостях складові 
частини молока, плодів, ягід, овочів, сахарози, стабілізаторів, в деяких рецептурах - 
яєчні продукти, смакові і ароматичні речовини.  

Якість морозива визначають органолептичні показники: смак та запах, структура 
та консистенція, колір, зовнішній вигляд. Фізико-хімічні, що зазначені в нормативній 
документації: масова частка жиру, цукру, сухих речовин, кислотність. Фізико-хімічні 
показники, що не прописані в нормативній документації, але контролюються для 
більш детального дослідження морозива: розмір кристалів лактози, розмір жирових 
кульок, збитості (для м`якого морозива), опору морозива до танення, густини 
сумішей, масова частка глазурі нанесена шляхом занурення. Мікробіологічні 
показники: патогенні мікроорганізми, плісняві гриби, дріжджі, бактерії групи 
кишкової палички.  

 
Результати. Морозиво відноситься до одного з найбільш популярних видів 

десерту. Якість морозива залежить лише від добросовісності самого виробника та від 
пильності контролюючих органів. Особливістю ринку морозива являються сильні 
коливання попиту. На протязі року сезон виробництва приходиться на період з кінця 
весни до початку осені, потім об’єми реалізації впевнено падають. Тенденції 
розвитку асортименту морозива включають в себе: 

 збільшення імпорту морозива в Україні за 2011-2012 на 26,5 %, експорту – 
на 30,2 %; 

 наявність на сьогоднішній день на вітчизняному ринку великих операторів 
ринку морозива, серед яких перш за все лідерами є такі виробники: ВАТ 
”Житомирський маслозавод”, ТОВ „Ласунка” (м. Дніпропетровськ), ЗАТ ”Геркулес” 
(м. Донецьк), АГрТ ”Хладопром” (м. Харків), ВАТ „Львівський холодокомбінат”, 
ВАТ „Дніпропетровський холодокомбінат” та інші; 

 морозиво – це продукт, споживчі властивості якого характеризуються 
високою харчовою та біологічною цінністю. Морозиво містить важливі для організму 
людини мінеральні речовини, споживання морозива в Україні не перевищує 1-1,5 кг 
на людину в рік. В Швейцарії, Норвегії, Фінляндії вона складає 12-13 кг;  

 розробляються все нові та нові технології по виготовленню морозива, 
удосконалюються вже існуючі технології, розробляються та вносяться нові добавки. 
Асортимент морозива, на даний час є дуже різноманітним, як в Україні так і за 
кордоном; 

 покращення якості морозива за допомогою якісної сировини;  
 використання нових стабілізаторів і загущивачів дозволяє виробнику як 

продовжити терміни зберігання, зменшити собівартість продукту і підвищити якість 
вже вироблених молочних продуктів, а й значно розширити асортимент; 

 виходячи з досвіду європейських країн формування в свідомості 
споживача поняття «Традиційне морозиво» та «Морозиво на рослинних жирах». 
«Морозиво на рослинних жирах», яке недавно з’явилося,  зовсім не являється 
неякісним або шкідливим для організму. Це інший продукт, який є перспективним та 
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має свою частину на ринку України. За кордоном це морозиво є вже досить 
поширеним.  

 таке, невідоме для пересічного споживача, морозиво, як йогуртне, 
ацидофільне, кефірне, сметанне, сирне, простоквашне, ряженкове не є 
розповсюдженим в торговій мережі по всьому світу. Його виготовлення не є поки 
доцільним, оскільки потребує немалих затрат. Хоча технології на виготовлення вже 
давно розроблені.  

Висновки. Основним фактором в тенденціях розвитку асортименту морозива в 
Україні є використання нових сировинних інгредієнтів, що дозволяють зменшити 
собівартість продукції не змінюючи при цьому якість продукції. 

Література 
1.  Васильева Н., Арсеньев Н. Кайф от мороженого //  Бизнес, - 2001. - №21. – 

С. 28-32. 
2.  Довгалецкий Н. Мороженое – шаг в ХХІ век // Продукты питания. - 2001. - 
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3. Корисність та шкідливість мармеладу 
 

Ольга Сулява, Анастасія Чорна  
Національний університет харчових технологій 

 
До складу мармеладу входять желюючі речовини рослинного походження – агар 

або пектин, патока, цукор, смакові добавки, ароматизатори та фарбники. Якщо про 
корисність цукру, смакових добавок, ароматизаторів та барвників не доводиться 
говорити, то на корисних властивостях пектину і агару краще зупинитися. Адже, 
завдяки їм, мармелад не тільки смачний, але й корисний і є низькокалорійним 
продуктом через відсутність жирів. 

Пектин виводить з організму людини важкі метали (свинець, ртуть, цинк, 
кобальт, молібден та ін.) і довгоживучі (з періодом напіврозпаду в кілька десятків 
років) ізотопи цезію, стронцію, ітрію та інші. Також пектин здатний збирати і 
виводити з організму біогенні токсини, анаболіки, ксенобіотики, продукти 
метаболізму і біологічно шкідливі речовини, здатні накопичуватися в організмі: 
холестерин, жовчні кислоти, сечовину, продукти тучних клітин. 

Пектин ефективний при захворюваннях, пов'язаних з порушенням обміну 
речовин, особливо з порушеннями ліпідного і вуглеводного обміну, що 
супроводжуються вже на ранній стадії ендоінтоксикації: цукровий діабет, шлунково-
кишкові захворювання, захворювання печінки та підшлункової залози, ожиріння. 
Пектин використовують для лікування діабету, атеросклерозу, гемофілії, при 
загоєнні ран і опіків, при лікуванні бактеріальних інфекційних захворювань 
шлунково-кишкового тракту і так далі. 

Агар (агар-агар), який виготовляється з червоних морських водоростей, також 
чинить на організм сприятливий вплив. Агар нормалізує травлення, полегшує роботу 
печінки, корисний для щитовидної залози через вміст в ньому йоду. 

Розбухаючі речовини сировини не розкладаються ні в кислому середовищі 
шлунка, через яку проходять дуже швидко, ні в лужному середовищі кишечника, а в 
результаті сильного розбухання збільшують вміст кишечника, що і викликає його 
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перистальтику. Таким чином агар (агар-агар) діє як м'який проносний засіб. Агар 
містить кальцій, магнезію, залізо, мідь, вітаміни Е, К і цинк [1]. 

Тому натуральний мармелад несе в собі тільки користь, але товар, який 
представлений в сучасних магазинах, далекий від звання «справжнього». Шкода 
мармеладу може завдати вагомого збитку людському організму. Хімічні добавки, які 
присутні в несправжньому продукті, є сильними алергенами, які можуть проявитися 
у вигляді висипу, почервоніння і маси подібних симптомів. 

Недобросовісні виробники випускають мармелад з використанням рослинної 
клітковини, яка не шкідлива для людини, але споживач, який платить гроші за 
продукт, хоче отримувати саме його, а не дешеву і низькоякісну підробку. 

Тому для того, щоб не бути обманутими, потрібно ретельно вибирати мармеладні 
вироби, слід купувати високоякісний продукт від провідних світових виробників. 
Але чи шкідливий мармелад? – це доречне питання тільки для фальсифікату [3]. 

Як же відрізнити справжній мармелад від «хімічної» копії?  
По-перше, занадто яскравий колір повинен насторожити. У натуральному 

фруктовому мармеладі всі кольори приглушені. Ще одною ознакою є структура на 
зламі, якщо вона склоподібна - перед вами ароматизована вода, в яку додали 
желатин. Натуральні ласощі на зрізі мають бути каламутними. Розпізнати залежаний 
товар можна за зовнішнім виглядом: тверда кірка зверху, завітряна по контуру. Тому 
вологим мармеладом та солодощами не першої свіжості краще не пригощатися [2]. 

Література 
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4. У пошуках справжнього масла 
 

Ірина Півтора, Оксана Шульга 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Якість вершкового масла сьогодні є досить актуальним питанням. Для 

того, щоб знайти смачне і корисне масло, споживачеві доведеться добре пошукати. 
Основна проблема якості – бажання виробника зекономити. Як наслідок, він 
фактично випускає на ринок спред, що дешевший за собівартістю, проте називає його 
як масло і встановлює відповідну вартість. Таким чином, у вершкове масло 
додаються дешеві рослинні жири, і воно стає спредом.  

 
Методи досліджень. На сьогоднішній день широко застосовують  спосіб 

визначення жирових домішок у вершковому маслі. Спосіб включає термографічний 
аналіз, який передбачає внесення певної кількості проби в термографічний прилад. 

Використовують також спосіб визначення кольору коров'ячого масла, для якого 
застосовують шкалу кольоровості, яка складається з еталонних зразків і забезпечує 
об'єктивну оцінку кольору при визначенні якості коров'ячого масла у різні періоди 
року. 

Для визначення жирно-кислотного складу вершкового масла використовують 
люмінесцентний аналіз. 
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Результати. Згідно з державними стандартами України, маслом можна назвати 

тільки продукт, виготовлений із коров'ячого молока або продуктів його переробки, 
без застосування харчових добавок. Масова частка молочного жиру, залежно від 
виду продукту, - від 61,5 до 85 %.  

Ознаки якісного масла: 
- м'який приємний вершковий аромат, але не надто виразний (сильний запах 

можливий через тривале зберігання, рослинні жири, смакові добавки); 
- тане в роті, залишаючи ніжний післясмак;  
- сухе і трохи блискуче на зрізі, допустимими є кілька крапель вологи; 
- білого кольору взимку (правда, його для привабливості можуть щедро 

зафарбовувати природним дозволеним і навіть корисним барвником анато), з 
жовтуватим відтінком улітку; 

-  легко, пластично і рівномірно намащується на хліб. 
Ознаки неякісного масла: 
 - якщо у вагового масла колір поверхні відрізняється від того, що всередині, 

масло на розрізі має тріщини, а піднос, на якому воно лежить, вологий, імовірно, 
порушено терміни зберігання і не дотримано технології виготовлення продукту; 

 - купуючи масло в пачці, звертайте увагу, чи не пошкоджено упаковку (якщо 
так, можливе проникнення мікроорганізмів), натомість ідеально рівна пачка може 
свідчити, що продукт містить спеціальні засоби для підтримання форми; 

 - стеариновий присмак. 
Основна ознака спреду - наявність у ньому рослинних жирів. Українські 

стандарти вимагають, щоб масова частка молочного жиру в спреді становила не 
менше 25% (загальна частка жиру - від 50 до 85%). Таких показників виробникам 
досягати не важко, стверджують експерти. На маркуванні спреду обов'язково 
потрібно зазначати, що продукт містить рослинну олію, але не уточнювати, яку саме: 
соняшникову, кокосову, пальмову.  

 
Висновки. Вершкових масел на сьогодні виготовляється велика кількість 

різновидів. Але справжніх і якісних дуже мало. Це пов'язано з бажанням виробників 
одержати великі прибутки. Тому вони йдуть на різні порушення, які перебувають на 
межі законності. Усе це пов'язане з додаванням у вершкове масло дешевих 
рослинних жирів, після чого таке масло стає спредом. Де спред, а де справжнє 
вершкове масло споживач бачить не відразу. У нас все сховане й завуальоване, - 
дрібні букви на пакуваннях, відволікаючі назви, що «кричать», або взагалі – повна 
відсутність інформації про продукт. 

 
Література : 
1. Сучасні проблеми якості харчових жирів / В.І. Смоляр // Проблеми 

харчування . Науковий журнал.  – 2012 – № 34. – С.8 – 12. 
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5. Характеристика їстівних покриттів, що використовуються 
для пакування харчових продуктів 

 
Анастасія Чорна, Лариса Арсеньєва 

Національний університет харчових технологій 
 

Новим досягненням у галузі функціонального пакувального матеріалу є 
створення так званих їстівних пакувань, що формуються на харчових продуктах у 
вигляді оболонок та покриттів, видаляти які перед вживанням продукту не 
обов’язково. Захисні покриття забезпечують більш надійний захист харчового 
продукту (порівняно з упаковкою в полімерну плівку) від окислювального та 
мікробіологічного псування за рахунок відсутності прошарку повітря між продуктом 
та плівкою, що робить технологію упаковки більш сучасною та раціональною. 

За харчовою цінністю їстівні плівки та покриття умовно поділяють на засвоювані 
та незасвоювані. До перших відносять плівки та покриття на основі харчових 
сировинних компонентів: білків, жирів, вуглеводів; до других – покриття на основі 
восків, парафінів, водорозчинних природних та синтетичних камедів, водорозчинних 
похідних целюлози, полівінілового спирту, полівінілпірролідону та інші. 

Засвоювані покриття, що мають визначену харчову цінність, перетравлюються в 
організмі людини як звичайні харчові продукти, незасвоювані – в ході травлення 
видаляються організмом разом з іншими шлаками [1]. 

Велике майбутнє мають бактерицидні пакувальні матеріали для захисту 
харчових продуктів від несприятливої дії патогенної мікрофлори та токсичних 
продуктів їх життєдіяльності. У плівках на цій основі продукти набувають 
стерильності у результаті того, що під дією введених добавок на поверхні продукту 
відбувається знищення мікроорганізмів та шкідливих бактерій. 

Пакувальний матеріал будь-якої хімічної будови повинен мати визначені 
властивості: 

– бути непроникненим для вологи, парів та газів; 
– мати механічну міцність; 
– добре термозварюватись; 
– бути нешкідливим для здоров’я людини [2]. 
Використання «активних оболонок» та їстівного покриття є дуже перспективним. 

Плівкоутворюючою основою є природні полімери - полісахариди. Найбільше 
розповсюдженн отримали похідні крохмалю та целюлози. Властивості цих полімерів 
унікальні: маючи гарну плівкоутворюючу здатність (їстівні плівки), вони 
застосовуються як компоненти харчових продуктів, наприклад, як 
структуроутворюючі агенти (згущувачі) в пастоподібній молочній кондитерській та 
плодоовочевій продукції. Плівки на основі похідних целюлози та модифікованих 
крохмалів захищають харчовий продукт від втрати вологи та утворюють певний 
бар'єр проникненню кисню та інших речовин ззовні. Завдяки введенню спеціальних 
домішок: ароматизаторів, барвників в полімерну оболонку - можна регулювати 
смако-ароматичні властивості харчового продукту у їстівному покритті. 

До головних переваг їстівних пакувальних покриттів відноситься простота 
технологічних рішень застосування продукту (наприклад, крупа вводиться в 
варильну ємкість в упаковці, яка в процесі варки продукту розчиняється у водному 
середовищі, будучи у той же час згущувачем); підвищення харчової цінності 
продукту, надання йому певного аромату, смаку; виключення гіркого смаку ліків за 
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рахунок капсулювання; екологічна чистота пакування; дешевизна та доступність 
їстівних покрить; зниження втрат продукту; попередження утворення крихт під час 
вживання (наприклад, в умовах невагомості). 

Із недоліків їстівних плівок та покрить слід відзначити їх невисокі бар’єрні 
(захисні) властивості [3]. 

Основна мета при створенні їстівного покриття – ефективне розв’язання 
альтернативного протиріччя: досягнення певного рівня захисних властивостей, але 
при цьому порівняно швидке розчинення в організмі людини. 

Література: 
1. Тарасов В. Биоразлагаемая упаковка: успехи, тенденции, перспективы // 

Пищевая промышленность. – 2004. - №2. – С. 26-27. 
2. Монахова М.Ю. Биоразлагаемые полимеры – упаковка будущего // 

Сибирская упаковка и оборудов. – 2003. – № 23. – С.20-27. 
3. Кривошей В.М. Упаковка в нашому житті. К.: ІАЦ “Упаковка”, 2001. – 
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Вступ. Енергетичні напої належать до групи безалкогольних. Головна їх 
відмінність від інших безалкогольних напоїв – саме у створюваному ними 
тонізуючого ефекту на організм людини. Ці продукти повинні не просто втамовувати 
спрагу, а підвищувати працездатність, допомагати концентрувати увагу, 
покращувати пам'ять, підвищувати загальний тонус. Оскільки у всіх цих напоях 
знаходяться кофеїн, вітаміни і легкозасвоювані вуглеводи, вони дійсно створюють в 
організмі подібний ефект.  

На сьогодні гостро постало питання впливу енергетиків на організм людини адже 
їх регулярне вживання може завдати серйозної шкоди організму і навіть привести до 
летального результату. 

Методи досліджень. Для з’ясування впливу енергетичних напоїв на організм 
людини було проаналізовано вплив на організм людини компонентів, які входять до 
даних напоїв. Опрацьовано праці провідних світових асоціацій та університетів, які 
досліджують вплив енерготоніків на організм людини.  

Результати. Енергетичні напої - це порятунок, якщо треба терміново 
прокинутися і активізувати діяльність мозку. Тому ці продукти мають свої переваги: 

- містять комплекс вітамінів та глюкозу, яка швидко всмоктується в кров і 
стимулює діяльність організму; 

- ефект від енергетиків зберігається 3-4 години, що вдвічі більше ніж у кави. 
Про користь, представлених на ринку України, енергетичних напоїв, таких як: 

Red Bull, Non Stop, Revo, Burn, Jaguar та ін., нам активно розповідають ЗМІ. Кожен, 
хоча б раз, бачив рекламу, яка запевняє в тому, що дані напої «надають крила» та 
заряджають енергією. 

Проте, секрет успішності енергетиків не тільки в рекламі, а й у хімічному складі. 
Крім води, барвників і ароматизаторів, до них входить ціла низка компонентів, які 
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самі по собі стимулюють фізичну й розумову діяльність: гуарана, матєїн, таурин, 
женьшень, фолієва кислота, вітаміни групи В, глюкоза та кофеїн. 

На перший погляд, всі речовини цілком безпечні. Але справа в тому, що в суміші 
вони в організмі спричиняють серйозний струс. Шкода завдається багатьом органам: 
серцю, шлунку, печінці. Крім явно негативного впливу енергетичних напоїв на 
внутрішні органи, яке проявиться не відразу, вони досить висококалорійні. Перше, 
що ви помітите, якщо будете зловживати ними, це збільшення ваги тіла і проблеми зі 
шлунком. Унаслідок вживання напоїв з енергетичною властивістю значно 
підвищується артеріальний тиск та показник цукру в сироватці крові. 

Насправді, в енергетичних напоях не міститься ніяких джерел енергії, їх ефект 
заснований на тому, що напій «витягає» енергію з резервів власного організму 
людини. 

Після того, як енергетичний напій припиняє свою дію, людина відчуває сильну 
втому, яка часом доходить до порушень сну і появи депресії. 

Кофеїн негативно впливає на нервову систему і викликає звикання організму. 
Підвищена концентрація вітамінів групи В призводить до тремтіння кінцівок і 

прискорення пульсу. 
У разі передозування можливі побічні ефекти: тахікардія, психомоторне 

збудження, нервозність, депресивний стан. 
При зловживанні енергетиками проявляються негативні наслідки, які полягають 

в підвищеній нервозності і дратівливості, ослаблюється імунітет. 
Висновки. Енергетичні напої не приносять користі організму.  
Все, до чого може призвести вживання енергетичних напоїв — це виснаження 

захисних сил організму, ослаблення імунітету, зниження показників розумової 
діяльності, безсоння, втома, проблеми з серцево-судинною системою.  

Вживати енергетичні напої можна, але тільки як виняток в екстреній ситуації, 
коли вкрай необхідно бути бадьорим, але завжди необхідно пам’ятати про наслідки 
вживання енергетичних напоїв. 

Література 
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trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, 
Safety, and Regulatory Matters" / Journal of Food Science. – 2010. - № 75. – Р. 23-24. 

2) Рейтинг шкідливих продуктів / В.М. Кульчицька, І.А. Козярін, О.О. 
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Введение. В последние годы в Украине очень актуальной является проблема 
несоответствия качества и безопасности пищевых продуктов европейскому 
законодательству. Неблагоприятная экологическая обстановка и искусственное 
взращивание в животноводстве ведут к ухудшению качества мяса, рыбы, яиц, молока 
и других пищевых продуктов, что связано не только с попаданием в них 
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ксенобиотиков (антибиотиков, гормонов, стероидов, пестицидов, консервантов и 
тяжелых металлов), но и с уменьшением содержания необходимых и полезных для 
человеческого организма компонентов. Это проявляется в наблюдаемом в последние 
годы дисбалансе в содержании макро- и микроэлементов в пищевых продуктах: 
некоторые элементы присутствуют в количествах, превышающих потребности 
человека в них, другие, напротив, практически отсутствуют. Поскольку 
микроэлементы входя в состав ферментов, гормонов, витаминов, они активно 
участвуют в биохимических реакциях в организме. Избыток или недостаток того или 
иного элемента приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности и 
провоцирует развитие тяжелых заболеваний.  

Материалы и методы. Определили содержание некоторых микроэлементов, а 
именно Pb, Cd, Sn, Cu, Zn, Fe в трех образцах лососевой рыбы, которая пользуется 
большим спросом у населения Украины. Исследование проводили атомно-
абсорбционным методом анализа с помощью пламенного спектрометра С-115ПК.  

Результаты. Результаты определения содержания металлов в образцах и 
значения их предельно-допустимых концентраций (ПДК) в красной рыбе 
представлены в табл. 1. Как показал эксперимент, в образцах рыбы полностью 
отсутствует Pb, содержание Cu не превышает ПДК, концентрация Sn не высокая, а 
содержание Cd в двух образцах из трех превышает допустимое значение на 40-65 %. 

Следует отметить, что в Украине нормы содержания элементов металлов в 
пищевых продуктах регламентируются нормативными документами на отдельные 
группы товаров, а также санитарными нормами СанПин 42-123-4089-86 «Предельно 
допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье 
и пищевых продуктах» от 31.03.1986 г. № 4089-86. В данном документе указано 
содержание только Pb, Cd, As, Hg, и Cu как опасных элементов в случае превышения 
их количества значений ПДК.  

Таблица 1 
Содержание микроэлементов в красной рыбе 

Содержание элементов металлов, мг/100г продукта Объект 
исследования, 
производитель Pb Cd Sn Cu Zn Fe 
Филе форели, 
ТМ «Мастер фиш» 0 0,010 22,803 0,085 0,117 0,016 

Филе семги, 
ТМ «Рыбка для 
вас» 

0 0,028 33,753 0,094 0,106 0,048 

Филе семги, 
ТМ «Де фиш» 0 0,033 38,062 0,164 0,153 0,062 

ПДК в пресноводной рыбе согласно СанПин 42-123-4089-86  

0,10 0,020 нет 
данных 1,000 4,000 нет 

данных 

При исследовании лососевого мяса представляло интерес определить также 
содержание важных для человеческого организма микроэлементов. Хорошо 
известно, что некоторые элементы, такие как Cu, Zn, Fe и другие в небольших 
количествах являются нетоксичными и, более того, даже необходимыми для 
жизнедеятельности человека. По данным USDA National Nutrient Database (база 
данных о пищевой ценности продовольственных товаров Министерства Сельского 
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хозяйства США) в 100 г атлантического лосося концентрация Cu составляет 0,25 мг; 
Zn − 0,64 мг; Fe − 0,80 мг. В изученных же образцах содержание Cu оказалось 
примерно в 1,5-3 раза, Zn − в 4-6 раз, а Fe − в 13-60 раз меньше.  

Выводы. Таким образом, при промышленном выращивании рыбы в пресной 
воде и на искусственных кормах она не содержат достаточно полный набор 
жизненно важных микроэлементов, при этом характеризуется повышенной 
концентрацией тяжелых металлов. Полученные результаты, к сожалению, 
свидетельствуют о несоответствии пищевых продуктов, поступающих на рынок 
Украины, требованиям качества и безопасности.  
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Вступ. Аналіз сучасного ринку сушених плодів та овочів свідчить, що сушена 
овочева продукція використовується переважно як напівфабрикат для приготування 
страв [1]. Враховуючи переваги сушіння як способу консервування та достатні 
обсяги сировини вітчизняного походження, вважаємо актуальним формування та 
дослідження споживних властивостей біологічно цінних овочевих (зокрема, 
баклажанових) снеків.  

Баклажанові снеки отримали шляхом витримування у свіжовіджатому 
купажованому соці з овочевих культур (перець солодкий, селера коренеплідна, 
томат, кріп, листкова петрушка) з додаванням часнику, солі, цукру і чорного 
молотого перцю та наступним висушуванням при температурі 55º С. Нарізання 
баклажанів здійснювали поздовжніми смугами та поперечними кружальцями. 

 
Методи досліджень. Для оцінювання впливу форми нарізання на 

органолептичні властивості баклажанових снеків здійснено профільний аналіз 
зразків. 

 
Результати. Номенклатура основних органолептичних показників 

баклажанових снеків включає наступні: смак, аромат, зовнішній вигляд, колір та 
консистенцію. Так як форма нарізання не впливає на смак та аромат отриманих 
баклажанових снеків, то для здійснення профільного аналізу обрано останні три. Для 
оцінювання профілів були розроблені позитивні, негативні та нейтральні (такі, що 
можуть як покращувати, так і погіршувати показник) дескриптори обраних 
органолептичних показників (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Дескриптори органолептичних показників баклажанових снеків  

Дескриптори Показник Позитивні (+) Негативні (-) Нейтральні 

Зовнішній 
вигляд 

привабливий,  гладка 
поверхня, рівномірна 
товщина 

непривабливий, наявність 
тріщин, скрученість, 
нерівномірний за 
товщиною 

― 

Колір 
привабливий, 
властивий, 
однорідний 

непривабний, невластивий, 
неоднорідний 

інтенсивність 
кольору, 
наявність 
відтінків 

Консистенція хрустка, еластична, 
волокниста, щільна крихка, ламка міцна 

Оцінка дескрипторів здійснювалася за наступною шкалою: 0 ― відчуття не 
сприймається; 1 ― слабко вловиме; 2 ― на середньому рівні вловиме; 3 ― на 
високому рівні вловиме; 4 ― сильне відчуття; 5 ― надзвичайно сильне відчуття.  

Результати оцінювання наведені на фігурних профілограмах (рис. 1). 
 

 
 

 
Рис. 1.  Сенсорний профіль зразків баклажанових снеків: 

а – кольору; б – консистенції; в – зовнішнього вигляду 
Аналіз профілограм засвідчив, що баклажанові снеки, нарізані поздовжніми 

смужками, мають гладшу поверхню, однорідніший та інтенсивніший колір, більш 
хрустку та еластичну консистенцію. 
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Висновки. На основі результатів профільного аналізу для виготовлення 
модельних зразків баклажанових снеків та подальших наукових досліджень обрано 
нарізання баклажанів поздовжніми смугами. 
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Вступ. Вершковий сир - надзвичайно популярний продукт в Європі та 
користується великим попитом в усьому світі. Він є ідеальним для бутербродів, 
других страв та десертів, також приємно смакує як самостійна страва. Вершковий сир 
(англ. Cream cheese) — м’який, з помірно вираженим смаком виготовляється із 
пастеризованного молока та вершків, не потребує дозрівання, має ніжну 
консистенцію. Масова частка жиру у вершковому сирі коливається від 0 до 70%.  
Найбільш схожими за смаком, консистенцією та способом виготовлення є 
італьянський Маскарпоне (Mascarpone), французькі Бурсен (Bursin), «Chavroux» і 
«Petit-suisse», норвежский «Snofrisk». В Україні спостерігається швидке зростання 
виробництва цієї групи сирів: «Творожний крем-сир» торгової марки Président, 
«Творог с зеленью», «Творог с грибами» торгової марки Фаворит [1]. 

Одним із найбільш відомих і поширених сирів у світі є вершковий сир 
Філадельфия (Philadelphia) американської торгової марки Kraft foods, який продають 
у 94 країнах світу. В Італії його кладуть у салат зі свіжими овочами, в Японії - в суші 
[4].  

Існує щонайменше 30 видів сирів, які отримують із знежиреного, цільного і 
сухого молока. Їх класифікують як кисломолочні сири, сир котедж, сири типу 
«творога» чи сирна основа для внесення смакових добавок [2]. 

Вершкові сири нормуються за вмістом вологи і жиру. Текстура таких сирів 
визначається споживчими уподобаннями: вона може бути гомогенною, щільною 
чи/або більш гранульованою. Строк зберігання сиру можна збільшити до 3-4 тижнів 
за температури 4-5°С шляхом включення до його складу сорбату калію у кількості до 
0,1%. 

Для надання сиру певних смакових характеристик використовують часник, трави 
у кількості (1,6%), перець чорний молотий (1,5%), горіхову суміш (волоський, 
лісовий горіх) у кількості до 5%, родзинки, інжир, розмарин (0,5%) [3].  

Кисломолочний сир або сир коттедж можуть використовуватися у якості м’якої 
сирної онови (маси) для внесення трав, овочів чи рублено-вареного м’яса аналогічно 
плавленим сирам. Слід зазначити, що при виготовленні плавленого сиру 
використовується теплова обробка, яка робить його безпечним з точки зору 
споживання, тоді як використання в якості сирної основи натуральної сирної маси, 
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яка має низький рН (4,6-5,1), у разі невідповідного зберігання може бути 
небезпечною для здоров’я споживача.  

Враховуючи різке зниження об’єму виробництва молока в Україні в останні 
десятиріччя, низьку якість молока, яке заготовлюється та значне збільшення вартості 
молочної сировини, зросла зацікавленість сироробних підприємств у використанні 
замінників молочного жиру для виготовлення вершкового сиру. Нажаль, законодавча 
і нормативна база в Україні ще не сформована, проте виробники виготовляють 
молоковмісні продукти у широкому асортименті.  

За технічними умовами в сирному продукті молочний жир може бути заміщений 
рослинними жирами на 20, 50 і навіть 100 відсотків.  Експерти зазначають, що в 
нашій країні якість і ціна продукту — поняття несумісні. Адже вітчизняні 
підприємливі виробники вміють неякісну продукцію, виготовлену далеко не з 
найкращої сировини, продавати задорого. Враховуючи вищесказане необхідно 
розрізняти такі поняття [5]: 

 сирний продукт – це молоковмісний продукт, виготовлений у відповідності з 
технологією виробництва сиру; 

 плавлений сирний продукт – молоковмісний продукт виготовлений у 
відповідності з технологією виробництва плавленого сиру; 

 молоковмісний продукт – харчовий продукт, виготовлений з молока, і (чи) 
молочних продуктів, і (чи) побічних продуктів переробки молока і немолочних 
компонентів у відповідності з технологією, якою передбачається заміна молочного 
жиру у кількості його масової частки не більше ніж 50% від жирової фази виключно 
замінником молочного жиру і дозволяється використання білка немолочного 
походження не з метою заміни молочного білку, з масовою часткою сухих речовин 
молока у сухих речовинах готового продукту не менш ніж 20 %. 

Висновки. Таким чином, для виробництва вершкового сиру високої якості, 
необхідно враховувати, як технологію, рецептурний склад, умови зберігання, так і 
дотримуватися високих гігієнічних стандартів під час виробництва і зберігання. 
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Йогурт – це кисломолочний продукт з підвищеним вмістом сухих речовин, який 

виробляють сквашуванням молока культурами видів Lactobacillus delbrueskii subsp. 
bulgaricus, Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus [1]. 

Актуальність обраної теми полягає у тому, що попит на йогурти зростає і 
проблема вибору корисного та лікувально-профілактичного йогурту є дуже 
важливою. 

Метою дослідження є характеристика нових видів йогуртів, їх корисність та 
шкідливісь. 

Завдання полягає у досліджені впливу йогуртів на здоров’я людини .  
Об’єктом дослідження є нові види йогуртів.  
Асортимент йогуртів на даний момент дуже широкий та вражає своєю 

різноманітність. Сьогодні на ринку України великого попиту набули нові види 
йогуртів, а саме: 

- біойогурти з біфідобактеріями; 
- йогурти ацидофільні, з лактобактеріями; 
- йогурти пробіотичні; 
- йогурти лікувально-профілактичні. 
Лікувально-профілактичних властивостей надають йогуртам біфідобактерії. Ці 

мікроорганізми синтезують вітаміни, незамінні амінокислоти, мають здатність 
руйнувати канцерогенні речовини. Основними продуктами метаболізму 
біфідобактерій при бродінні глюкози є оцтова і молочна кислоти, невелика кількість 
мурашиної та  янтарної кислот. 

Лактобактеріями є молочнокислі палички, однією з них є ацидофільна паличка. 
Ацидофільні палички є кишковими мікробами, їх можна виділити із шлунково-
кишкового тракту людини, а після культивування вони здатні знову приживатися у 
кишечнику людини і пригнічувати шкідливу мікрофлору: сальмонели, шигели, 
стафілококи, ешерихії та ін. 

При виробництві функціональних продуктів для заквашування використовують 
спеціальну мікрофлору – її називають пробіотичною. Пробіотики – живі 
мікроорганізми, які забезпечують корисну дію на організм споживача через 
нормалізацію складу та функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту. 
Оздоровчий ефект пробіотичних культур полягає у нормалізації мікрофлори 
шлунково-кишкового тракту людини, усуненні дисбактеріозів, підвищенні імунітету, 
зменшенні негативної дії антибіотиків, зниженні рівня холестерину в крові та ризику 
онкозахворювань, підвищенні антистресового фактора [2, c. 624]. 

Лікувальний і профілактичний ефект йогуртів також можна посилити 
використанням пребіотиків. Пребіотики – харчові неперетравні добавки, які 
поліпшують здоров’я споживача стимулюванням росту та активності корисної 
мікрофлори кишечнику. За хімічною природою пребіотики поділяють на вуглеводи 
(лактулоза, інулін, пектин, харчові волокна тощо), білки ( глікопептиди, 
лактоглобуліни), вітаміни та їх похідні. 
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Користь йогурту, якщо звичайно говорити про натуральні йогурти, дуже велика: 
- він сприяє знищенню патогенних мікроорганізмів; 
- мікрофлора, яка входить до складу йогурту стимулює роботу імунної 

системи; 
- живі бактерії допомагають шлунку виконувати його функцію. 
Споживання йогурту корисне, оскільки білки забезпечують м’язи 

амінокислотами, необхідними для їх відновлення, а вуглеводи поповнюють м’язи 
запасами енергії, вичерпаними після інтенсивних тренувань.  

Шкідливість йогурту проявляється у використанні дуже багатьох консервантів, 
які негативно впливають на кишковий тракт людини. Особливо шкідливі йогурти з 
шматочками фруктів, тому що фрукти стерилізують, піддаючи їх радіоактивному 
випромінюванню. Якщо йогурт має великий термін придатності. Це свідчить про те, 
що він пройшов термічну обробку, і усі живі бактерії в ньому убиті. У кращому разі 
це даремний, а в гіршому щонайшкідливіший продукт [3, c. 165].  

Отже, все більшої популярності набувають нові види йогуртів, а саме йогурти 
лікувально-профілактичної дії та йогурти, що підвищують імунітет. Асортимент 
йогуртів є дуже різноманітним та щороку збільшується і оновлюється, з’являються 
нові торгові марки, виробники створюють нові рецептури та технології виготовлення. 
Щодо споживання йогурті, то як видно із вищесказаного, вони є як корисними, так і 
шкідливими. 
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Introduction. Additional water treatment by contact nonequilibrium low-temperature 

plasma permits to regulate the properties of dough, improves microbiological stability of 
production and retards bread staling in the baking industry [1]. After the treatment the water 
contains peroxide compounds and has a new cluster structure. Electron paramagnetic 
resonance (EPR) is one of the methods of spectral analyses the study of the antioxidant 
status of food products. EPR-spectroscopy is determined availability of free radicals with 
high sensitivity. 
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Materials and methods. The objects of study were samples of bakery products of 
different composition: wheat flour, yeast, salt, water (main raw material); the main raw 
material and 10% margarine; the main raw material and 10% sunflower oil; bread 
«Zdobnyi» with containing 10% sugar and 8% margarine. For the preparation of control 
samples were used drinking water from Dnepropetrovsk water supply system highway. 
Experimental samples were made by used water previously exposed to contact 
nonequilibrium low-temperature plasma in discrete reactor (volume 100 cm3). Plasma-
chemically activated water has next characteristics: pH =10,2 , the concentration of 
peroxide compounds 400 mg/cm3, redox potential +110 mV. After baking all investigated 
samples were packed in polyethylene film and kept during 24–120 hours at room 
conditions. Then the samples were emitted from the middle of the crumb and dried at 293 K 
inside a vacuum system VUP-5. Dehydrated crumb were powdered. Prepared samples were 
placed in a pre-calibrated tubes without ambient noise and analyzed by EPR spectrometer 
«Radiopan SE/X 2543» (Poland) at room temperature. The response and settings of EPR 
spectrometer was checked by using paramagnetic metal ions Mn(II). The primary 
mathematical treatment of the results was carried out with Origin PRO 8.0. 

Results. The EPR spectra were obtained in the g-factor range 2±0,095 for all samples 
regardless of prescription part of installation. The spectra of experimental samples were 
characterized by a narrow line with a distinct line of Mn(II), which acted as an indicator of 
paramagnetic substance with a standard EPR spectrum (Fig. 1). The test samples prepared 
with using plasma-chemically activated water likely control samples haven’t the stable 
narrow signals that are typical for radicals [2]. Peroxide compounds are unstable and even 
highly concentrated solutions of hydrogen peroxide are decomposed by heating to 70–75 
C. The temperature increases to 97 C in the middle of bread at the baking so the finish 
product made with using  plasma-chemically activated water doesn’t include additional 
artificial substances.    

 
Fig. 1. EPR-spectrum of bread made by used plasma-chemically activated water 
with occurrence Mn(II) 

According to the EPR spectra of samples free radicals or paramagnetic particles 
haven’t been found in bakery products prepared using plasma-chemically activated water. 

Conclusions. The antioxidant activity has been investigated in bakery products of 
different composition particularly made with using water exposed to action of non-
equilibrium low-temperature plasma. It has been shown absence of radical spectra of 



 138 

bakery product contained unsaturated fatty acids the treated water. It indicates that bakery 
production has stable compound high level safety for consumers. 
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Вступ. В останні 20-ть років інтерес споживачів до правильного харчування 

помітно вплинув на асортимент продуктів, що пропонуються. Виробники кави 
суттєво укріпили свої позиції і продовжують активно завойовувати нові сегменти 
ринку. 

В умовах постійного зростання обсягів виробництва кави натуральної в Україні 
та загостренні конкурентної боротьби між виробниками зростає необхідність в 
удосконаленні технології та розширенні асортименту кави. 

Питанням розробки нових рецептур кави натуральної присвячено багато 
наукових праць. Так, зустрічаються дані про можливість та перспективність 
додавання до кави натуральної молотої, таких рослинних добавок у 
порошкоподібному стані, як продуктів переробки цитрусових плодів Aurantium 
Amara, шкірки плодів Citrus Sinensis Dulcis, листя м’яти (Mentha Piperita), зеленого 
очищеного насіння кардамону, листя Yerba Mate, квітів гвоздики, неферментованого 
китайського зеленого чаю, насіння кмину, листя і квітів вербени лимонної тощо 1. 

 
Матеріали і методи. Основною метою є провести аналіз доцільності 

використання прянощів у рецептурах кави натуральної молотої. 
 
Результати. З метою підвищення харчової і біологічної цінності та розширення 

асортименту кави молотої нами було розроблено рецептури кави натуральної молотої 
з включенням порошку імбиру, кориці та анісу. Контрольним зразком було обрано 
каву молоту першого сорту, яку виготовляють із суміші зерен кави сортів Арабіка та 
Робуста. Було також розроблено план проведення досліджень показників якості 
нових найменувань кави натуральної молотої.  

Імбир являє собою висушені очищені кореневища багаторічної тропічної 
рослини імбирних. Кореневища імбиру різної форми, сіро-білого кольору з 
жовтуватим відтінком, а в розмолотому стані – борошнистий порошок сірувато-
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жовтуватого кольору. Має солодкуватий, лимонно-деревний запах і пекучий смак. 
Приємний сильний, пряний, терпкий аромат імбиру залежить від вмісту eфірних олій 
(1-3 %) цингeбeрону, камфeну, фeлландрeну і спирту цингібeролу. Імбир багатий на 
вітаміни С, В1, В2 і А, та мінеральні елементи, такі як магній, фосфор, кальцій, залізо, 
натрій, калій і цинк. Крім того, імбир містить всі незамінні амінокислоти, які 
включають триптофан, треонін, лейцин, метіонін, фенілаланін, валін та ін. 
Використовують імбир для ароматизації булочних, кондитерських виробів, солодких 
страв, лікеро-горілчаних виробів (для виробництва шлункових і гірких лікерів, таких 
як Бенедиктин, фруктових соків і пуншів), у Великобританії – для імбирного пива 2, 
3. 

Молота кориця – дрібнозернистий порошок приємного коричнювато-
шоколадного кольору. Аромат кориці екзотичний, солодкий, приємний, смак 
солодкувато-пряний, злегка в’яжучий і зігріваючий. Найбільш цінною складовою 
частиною кориці є ефірна олія (близько 1,5 %), яка на 65-75 % складається з 
коричного альдeгіду і евгенолу – 4-8 %, таніну і катехіну. Кориця містить дубильні 
речовини, мінеральні речовини, калій, залізо, фосфор, магній, кальцій, цинк, вітаміни 
С, В1, В2, РР, А. Використовують корицю в кондитерському виробництві і для 
приготування солодких страв, соусів 4. 

Аніс – висушені двонасіннєві плоди однолітньої трав’яної рослини Pimpinella 
anisum L. сімейства зонтичних. Плоди анісу дрібні, довжиною 3-5 мм, шириною 2-3 
мм, зеленувато- або жовтувато-сірі, широко-яйцеподібні, а іноді овально-
грушоподібної форми, злегка сплюснуті з боків. Містять 2-3 % ефірної олії, 4-23 % 
жирної олії, 18 % білкових речовин, 3-5 % цукрів, фурфурол, кавову і хлорогенову 
кислоту та інші речовини. Типовий анісовий аромат зумовлений анетолом, якого у 
ефірній олії міститься 80-90 %. Аніс використовують у xлібопeчeнні, лікeро-
горілчаному виробництві, кулінарії, квашeнні і солінні овочів, для приготування 
пряниx сумішeй замість бадьяну 2. 

 
Висновки. Таким чином, використання порошку імбиру, кориці та анісу у 

рецептурах нових найменувань кави натуральної молотої забезпечить підвищення їх 
біологічної і харчової цінність та дозволить розширити асортимент кави. 
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13. Вплив нових видів сировинних матеріалів на споживчі  
властивості макаронних виробів 

 
Максим Власик, Оксана Шульга 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Удосконалення технологій макаронного виробництва з метою 
поліпшення якості продукції, а також розширення асортименту за рахунок 
використання збагачувачів, нетрадиційної сировини є головним напрямком у 
розвитку макаронної промисловості України. Сьогодні на ринку присутня значна 
кількість макаронів з різного роду добавками: смаковими, лікувальними, 
профілактичними, для надання певного забарвлення. 

 
Методи досліджень. Для визначення впливу нових сировинних матеріалів у 

макаронних виробах на їх споживчі властивості, було проаналізовано новинки на 
ринку макаронних виробів. Опрацьовано наукові наробки, в яких досліджується нова 
сировина.  

 
Результати. При дослідженні ринку макаронних виробів, було з’ясовано, що 

новинкою є продукція торгової марки «Жменька»: рисові макарони, які не містять 
глютену та гіпоалергенних продуктів; макаронні вироби з жорнового суцільно 
зернового борошна, що зберігають в собі в 24 рази більше клітковини цільних злаків, 
в 3 рази більше мінеральних речовин і вітамінів і містить на 15 % менше калорій. 

З нових видів імпортної продукції на ринку представлено італійську пасту із 
екологічно чистої пшениці твердих сортів «Дісней» (без додавання яєць, з томатом і 
шпинатом). Дану продукцію дозволено вживати дітям з 10 місяців.  

Для виготовлення вітамінізованих макаронних виробів використовують вітаміни 
В1, В2, РР, для безбілкових – кукурудзяний крохмаль (замість борошна). Безбілкові 
рекомендують людям з нирковою недостатністю, серцевими захворюваннями, 
гіпертонії. 

З метою підвищення захисту організму та зниження впливу шкідливих факторів 
навколишнього середовища, використовують біологічно активні речовини, природні 
антиоксиданти, бета-каротин: «Каротинові», «Вітамінізовані». 

При виготовленні макаронів «Супові» використовують моркв’яні або бурякові 
порошки. До складу макаронів «Десертні» входять суничне пюре, порошок 
чорноплідної горобини. 

Завдяки додаванню овочевих порошків і ягідних додатків (соків, сиропів, пюре) у 
макаронних виробах збільшується вміст мінеральних речовин до 40 %.   

Макаронні вироби «Селянські» містять харчовий додаток карбюлозу, яка надає 
продукції радіозахисних властивостей.  

Інноваційним в макаронній промисловості є виробництво продукції, що не 
потребує варіння («Мівіна», «Бистринка»), в закордонному виробництві  
налагоджено виготовлення відварених заморожених макаронів зі смаковими 
добавками, порошками морепродуктів. 
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Висновки. Збагачення макаронних виробів природними та біологічно 
активними добавками - це поліпшення їх якості та можливість профілактики 
захворювань у споживачів.  

Література 
1. Alessandra Marti, Rosita Caramanico, Gabriella Bottega.  LWT - Food Science 
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2. Виробництво макаронних виробів з використанням альтернативного 
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14. Товарознавча оцінка пельменів, що реалізуються у роздрібній 
торговельній мережі міста Одеса 

 
Натела Кордзая, Галина Осадчук 

Одеська національна академія харчових технологій  
 

Вступ. У наш час, серед розмаїття асортименту напівфабрикатів м’ясних, 
пельмені є однією з найбільш популярних страв. Для сучасного життя вони 
являються майже незамінними  продуктами харчування завдяки зручності та 
швидкості приготування. Маючи стародавню історію, пельмені завоювали 
популярність у різних країнах і, придбавши деякі місцеві особливості, стали 
інтернаціональним та дуже популярним продуктом [1]. Саме тому доволі важливим є 
перевірка їх якість на відповідність вимогам діючої нормативної документації.  

Матеріали та методи. На кафедрі товарознавства та експертизи товарів 
Одеської національної академії харчових технологій, з метою  визначення  якості 
пельменів,  що реалізуються у роздрібній торговельній мережі м. Одеси, було 
проведено їх товарознавчу оцінку. Оцінку проводили на основі комплексу 
досліджень, який включав маркетингові дослідження споживчих мотивацій під час 
купівлі пельменів, дослідження пакування та маркування продукту, вивчення 
органолептичних та фізико-хімічних показників якості [2].  

У якості дослідних зразків було обрано три торгові марки пельменів: пельмені з 
яловичиною та свининою ТМ «Левада» (Зразок №1), пельмені з яловичиною та 
свининою ТМ «Геркулес» (Зразок №2), пельмені з яловичиною та свининою 
ТМ «Три ведмеді» (Зразок №3). 

Результати.  На першому етапі товарознавчої оцінки пельменів, було 
проведене маркетингове дослідження споживчих переваг при купівлі даного виду 
виробів. Дослідження було здійснювалось методом анонімного анкетування. У 
результаті було виявлено, що  найпопулярнішими торговими марками серед 
споживачів є ТМ «Три ведмеді» (23 %) та ТМ «Левада» (20 %), більш за усе 
споживачам смакують пельмені з фаршем яловичини зі свининою (37%). А щодо 
упаковки, то найчастіше обирають пачки вагою 400 – 500 г. продукту (56%) 

Проведений аналіз стану споживчої упаковки пельменів, свідчить, що 
маркування та пакування усіх дослідних зразків, за якістю та видом пакувальної тари, 
а також за повнотою викладеної інформації відповідає вимогам ДСТУ4437:2005 
«Напівфабрикати м’ясні та м’ясо-рослинні посічені. Технічні умови» [2].  

Під час органолептичної оцінки якості пельменів було оцінено зовнішні 
характеристики продукту, такі  як  вигляд, колір, форма, прозорість, а також смако-
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ароматичні властивості. У результаті проведених досліджень можна говорити про те, 
що усі дослідні зразки за органолептичними показниками відповідали вимогам 
діючої нормативної документації ДСТУ4437:2005 «Напівфабрикати м’ясні та м’ясо-
рослинні посічені. Технічні умови» [2], а саме вони мали напівкруглу форму; краї  
виробів були достатньо щільно склеєні; під час струшування пакувальної одиниці 
було чутно виразний ясний звук; злиплі вироби були відсутні. Фарш в усіх дослідних 
зразках був соковитий, рівномірно перемішаний, рожевого кольору, зі шматочками 
сала. Однак у Зразку №1 були наявні одиничні деформовані вироби, оболонка тіста 
на одиничних виробах дещо розірвана та частково відстає від фаршу. Щодо запаху та 
смаку пельменів, що досліджувались – ці показники, загалом, були властивими 
даному продукту без стороннього присмаку та запаху, але у Зразках №1 та №2 був 
ледь присутній сальний присмак 

Під час оцінки фізико-хімічних показників якості пельменів було досліджено 
масову частку фаршу до маси пельменя, масову частку вологи, масову частку солі та 
масову частку жиру. За масовою часткою фаршу у всіх дослідних зразках було 
виявлено невідповідність стандартним значенням, а саме фаршу у продукті було 
дещо менше, ніж нормується. Дані результати свідчать про можливе недотримання 
виробниками встановлених рецептур. 

За результатами проведеного досліду з визначення масової частки жиру маємо, 
що всі з даних зразків перевищують вимоги ДСТУ 4437:2005 «Напівфабрикати 
м’ясні та м’ясо-рослинні посічені. Технічні умови» [2] майже у два рази. Такі 
результати свідчать, що виробники не дотримуються рецептур та технологій 
виробництва, або додають до фаршу більшу кількість сала. За даними отриманими 
при дослідженні масової частки вологи та масової частки солі у пельменях виявлено, 
що всі зразки даної продукції відповідають встановленим  вимогам. 

Висновки. У результаті проведеної товарознавчої оцінки дослідних зразків 
пельменів, що реалізуються у роздрібній торговельній мережі м. Одеса, можна 
говорити про те, що загалом якість  цих  продуктів харчування є задовільною, 
найкращим продуктом, за всіма показниками,  виявилися пельмені ТМ «Три 
ведмеді». 
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15. Міжнародне технічне регулювання щодо якості та 
безпечності молочної продукції 

 
Інна Григоренко, Тетяна Артюх 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Головною проблемою в виробництві молока є стимулювання суттєвого 
підвищення показників його якості відповідно до вимог нового базового державного 
стандарту України ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при 
закупівлі», що гармонізований з вимогами директиви No 92-46 Європейського Союзу 
по молоку встановлені в Директивах Європейського Парламенту та Ради 
Європейського Союзу та настановах кодексу Аліментаріусу.  

 
Результати. Основні вимоги до якості молочної сировини встановленні в ДСТУ 

3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». З 1 серпня 2007 року 
до цього стандарту було внесено зміни та доповнення в частині введення нового 
ґатунку сировини “Екстра”. Дія даного стандарту поширюється на сире коров’яче 
молоко під час закупівлі з молочних ферм підприємств незалежно від форм власності 
та видів діяльності. До якісних показників, за якими здійснюються закупівлі 
належать наступні: кислотність, густина, ступінь чистоти за еталоном, загальне 
бактеріальне обсіменіння, температура, масова частка сухих речовин, кількість 
соматичних клітин. Однак на практиці заготівля відбувається лише на основі перших 
двох показників. За якістю молоко розподіляють на три ґатунки: вищий, перший та 
другий, з урахуванням його цільового призначення для виробництва питного молока, 
виробництва продуктів дитячого харчування, стерилізованих продуктів, сичужних 
сирів. Додатково вводиться ще ґатунок «екстра». Показниками безпеки вважається 
наявність допустимого рівня інгібуючих речовин, залишкових кількостей пестицидів, 
мікотоксинів, радіонуклідів, гормональних препаратів та інших токсичних речовин.  

Особливої актуальності після вступу України до СОТ набуває питання 
державного регулювання якості продукції, яке здійснюється через систему 
стандартизації та сертифікації продукції. Державну політику стандартизації 
розробляє Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації. 
Слід підкреслити, що на сьогодні в Україні також триває процес оптимізації системи 
стандартизації, сертифікації, застосування санітарних та фітосанітарних заходів у 
відповідності до міжнародних стандартів. 

В нашій державі вимоги до якості сирого молока є значно нижчими, ніж в 
країнах Європейського Союзу і допускають відхилення від європейських показників 
в декілька разів. Порівняння допустимих параметрів молочної сировини відображено 
в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Порівняння параметрів мікробіологічних показників молока 
Параметри якості молока в країнах ЄС Державний стандарт України 

ДСТУ 3662-97 
Класифікаці
я в країнах 

ЄС 

КСК 
(тис.см3

) 

Бактеріальн
е 

обсіменіння 
(тис.см3) 

Кишков
а 

паличка 
(тис.см3) 

Класифікаці
я в Україні 

КСК 
(тис.см3

) 

Бактеріальн
е 

обсіменіння 
(тис.см3) 

Дуже добре <100 <30 <25    
Добре 100-200 30-50 25-50    
Середнє 200-350 50-300 50-100 Екстра <400 <100 
Стерпне 350-500 300-500 100-400 Вищий ≤400 ≤300 

 Непридатне >500 >500 >400 500≥ 600≥ ׀
 3000≥ 800≥ ׀׀

Як видно з таблиці, молоко, що за українськими стандартами відповідає ґатункам 
«екстра» та «вищий» і визначається як сировина високої якості, за вимогами ЄС 
класифікується як «стерпне»,  та відноситься до найнижчого класу якості. Молоко 
«екстра» та «вищого» ґатунків є значно нижчої якості за європейськими вимогами, 
але все ж є ще прийнятним для переробки. Що стосується молока-сировини І та ІІ 
сорту, то воно взагалі непридатне для європейських молокопереробних підприємств. 

 
Висновки. Аналіз сучасного рівня гармонізації стандартів у сфері АПК 

засвідчує, що в галузі сільського господарства ідентифіковано до міжнародних 
стандартів ISO 53 % діючих стандартів, у харчовій та переробній галузях –  28 %. 
Так, із 54 чинних стандартів тільки 23 ідентифіковано до вимог ISO. З цієї групи 
продукції не відповідають міжнародним вимогам якості: молоко коров’яче питне при 
його закупівлі, сиркові вироби, кефір, сметана, консерви молочні тощо. Відсутні 
гармонізовані стандарти щодо термінів зберігання, технічних умов заготівлі 
молокопродуктів, у тому числі для дитячого харчування, методів визначення жиру, 
чистоти води, мікробіологічного аналізу та інші. 

За рахунок впровадження міжнародних та європейських стандартів і відмови від 
застосування різних стандартів для внутрішнього ринку та експорту зменшаться 
витрати на обов'язкове підтвердження відповідності експортної продукції, залежно 
від виду продукції, на 3-5%. 

 
Література  
1. ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі». 
2. Директива Ради 92/46/ЕЕС від від 13 грудня 1994 року // Офіційний вісник 

Європейських співтовариств № L.- 368/33 від 31.12.1994. 
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16. Розширення асортименту хлібобулочних виробів 
оздоровчого спрямування  

 
Оксана Демидко, Наталія Шаповалова 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ.Наявний асортимент хлібобулочних виробів, що випускається в Україні, 

досить широкий, однак, кількість виробів дієтичного, лікувально-профілактичного, 
спеціального призначення для різних груп населення недостатня, їх частка в 
загальному об’ємі виробництва не перевищує 1…2 %.  

З метою підвищення харчової цінності хлібобулочних виробів актуальним є 
використання нетрадиційних видів сировини. Популярність таких продуктів у 
щоденному раціоні зростає, у зв’язку з необхідністю збагаченням раціону 
природними біологічно активними компонентами [1, 2]. 

 
Матеріали та методи. Задля покращення вітамінно-мінерального складу 

хліба, за рахунок збагачення його мікронутрієнтами та одночасно надання йому 
приємного кольору та незрівнянного аромату нами запропоновано внесення у 
рецептуру хліба пшеничного шафрану, який є справжнім джерелом ессенціальних 
органічно зв’язаних макро- та мікроелементів (марганець, мідь, кальцій, калій, залізо, 
цинк, селен) які забезпечують низку життєво необхідних функцій організму. Мідь і 
марганець забезпечують синтез антиокисних ферментів. Залізо пов'язують з 
відтворенням еритроцитів. Роботою серцевого м'яза і кров'яним тиском управляє 
калій. Селен є елементом необхідним для синтезу гормонів щитоподібної залози. 

 
Результати.У складі шафрану виявлено велику кількість вітамінів групи В: 

фолієву кислоту (В9), ніацин (В3), рибофлавін (В1), тіамін (В1), вітамін С, вітамін А. 
[3, 4]. 

Шафран в кулінарії в багатьох країнах світу заслужено називають «королем 
спецій». Величезну популярність надають цій пряності незрівнянний аромат, 
неперевершений смак та здатність забарвлювати в золотистий колір страви. 

Рильця шафрану використовуються для забарвлення і ароматизації 
кондитерських виробів в кулінарії, а також при виробництві сиру, ковбас, лікерів. В 
Швеції використовується для забарвлення виробів з тіста. Поряд з пряними 
властивостями шафран володіє консервуючи ми властивостями. Їжа, приготована з 
шафраном, добре зберігається на протязі декількох діб, в той час як без нього швидко 
прокисає. Шафран в минулому використовувався як прянощі для підвищення 
апетиту. 

Шафран – надзвичайно сильна пряність, тому його вносять в мікроскопічних 
дозах. Навіть невеликий надлишок здатний зіпсувати хліб, зробивши його гірким. 
Тому на відміну від інших прянощів його використовують не в сухому вигляді, а у 
вигляді екстракту. Для цього декілька рилець квітів за 10-15 хвилин до внесення 
заливають теплою водою у співвідношенні 1 г пряності на 120 мл води. Нами 
запропоновано внесення шафрану у вигляді екстракту при замішуванні тіста. Для 
цього рильця подрібнюють та настоюють в теплій воді в розрахунку 0,1 г на 1-1,5 кг 
випечених виробів. Аромат пряності розвивається на протязі 12-24 годин, тому 
випічка на наступний день буде смачніша [5]. 
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Висновки. За рахунок використання у рецептурах хлібобулочних виробів 
шафрану - природньої сировини, ми збагачуємо готові вироби не тільки вітамінами, 
але й покращуємо їх органолептичні властивості, за рахунок надання приємного 
аромату та привабливого кольору. 

Література 
1. Українець А. І. Технологія оздоровчих харчових продуктів / А. І.Українець, 

Г. О. Сімахіна – К.:НУХТ, 2009.-52с. 

2. Капрельянц Л. В. Функціональні продукти / Л. В. Капрельянц, К. Г. 
Іоргачова. – Одеса. Видавництво: 2003.- 116 с. 

3. http://korust.znay.info/shafran-koryst-i-korysni-vlastyvosti-shafranu 

4. Іванов С. В. Покращення вітамінного та мінерального складу хлібобулочних 
виробів за рахунок використання нетрадиційної сировини / С. В. Іванов, Н. П. 
Шаповалова, О. Ю. Демидко //Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і 
безпека харчових продуктів.- 2013 р.- К.: НУХТ.- С. 189-190. 

5. Похлебкин В. В. Все о пряностях. Виды, свойства, применение.: 
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17. Фальсифікація твердих сичужних сирів 
 

Наталія Латенко 
Національний університет харчових технологій 

 
Сичужні сири — це високобілковий та високо-жирний харчовий продукт, який 

виробляють із молочного денатурованого казеїну та подальшої його технологічної 
обробки, що полягає у підготовці сирної маси до певних фізико-хімічних і 
біохімічних процесів під час дозрівання, які й формують найважливіші споживні 
властивості цього продукту. 

Тверді сичужні сири залежно від температури обробки молочного згустку 
поділяють на сири тилу Швейцарського з високою температурою другого нагрівання 
(55—65°С) та типу Голландського з середньою температурою другого нагрівання 
(41—43°С). Сирна маса при виробництві цих сирів піддається примусовому 
пресуванню. 

Сири типу Швейцарського здебільшого мають велику масу сирної голівки (8—10 
кг для Українського та Карпатського і 40—90 кг для Швейцарського), тривалі 
терміни дозрівання (від 3 до 8 місяців залежно від маси сирної голівки), приємний 
солодкуватий смак, тверду, але еластичну консистенцію, в рисунку переважають 
великі округлі вічка, рівномірно розташовані по всій масі сиру. 

Сири типу Голландського мають невеликі розміри (2—6 кг), не дуже тривалий 
термін дозрівання (2-3 місяці), при їх виробництві використовують примусове 
пресування (менш жорстке, ніж для швейцарських сирів). Внаслідок чого ці сири 
мають достатньо тверду пластичну консистенцію, смак трохи гострий, на зрізі сирної 
голівки видно велику кількість округлих невеликих вічок, рівномірно розташованих 
по всій сирній масі. 
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Асортиментна фальсифікація сичужних сирів може частіше за все відбувається 
шляхом заміни сирів високо-жирних сирами з меншим вмістом жиру. Наприклад, 
Голландський сир з масовою часткою жиру 50 % може замінюватися Голландським 
сиром з масовою часткою жиру 45 %. 

Розпізнати таку заміну досить легко по формі клейма. Сири з вмістом жиру 50 % 
мають восьмикутне клеймо, а з вмістом жиру 45 % — чотирикутне. 

Крім того, визначення масової частки жиру і вологи — також досить прості і 
об'єктивні методи визначення такої фальсифікації. 

Асортиментна фальсифікація відбувається також за рахунок реалізації, 
наприклад, сирів типу Голландських під видом сирів типу Швейцарських. Таку 
фальсифікацію досить легко розпізнати за типовими ознаками цих типів сирів (смак, 
букет, рисунок сирного тіста, консистенція). 

Кількісна та інформаційна фальсифікація сирів може проводитися тими ж 
засобами, що і для інших товарів. 

Фальсифікація якості сиру тісно пов'язана з асортиментною фальсифікацією, 
оскільки сири з меншим вмістом жиру будуть мати і нижчі споживні властивості у 
порівнянні з високо-жирними сирами. 

У зв'язку з тим, що залежно від якості сичужні сири поділяють на товарні сорти, 
то цілком зрозуміло, що можливе пересортування сирів, тобто сири першого сорту 
могли реалізовуватися як сири вищого сорту. 

Останнім часом на ринку сичужних сирів з'явилися сири, в яких частина 
молочних білків замінюється соєвими білками, а частина молочного жиру 
замінюється рослинними жирами. 

Заміна молочного жиру рослинними оліями не викликає небажаних змін у 
організмі людини, а навіть збагачує сири незамінними жирними кислотами, 
джерелом яких в основному с рослинні олії. В цьому випадку споживачам повинна 
надаватися інформація про склад таких продуктів, щоб вони знали, за який продукт 
платять гроші. 

Що стосується заміни молочних білків соєвими білками, то вітчизняним 
виробникам необхідно з великою обережністю використовувати гідролізати сої. 
Справа в тому, що в більшості країн, де вирощують сою, перейшли на вирощування 
генетично модифікованої сої, а це значить, що використання соєвих гідролізатів у 
виробництві сирів призводить не тільки до заміни молочних білків білками 
рослинного походження, а й до введення в харчові продукти трансгенних білків, які 
можуть викликати алергічні захворювання. Тому постанова Головного державного 
санітарного лікаря вимагає, щоб усі продукти, що виробляються з використанням 
генетично модифікованої сировини, повинні реалізовуватися зі спеціальним 
маркуванням. 

Таким чином, тверді сичужні сири фальсифікують найчастіше шляхом 
асортиментної фальсифікації, заміни молочного білку соєвим, використанням 
рослинних жирів. 
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18. Формування функціонально-технологічних властивостей 
макаронних виробів з використанням топінамбуру 

 
Віталій Гальчук, Наталія Шаповалова 

Національний університет харчових технологій 
 
Макаронні вироби відносяться до продуктів масового вжитку, і попит на них 

досить стабільний. Макаронні вироби є консервованим тістом з пшеничної муки 
спеціального помелу. Вони мають високу поживну цінність, хорошу засвоюваність, 
швидко розварюються, добре транспортуються і зберігаються.  

Макаронні вироби виготовляють методом висушуванням тіста до вологості 13% і 
нижче, з макаронного борошна і води, зі збагачувачами або без них.  

Споживання макаронних виробів населенням України лежить в межах від 6 до 7 
кг на 1 людину в рік, при нормі 5–5,5 кг. Енергетична цінність макаронних виробів 
висока. В незбагачених виробах вона досягає 335–337 ккал/100 г. Сьогодні до 
макаронних виробів вносять чимало різних збагачувачів, які мають позитивний 
вплив на організм людини, під час їх споживання.  

Для покращення біологічної цінності макаронних виробів та надання їм 
функціонально-технологічних властивостей, в якості натурального збагачувача нами 
запропоновано використання топінамбура в вигляді порошку. 

Топінамбур - смачний і корисний коренеплід, який багатий вуглеводами. До його 
складу входить близько 77% вуглеводу під назвою інулін, що має властивість при 
зберіганні перетворюватися в фруктозу, чим пояснюється солодкуватий смак 
коренеплоду. Інулін виводить токсини з організму. Короткі фрагменти молекули цієї 
речовини потрапляють у кров'яне русло і виконують антитоксичну функцію, 
зв'язуючись з хімічними елементами, що потрапили в організм ззовні (наприклад, з 
важкими металами). Інулін стимулює розвиток в кишечнику бактерій Bifidus, що 
відповідають за нормальну роботу шлунково-кишкового тракту і пригнічують ріст і 
розвиток патогенної мікрофлори. Також він сприяє кращій засвоюваності багатьох 
вітамінів і мінералів (особливо кальцію, магнію, міді, цинку, заліза і фосфору). 
Топінамбур це відмінне джерело вітамінів і мікроелементів. У ньому багато вітаміну 
С, високий вміст калію, заліза і дієтичної клітковини.  

Маючи такий різноманітний вміст, топінамбур позитивно впливає на організм 
людини. Топінамбур немає протипоказань, проте через мірне його споживання може 
призвести до метеоризму. Він регулює кров’яний тиск і роботу кишково-шлункового 
тракту, покращує імунітет і додає енергії. Також топінамбур підвищує стійкість до 
бактерійних і вірусних інфекцій травних органів, а також до різних паразитів 
(лямбліям, описторхисам, токсоплазмам і так далі). Він нормалізує кишкову 
мікрофлору, тому допомагає позбавитися від дисбактеріозу. Його рекомендують 
вживати хворим на цукровий діабет, особливо на початкових стадіях хвороби. Дієти, 
які містять топінамбур, мають сечогінні властивості, тому він також корисний для 
профілактики захворювань нирок.  

Топінамбур допомагає швидко впоратися з наслідками інтоксикацій, дії 
радіонуклідів, важких металів, стресів, дисбактеріозу. Постійне використання у 
харчуванні топінамбура покращує зір і допомагає подолати хвороби очей, заспокоює 
і нормалізує сон, допомагає при лікуванні раку, якщо застосовувати топінамбур в 
комплексі з препаратами проти онкології. Препарати і страви із земляної груші 
володіють захисними властивостями, які стимулюють організм до виведення 
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шкідливих речовин. Топінамбур не вбирає в бульби і листя, шкідливі речовини з 
ґрунту і повітря, і навіть радіоактивні речовини і нітрати оминають цю рослину. 

Використання порошку топінамбура у виробництві макаронних виробів 
дозволить збагатити останні цілою низкою макро- та мікроелементів. Хімічний склад 
топінамбуру включає в собі: інуліну - 12,44%, пектинові речовини - 7,5%, клітковину 
- 8,7%, вітаміни В1, В2, РР, С а також мінеральні речовини - залізо, магній, кальцій, 
калій, натрій, фосфор та інші. 

Безумовно, сумнівів в користі топінамбуру для організму не залишається, але 
постає питання в тому чи зміниться органолептичні властивості готового продукту 
після внесення даного порошку. З цією метою на кафедрі експертизи харчових 
продуктів НУХТ були проведені дослідження, за результатами яких було 
встановлено, що внесення такого збагачувача, на стадії замішування тіста, потрібно в 
кількості від 10 до 13% від загальної маси продукту. При збільшення кількості 
збагачувача продукт стає більш темнішим. 

Після проведення досліджень розроблені вироби порівнювали з контролем, який 
відповідав вимогам ГОСТ 14849-69. Дослідження показало, що за органолептичними 
показниками змін не відбулось, колір був однорідним з жовтуватим відтінком, що 
відповідало сорту борошна. Форма також відповідала найменуванню, а поверхня 
була гладка. Після варки зразок не втратив форми, не склеювався між собою та не 
утворював комки.  

Були проведені дослідження макаронних виробів за фізико-хімічними 
показниками на вміст вологи, кислотність, вміст деформованих виробів та крихти 
(табл. 1) 

 
Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники збагачених макаронних виробів  

За отриманими даними можна зробити висновок, що розроблені макаронні 
вироби відповідали вимогам існуючого стандарту. Додавання топінамбуру до складу 
макаронних виробів гіпотетично дозволяє не тільки збагатити їх мікронутрієнтами 
але й надати їм додаткових технологічних властивостей. 

Література 
1. Сімахіна, Г. О.  Інноваційні технології у харчовій промисловості / Г. О. 

Сімахіна // Харчова промисловість. – 2012. – Вип. 13. – С. 31-34. 
2. Пилат Т.Л. Функциональные продукты питания: своевременная 

необходимость или общее заблуждение? / Т.Л. Пилат ., О.А. Белых ., Л.Ю. Волкова. // 
Пищевая промышленность. – 2013. - №2. С. 71-73. 

3. Чернов М.Е. Производство макаронных изделий / М.Е. Чернов., Е.М. Гнатув.  
– М.: 2008. – 285. 

Показник Вимоги 
ГОСТ14849-60 

Експериментальні 
данні. 

Вологість, % 13 11 
Кислотність, % Не більше 3.5 – 4,0 Х = 2,0 
Деформовані вироби, 

крихта, % D = 2 – 10 D = 10 
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19. Оцінка якості хутра і хутряних виробів на ринку України 
 

Марія Несміянова, Інна Григоренко 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Хутряні та овчинно-шубні товари – це хутряна та овчинно-шубна 

сировина, шкурки вироблені, хутряні й овчинно-шубні вироби. Хутряні вироби 
завдяки своїм властивостям задовольняють одночасно і матеріальні, і естетичні 
потреби. Природна краса хутра, високі теплозахисні та експлуатаційні властивості 
зумовлюють попит на нього. Перевагою хутра є також його довговічність. Глибоке і 
всебічне вивчення сучасного асортименту хутро-хутряних товарів і перспектив його 
зміни на ринку є однією з найважливіших передумов для розвитку ринку торгівлі цих 
товарів. Актуальність теми полягає у визначенні показників якості хутро-хутряних 
виробів з метою запобігання  фальсифікацій, шляхом унеможливлення продажу 
штучного, фарбованого, неякісного хутра за цінами натурального високоякісного. 

Матеріали і методи. Продукція хутряної промисловості включена в перелік 
товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації. Необхідною умовою сертифікації 
овчинно-хутряних товарів є відповідність вимогам стандартів по стану волосяного 
покриву, дефектам волосяного покриву, що допускаються, і шкіряної тканини. 
Оцінка якості хутряних виробів проводиться, відповідно до нормативної 
документації, за допомогою органолептичного та інструментального методів. 
Органолептична оцінка якості часто використовується в хутряній промисловості; 
здійснюється шляхом ретельного огляду, розтягування, згинання і обмацування 
шкури для чого залучають досвідчених експертів і фахівців. Дуже часто об'єктивна 
оцінка якості товару збігається з органолептичною. Інструментальні методи оцінки 
якості включають мікроскопічний, хімічний, фізико-механічний аналізи.  

Мікроскопічний аналіз полягає у визначенні за допомогою мікроскопа на зрізах 
шкіряної тканини сплетіння колагенових волокон, кут нахилу пучків, їх звивистість і 
ступінь поділу на більш тонкі волоконця, що необхідно для правильного проведення 
процесів вироблення хутряного напівфабрикату. Хімічний аналіз: за допомогою 
хімічного аналізу визначають кількісний вміст у шкурі вологи, золи, жирових 
речовин, кислоти (окремо для шкіряної тканини і волосяного покриву). 

Результати. Сьогодні асортимент хутряних виробів на світовому ринку 
формується головним чином за рахунок продукції іноземних виробників. 
Споживачеві з кожним роком все складніше знайти товар відповідної якості, 
торговельні мережі включають в асортимент неякісні товари, найчастіше іноземного 
походження, але за доступної ціни вони є більш привабливими, ніж товари від 
вітчизняного виробника. Зараз в Україні проблема якості товарів стоїть дуже гостро, 
бо український ринок зазнає збитків від товарів іноземного походження, виробники 
яких не виконують вимоги з якості та безпеки за вітчизняними нормативно-
правовими документами. У зв’язку із зменшенням поголів’я хутро-хутряних тварин 
виробники все частіше пропонують споживачам штучне хутро, яке за своїми 
властивостями значно поступається натуральному. Також значна частина хутряних 
товарів, що реалізується на українському виготовляється з недоброякісної сировини.  

Для покращення естетичного виду хутра виробники вдаються до стрижки, 
щипки, фарбування. Зазвичай ці операції здійснюються для надання виробам певної 
ексклюзивності і неповторності. Проте існують недобросовісні виробники, які 
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вдаються до цих операцій для підробки хутра. Дешеві і масові види хутра вони 
забарвлюють, імітуючи більш коштовні види хутровини.  

Технологія фарбування, стрижки, щипки якщо вона виконана правильно, ніяк не 
впливає на якість самого хутра, вона навіть здатна надати йому більш оригінальний 
зовнішній вигляд. Але при недотриманні стандартів, оброблені вироби в процесі 
експлуатації можуть линяти, сипатись, та тьмяніти. 

Висновок. В першу чергу при оцінці якості хутра потрібно дослідити показники 
маркування та перевірити їх на відповідність з сертифікатом якості або відповідності. 
Хутряний товар потрібно оцінювати за якістю за такими параметрами: висота, 
густота хутра, спосіб пошиття та його забарвлення. Хутряний виріб повинний бути 
м'яким, блискучим, а його вососся досить густими і шовковистими. Після проведення 
рукою по хутру «проти шерсті» воно повинно самостійно повернутися у вихідне 
положення. Хутро повинно бути еластичним, пружним, однаковим за розміром і 
густим, міцно триматися при пощипуванні. На долонях не повинні залишатися 
жирних слідів, а також слідів від фарби.  

Література: 
1. Товароведение обувных и пушно-меховых товаров: Учебник. / Байдакова Л.И., 

Федаева Н.И., Сергеева Г.В., Молебная Л.И.  – К.: Высш. шк., 2010. 
2. ДСТУ 2913-94. Шкурки хутряні. Терміни та визначення – Введ. 01.01.1996. – 

К.: Дерстандарт України, 1996. – 26 с. 
 
 
 
 
 

20. Характеристика маркування шампунів та його 
відповідність встановленим вимогам якості 

 
Заховайко Яна, Тетяна Артюх 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ.  Догляд за волоссям має важливе значення у житті сучасної людини. 
Основним засобом догляду є шампуні,  що мають велике гігієнічне, естетичне і 
психологічне значення. На українському ринку представлено широкий асортимент 
шампунів як вітчизняного, так і іноземного виробництва для лікувальних, 
професійних цілей, для різних типів волосся, з кондиціонером, бальзамом чи іншими 
додатковими компонентами, тощо.  Виробники шампунів постійно впроваджують 
нові технології та рецептури, які зацікавлюють споживачів. Часто споживачі мають 
хибну думку, що ціна шампуню гарантує його високу якість. Вимоги, що 
пред'являються до шампуню можна умовно розділити на дві групи: для шампунів, що 
використовуються в побуті і для професійних ліній. Вони 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 слизовій оболонці очей, певною мірою забезпечувати 
кондиціонуючий ефект, надавати волоссю блиск, мати приємний колір і запах 
аромату, мати рН 3,5 – 8,5.  
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Матеріали і методи. Для дослідження   було обрано п’ять зразків рідких 
кремоподібних шампунів для нормального волосся від різних виробників: "Elseve" 
(L'Oreal), "Сто рецептов красоти" (Калина), "Fructis" (Garnier); "Palmolive" (Colgate-
Palmolive); "Hairwell Repair Shampoo" (Hairwell). Об’єкти були досліджені по 
органолептичним (зовнішній вигляд, колір, запах) та фізико-хімічним показникам 
(концентрація водневих іонів (рН), масова частка сухої речовини, піноутворююча 
здатність). 

 Результати. 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 
кремоподібну структуру, колір притаманний шампуню даного типу, без сторонніх 
запахів. Два досліджуванні об’єкти -  "Palmolive" (Colgate-Palmolive) та Hairwell 
Repair Shampoo (Hairwell) мали приємний аромат трав, що обумовлено додаванням 
до складу виробником екстракту трав. "Сто рецептов красоти" (Калина) має рідку 
консистенцію, хоча на маркуванні позначено, що це кремоподібний шампунь. Такий 
дефект може бути причиною недотримання пропорцій рецептури 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 непромитості та 
обтяження. Найвище був оцінений "Fructis" (Garnier Laboratories). 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 
100мм, 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. 

Кислотно-лужний баланс кремоподібних шампунів повинен знаходитись у 
межах 3,5-8,5. Усі досліджені зразки шампунів отримали результати, що не 
перевищують дану межу. 

Також було проведено дослідження відповідності маркування зразків шампунів 
нормативним документам.  В результаті дослідження ми отримали наступні 
результати. 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. На шампуневі "Palmolive" не зазначена дата виготовлення. 

Висновок. Отже, враховуючи проведенні дослідження  можна зробити 
висновок, що шампунем з найкращими показниками споживних властивостей є 
"Fructis" (Garnier Laboratories), з дещо гіршими -"Elseve" (L'Oreal). 
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21. Сертифікація парфумерної продукції як фактор 
забезпечення конкурентоспроможності 

 
Людмила Богданович, Тетяна Артюх 
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Вступ. Важливим показником конкурентоспроможності товару є його якість. 
Формування якості починається з сировини та виробничих етапів. В останні 
десятиліття споживання парфумерних товарів в усьому світі, в тому числі і в нашій 
країні, зростає. В цей же час парфумерна продукція – це одна із складних товарних 
груп, яка потребує від працівника не тільки загальних товарознавчих знань, але і 
знання хімії, мікробіології, ті інших наук. Тому не випадково сертифікація 
парфумерних товарів за показниками безпечності є найбільш важкою процедурою. 
Тому в даний час важлива життєва необхідність діяльності з сертифікації, в тому 
числі з ціллю виявлення фальсифікованих товарів. Сертифікація є оцінкою, яка 
підтверджує із необхідною достовірністю відповідність продукції вимогам 
державних і міжнародних стандартів, технічних умов. Сертифікація є незамінним 
засобом забезпечення сумісності, взаємозамінності, уніфікації, типізації, надійності 
техніки й інформаційних мереж, норм безпеки і екологічних вимог, єдності 
характеристик і властивостей якості продукції, робіт, процесів і послуг. 

Матеріали та методи. Для визначення органолептичних показників якості та 
маркування парфумерних вод використано п’ять зразків парфумів: «Basis filling», 
«Blue up», «High fashion for women», туалетна вода «Kenzo» та парфумерна вода 
«Kenzo», тому що згідно опитування біля точок збуту, вони користуються попитом 
серед споживачів. Відповідність маркування споживчої тари з парфумерними 
виробами визначаємо згідно ДСТУ 5010:2008. «Продукція парфумерно-косметична. 
Пакування, маркування, транспортування і зберігання». Парфумерні товари за 
органолептичними та фізико-хімічними показниками досліджувались згідно з ДСТУ 
4710:2006 «Вироби парфумерні рідинні. Загальні технічні умови». Визначення 
об’ємної частки етилового спирту проводимо згідно з ГОСТ 29188.6. Метод 
базується на екстракції запашних речовин із парфумерних виробів рідким толуолом 
або ксилолом. 10 см3 парфумерного виробу вносять піпеткою в сухий циліндр, 
закріплений у штативі, додають піпеткою 5 см3 толуолу або ксилолу та 20 см3 
сольового розчину температурою плюс 70-75 °С. 
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Результати. За органолептичними показниками відповідають усім вимогам 
ДСТУ 5010:2008 та ДСТУ 4710:2006 зразки 2, 4 та 5 – парфумерна вода Blue up, 
туалетна вода Kenzo та парфумерна вода Kenzo. Зразки 1 і 3 (парфумерна вода Basis 
filling і туалетна вода High fashion for women) не відповідають вимогам нормативного 
документа за показником «стійкість запаху».  

За показником об’ємна частка етилового спирту при температурі 200С, % об. 
відповідають вимогам ДСТУ 4710:2006 зразки 1, 2, 4 та 5 - парфумерна вода Basis 
filling, парфумерна вода Blue up, туалетна вода Kenzo та парфумерна вода Kenzo. 
Зразок 3 (туалетна вода High fashion for women) не відповідає даному показнику, є 
нижчим за встановлену кількість. За показником сума масових часток запашних 
речовин, % відповідають вимогам ДСТУ 4710:2006 зразки 3, 4 та 5 - парфумерна 
вода Blue up, туалетна вода Kenzo та парфумерна вода Kenzo. Значення показника 
сума масових часток запашних речовин, % для зразків 1 і 3 (парфумерна вода Basis 
filling та туалетна вода High fashion for women) є нижчим за встановлену норму і не 
відповідає стандарту. 

У національну систему сертифікації продукції і послуг в Україні входять 
приблизно 20 різноманітних систем сертифікації. Найважливіші з них: 
ДЕРЖСТАНДАРТ  і СовАСК. Перша система переважно поширюється на 
обов'язкову сертифікацію, друга – тільки на добровільну. Обидві системи офіційно 
зареєстровані Держстандартом України, мають опубліковані комплекти документів 
по проведенню сертифікаційних робіт. Ефект від сертифікації продукції в 
міжнародних сертифікаційних системах очевидний: сертифіковані вироби 
українських підприємств одержують доступ на ринки країн, які не тільки 
розвиваються, але й економічно розвинутих країн. При цьому виникає і додатковий 
ефект: продукція реалізується за підвищеними цінами, що пов'язано з високим 
авторитетом сертифікатів відповідності міжнародних систем сертифікації. 
Правилами сертифікації встановлюється відповідна послідовність випробувань. 
Діяльність по іспитах, сертифікації продукції і системах якості в ЄС розвивається на 
основі стандартів серії ІСО 9000, прийнятих як європейські стандарти (єдині 
євронорми Е 29000), і європейські стандарти серії Е 45000, розроблені комітетами по 
стандартизації СЕН і СЕНЕЛЕК. 

Висновок. Виходячи з проведеного аналізу маркування та пакування 
парфумерних товарів, які реалізує досліджуване підприємство, можна зробити 
висновок, що всі представлені зразки відповідають вимогам ДСТУ 5010:2008 
«Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і 
зберігання». Сертифікація та ідентифікація є важливим фактором формування 
конкурентоспроможності товару та можливістю зменшення потрапляння на ринок 
підроблених та не якісних товарів. 
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22. Оцінка якості та асортименту декоративної косметики на 
ринку України 

 
Ірина Півтора, Тетяна Артюх 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Ринок парфумерно-косметичних товарів України на теперішній час є 
одним з найбільших після традиційних лідерів за обсягами продажу - ринків 
алкоголю, тютюну, продуктів харчування.  

Слово косметика (від cosmetike) означає "майстерність прикрашати". 
Використання косметичних засобів походить з глибокої давнини. З незапам'ятних 
часів у всіх народів широко застосовувались різні природні речовини для 
прикрашання обличчя і тіла, у релігійних обрядах, чарівництві, магії тощо. Сучасне 
поняття косметики значно ширше: косметикою називають і засоби догляду за 
шкірою, волоссям, за ротовою порожниною і зубами, засоби для запобігання 
передчасному старінню шкіри, для виведення багатьох дефектів шкіри, для 
профілактики деяких захворювань та ін. 

Матеріали і методи. На кожному з етапів життєвого циклу в косметичних 
товарах можуть протікати ті чи інші процеси, які викликають зміни, небезпечні для 
здоров'я людини. Комплекс випробувань хімічних показників багатьох косметичних 
засобів включає визначення водневого показника, кислотного числа, а також 
мікробіологічних та токсикологічних показників. Всі ці показники визначають вплив 
косметичних засобів на шкіру людини. У косметичних засобах не повинні міститися 
токсичні елементи - свинець, ртуть, миш'як.  

Результати. Під час аналізу ринку косметичної  продукції в Україні було 
встановлено, що найбільшу частку на українському ринку, приблизно 90%, 
косметичної продукції займають товари європейських виробників і лише 10% - 
продукція вітчизняних виробників. Це пояснюється високою якістю імпортної 
косметичної продукції, гарним упакуванням, привабливим зовнішнім виглядом. Але 
в Україні існують виробники, які можуть чи зможуть в найближчому майбутньому 
виготовляти якісну, привабливу і врешті решт конкурентоспроможну продукцію, та 
розвивати конкурентоспроможну косметичну промисловість в Україні. Проте варто 
зазначити, що жодна одиниця косметичної продукції, яка реалізується через мережу 
торговельних закладів та послуг не має сертифікату якості або відповідності, 
виданого будь-якою акредитованою лабораторією. Це вказує на те, що у гонитві за 
безпечністю продукції, яка не викликає сумніви за наявності сертифікату (в тому 
числі і міжнародного) бізнесмени, та й споживачі не вимагають сертифікату якості. 
Проте стає не зрозумілим за що власне кажучи ми платимо такі великі кошти: за 
безпечність або за той корисний ефект, який так і нічим не декларується.    

Тому для перевірки якості косметичних товарів проводять комплекс 
випробувань, практично однакових як у Європі, так і в Україні. Особливо ретельно 
перевіряють косметичні засоби, виготовлені за новою рецептурою.  

У процесі виробництва, фасування, застосування і зберігання косметичні засоби 
можуть бути в різному ступені забруднені мікроорганізмами, які можуть 
продовжувати розвиватися в косметичному продукті, що призводить до його 
псування. Тому більшість косметичних засобів перевіряють на мікробіологічну 
безпеку. Для придушення розвитку колоній мікроорганізмів до складу косметичної 
продукції вводять інгібітори, консерванти. На стадії виробництва та фасування 
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необхідно дотримуватись вимог стерильності і асептики. Цього можна досягти тільки 
при повній автоматизації процесу. Особливо важливе дотримання стерильності 
декоративної косметики для очей. Всі косметичні вироби являють собою складну, 
багатокомпонентну систему, до складу якої входять жирові, структуроутворюючі, 
поверхнево-активні речовини, барвники, спеціальні добавки (антимікробні, 
фотозахисні та ін), біологічно активні речовини (вітаміни) та ін.., які чинять 
корисний вплив на шкіру людини, тому необхідна ретельна оцінка по-перше: їх 
наявності, як це вказано в маркуванні, а також їх токсикологічних властивостей з 
метою забезпечення випуску високоякісної продукції, нешкідливою для споживача.  

У програму токсикологічних досліджень входить дослідження, як інгредієнтів 
косметичних засобів, так і готової продукції з урахуванням її призначення і умов 
застосування. Токсикологія вивчає вплив хімічних речовин на організм тварин, 
встановлює безпечні рівні впливу, дозволяє регламентувати вміст інгредієнтів у 
рецептурах готових виробів. 

Висновок. Вітчизняні виробники повинні підвищувати обсяги виробництва 
декоративної косметики  та засобів по догляду за обличчям, оскільки дана продукція 
користується найбільшим попитом серед населення. Потрібно проводити рекламні 
кампанії та заходи щодо стимулюванню збуту, роблячи торгівельні марки 
українських виробників більш відомими та популярними. Треба акцентувати увагу на 
високу якість товарів, яка забезпечується використанням як натуральних продуктів, 
так і інших інгредієнтів, що забезпечують досягнення декларованого корисного 
ефекту. З цією метою поширити сертифікацію косметичної продукції в 
акредитованих західними компаніями лабораторіях. Також треба підвищувати 
кваліфікацію спеціалістів, які б змогли створювати унікальну та оригінальну 
продукцію .  
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23. Оцінка якості та безпечності синтетичних миючих засобiв 
 

Юлія Чевпотенко, Інна Григоренко 
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Вступ. Синтетичні миючі засоби (СМЗ) – це рідкі, пастоподібні засоби, які 

містять поверхнево-активні речовини (ПАР), а також інші органічні і неорганічні 
речовини, що підвищують ефективність прання. Актуальність теми: формування 
сучасного українського ринку синтетичних миючих засобів відбувається під 
сукупним впливом потреб покупців, вимог ринку, розвитку технології та вимог 
екологічної безпеки миючих засобів. Посилення конкуренції суттєво впливає на 
асортимент та вимоги, яким повинні відповідати синтетичні миючі засоби. З появою 
синтетичних миючих засобів з’явилася проблема негативного впливу на навколишнє 
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середовище, зокрема фосфатне забруднення водойм, яка на даний час в різних 
країнах вирішується по-різному, але ще не розв’язана. 

Матеріали і методи. Асортимент миючих засобів є достатньо широким і 
демонструє  тенденцію до зростання, оскільки на ринку постійно з’являються  нові 
види мийних засобів. Засоби для прання поділяються на мила та синтетичні мийні 
засоби, а також допоміжні засоби. СМЗ випускають у формі порошку, рідини або 
пасти. Технологія приготування полягає в складанні композиції, змішуванні і 
розчиненні всіх компонентів рецептури. Для отримання порошкоподібних засобів 
використовують сушку. Далі  розфасовка і упаковка готового продукту. Якість 
мийних засобів оцінюють за органолептичними і лабораторними показниками. При 
органолептичній оцінці звертають увагу на зовнішній вигляд, колір і запах мийного 
засобу. До лабораторних показників якості синтетичних мийних засобів належать рН 
водяного ( 1%-ного) розчину, утримання поверхнево-активних речовин 
(спирторозчинних) і несульфірованих з’єднань, утри мання лужних солей, вологи, 
карбоксилметилцелюлоци, оптичних підбілювачів й ін. Піноутворення нормують 
лише в деяких (піномийних) синтетичних мийних засобів. 

До методів дослідження синтетичних миючих засобів відносяться: метод 
визначення піноутворювальної здатності, метод визначення масової частки 
фосфорнокислих солей, метод визначення вибілювальної здатності, біологічний 
розклад. 

Результати. Україна – привабливий ринок для збуту товарів побутової хімії 
завдяки мільйонам споживачів і для потенційних інвесторів. Обумовлено це тим, що 
потенційна місткість ринку значно перевищує пропозицію. Сучасний український 
ринок побутової хімії має широкий спектр продукції і більшу частку цього ринку 
становлять синтетичні мийні засоби. Формування ринку СМЗ відбувається під 
впливом потреби покупців, вимог ринку, розвитку технології та вимог екологічної 
безпеки миючих засобів. Ринок синтетичних миючих засобів характеризується 
високим ступенем товарного насичення, а отже, і високою конкуренцією. Посилення 
конкуренції суттєво впливає на асортимент та вимоги, яким повинні відповідати 
синтетичні миючі засоби. Імпортній продукції належить 80 – 85 % ринку, решта – 
вітчизняній. В Україні функціонує понад двадцяти великих хімічних підприємств, які 
добре відомі споживачам своєю продукцією. 

Нормативно-технічні документи передбачають вимоги до складу, зовнішнього 
вигляду, до показників споживчих властивостей. 

Термін придатності для порошків з хімічними вибілювачами та ензимовмісних 
порошків повинен бути не менше ніж 9 місяців із дати виготовлення. Для інших 
порошків термін придатності не обмежений. Порошки в упакованому вигляді 
повинні зберігати свої властивості за температури не вище ніж 35˚С і відносної 
вологості повітря не більше ніж 95%. Порошки повинні бути захищені від дії прямих 
сонячних променів. 

Номенклатура споживних властивостей включає соціальні, функціональні 
(ефективність і швидкість дії), ергономічні (консистенція, наявність дозатора, 
зручність упаковки), екологічні (біорозкладання), естетичні властивості (колір, запах, 
дизайн, інформативність упаковки) і їх показники, а також показники надійності та 
безпеки. 

Висновок. На сьогодні асортимент синтетичних миючих засобів, які 
представлені на ринку України, є дуже різноманітними, але хімічний склад їх доволі 
однотипний. Переважну частку становлять миючі засоби на основі синтетичних 
аніоноактивних ПАР, фосфатовмісні. 
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Основними імпортерами засобів для прання на українському ринку виступають 
Росія, Польща, Німеччина, Італія; експортерами – Росія, Казахстан, Білорусь, 
Молдова. Основними критеріями вибору синтетичних миючих засобів є їх ціна і 
миюча здатність. 

Більшість використовуваних синтетичних миючих засобів містить небезпечні 
речовини, які негативно впливають на здоров’я споживачів та навколишнє 
середовище. Їх небезпека полягає у важкому вимиванні небезпечних сполук із тканин 
та поганій біологічній розкладності. 

Література 
1. Неверова А.Н. Товароведение и организация торговки 
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24. Оцінка якості скляного побутового посуду та його 
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Борщевська Юлія, Тетяна Артюх 
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Вступ. Однією з основних матеріальних потреб людини є потреба в їжі. Саме 
скляний посуд опосередковано призначений для задоволення цієї потреби, оскільки 
він використовується для прийняття і короткочасного зберігання їжі, або для її 
приготування та тривалого (або нетривалого) зберігання. Крім утилітарного 
призначення, скляний посуд має на людину і емоційний вплив, задовольняючи його 
естетичні потреби. Скляні художньо-декоративні вироби відіграють, як правило, 
чисто естетичну роль (наприклад, різноманітні скляні прикраси). На сьогодні гостро 
постало питання якості скляного посуду. 

Методи досліджень. Для характеристики споживних властивостей та оцінки 
якості скляного побутового посуду було досліджено законодавчу та нормативну базу, 
що регулює якість скляних товарів, а також чинники, які формують якість скляного 
побутового посуду.  

Результати. Скляні побутові товари - це товари складного асортименту, які 
об'єднують велику кількість різноманітних товарів: столовий, господарський та 
кухонний посуд, художньо-декоративні вироби, лампові вироби та дзеркала. 

Споживні властивості скляних побутових товарів для споживача визначаються 
комплексом їх функціональних, ергономічних, естетичних властивостей і надійністю.  

Аналізуючи функціональні властивості скляного посуду, необхідно зазначити, 
що кожний виріб, незалежно від призначення, виконує дві основні функції: вміщує і 
зберігає їжу та напої. Якщо використання першої функції залежить в основному від 
властивостей скла, то другої — від конструкції виробу. Неорганічна природа 
силікатного скла, його висока щільність, хімічна та корозійна стійкість, стійкість до 
температурних та механічних навантажень забезпечують скляному посудові 
здатність зберігати властивості їжі та напоїв, що в ній знаходяться. 
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Зручність користування скляним посудом визначає ступінь комфортності, тобто 
зручність тримання, перенесення, мийки, зберігання, а це забезпечується загальними 
параметрами виробу, формою, розмірами і місцем розташування окремих деталей, 
масою. Гігієнічність посуду залежить від хімічних властивостей скла і особливостей 
конструкції. 

Естетичні властивості скляних побутових товарів — це така група споживних 
властивостей, яка виявляє в чуттєво-сприйнятливих ознаках форми виробу суспільну 
цінність та соціально-культурну значущість і задовольняє естетичні потреби людини. 

Надійність – це складна комплексна властивість, що характеризується 
довговічністю і збереженістю скляного посуду. Довговічність посуду визначається, в 
свою чергу, її фізичною і моральною зносостійкістю. Оптимальним є збіг у часі 
виконання утилітарних і естетичних функцій, тобто фізичного і морального зносу. На 
якість скляного побутового посуду впливають такі чинники: сировина і матеріали, 
технологічний процес, рівень вимог нормативної документації, а також пакування, 
маркування, умови зберігання. 

Вимоги до якості скляних побутових товарів різноманітні. Умовно їх можна 
згрупувати наступним чином: вимоги до якості зразка-еталона, технічного виконання 
вироби, маркування, тари й упаковки. Контроль якості цих виробів у торгівлі 
зводиться до встановлення їх відповідності (за формою, розмірним характеристикам, 
видам обробки, підбору і кількості предметів в комплекті) кресленням і зразкам-
еталонам, затвердженим в установленому порядку. Чим вища якість зразка-еталона, 
тим вище рівень його споживчих властивостей, а значить, і рівень властивостей 
готових виробів при повній відповідності зразку-еталону.  

Якість скляних виробів  залежить від наявності дефектів, які негативно 
впливають на механічні, термічні, оптичні та санітарно-гігієнічні властивості. 
Дефекти скляних виробів виникають на різних стадіях технологічного процесу: до 
дефектів скломаси відносять - свиль, шлір, шамотний камінь, пухир; до дефектів 
формування  - кривизна виробів, несиметричність, насічки, сколи, кованість, 
надлишки; до дефектів оздоблення - несиметричність, недоведення і переведення 
лінії малюнка, "заовальність" алмазних граней, забруднення, розтріскування, 
вигорання, потемніння і неміцне закріплення силікатних, люстрових фарб, плівок 
золота, срібла.  

При оцінюванні якості скляних побутових товарів особлива увага звертається на 
відповідність виробів установленим нормам до зовнішнього вигляду, розмірів, якості, 
відпалу та термостійкості. Дефекти зовнішнього вигляду виробів визначаються 
зовнішнім оглядом неозброєним оком в умовах нормального освітлення на відстані 
500-600 мм від ока спостерігача. Загальна кількість дефектів, які допускаються за 
показниками зовнішнього вигляду в одному виробі, не повинна перевищувати норми 
стандартів. Залежно від наявності дефектів скловироби поділяють на 1-2 сорти.  

Скло - крихкий товар, який легко розбивається, тому при його транспортуванні 
передбачені норми бою. Для підприємств роздрібної торгівлі, які отримують товари 
зі складу оптової бази виробника, незалежно від відстані перевезення 
автотранспортом, для посуду сортового норми втрат будуть 1,5%, для посуду 
господарського -- 2,6%, для посуду кухонного з жаростійкого скла -- 1,4% суми 
вартості партії товару; двома видами транспорту (залізницею і автотранспортом) 
відповідно -- 2,0, 3,3, 1,8%. Не дивлячись на високу хімічну стійкість, самі вироби 
при довгостроковому зберіганні у вологих умовах можуть піддаватись корозії, в 
результаті чого утворюються матові плями. Ці плями усуваються шліфовкою і 
поліровкою. Скляний посуд легко миється різними мийними засобами, але 
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користуватись металевими щітками при цьому не слід, оскільки скляна поверхня 
може бути подряпана. При експлуатації посуду може бути наліт (відкладення на 
поверхні), що виводиться розчином столового оцту. 

Висновки. Дотримання вимог НТД до маркування, транспортування і 
зберігання скляних побутових товарів створює умови для збереження якості в 
процесі товаропросування до споживача і відповідність його якості світовим 
вимогам.  
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Вступ. Якість взуття має вирішальне значення на конкретному ринку взуття. 
Визначення факторів, що впливають на конкурентоспроможність даного товару, 
зокрема його споживчі властивості, безпечність, відповідність нормативним 
документам, умовам договорів, за якими воно закуповувалося, є необхідною 
складовою функціонування сучасного ринку. В комплексі “Одяг, взуття та предмети 
особистого вжитку” значне місце належить взуттю, найважливішою функцією якого 
є захист стопи (або стопи і гомілки) людини від дії різних чинників зовнішнього 
середовища –  ударів, нерівностей ґрунту, низьких і високих температур, вологи, 
пилу, бруду і т. д. В Україну найбільше експортується взуття із Китаю. Його 
переважна кількість виготовлена з гуми та полімерних матеріалів.  Зокрема, це 
спортивне взуття торгових марок Nike, Adidas, Reebok та ін. Продукція 
в’єтнамського виробництва також займає значну частку на ринку України – це 
переважно взуття із натуральної шкіри. 

Матеріали і методи. Оцінка асортименту та якості взуття, особливо сезонного 
носіння, будується з урахуванням замінності шкіряного взуття гумовим і валяним 
виходячи з особливостей кліматичних умов району. Замовлення на взуття 
складається на основі вивчення і аналізу потреб всіх груп населення у певних видах і 
різновидах, розмірах і повнотах і т.д. Зважаючи на те, що взуття весняно-осіннього 
призначення характеризується достатніми волого-захисними властивостями, його 
виготовляють з верхом із натуральних, штучних і синтетичних матеріалів на 
підошвах з гуми, поліуретану, термопластичних еластомерів. Текстильні матеріали 
для верху в асортименті цієї групи не застосовують, так як вони пропускають вологу. 

Результати. Оцінка якості взуття, враховуючи методи виготовлення, базується 
на особливостях та ідентифікаційних ознакам, які притаманні механічним способам, 
ручному виробництву, яке збереглося при виготовленні взуття за індивідуальними 
замовленнями і частково модельного. У взутті, виготовленому ручним способом, 
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тільки окремі операції виконуються вручну, наприклад формування заготовки на 
копилі, прикріплення підошви за допомогою шкіряної стрічки та ін [1]. 

Оцінка виду взуття, від якого залежить ступінь закритості стопи і гомілки 
людини, визначається за конструкцією заготовки, тобто формою і розмірами деталей 
верху. За цією ознакою розрізняють наступні основні види взуття: чоботи, черевики, 
напівчеревики, туфлі. 

Особлива роль відводиться зимовому взуттю в середніх широтах і північних 
районах, оскільки тут воно експлуатується до шести і більше місяців в рік. Оцінка 
якості взуття зимового асортименту здійснюється за теплозахисними властивостями, 
тому для верху широко застосовують натуральні шкіри, вовняні і напіввовняні 
тканини, неткані матеріали, деякі види штучних і синтетичних шкір, фетр, хутро; для 
підошви в основному застосовують гуму пористої структури, поліуретан, шкіру, 
повсть. Взуття має утеплену підкладку і вкладні устілки, воно закриває не тільки 
стопу, а й гомілку. 

Оцінка якості літнього взуття, здійснюється за особливостями конструкції та 
моделі: воно виготовляється полегшеної конструкції, часто з відкритими носковою і 
п’яточною частинами, заготовкою із окремих ремінців, наявністю перфорацій і 
просічок. Нерідко воно буває без підкладки. Оцінка матеріалів верху, здійснюється за 
показниками гігроскопічності. Для забезпечення нормативних показників 
гігроскопічності поряд із шкірою, широко використовують текстильні матеріали, 
штучні і синтетичні; для підошви - шкіру і шкіроподібну гуму. Крім цього, літнє 
взуття повинне забезпечувати добрий теплообмін з оточуючим середовищем. 

Оцінка якості взуття весняно-осіннього призначення здійснюється за достатніми 
волого-захисними властивостями, тому його виготовляють з верхом із натуральних, 
штучних і синтетичних матеріалів на підошвах з гуми, поліуретану, термопластичних 
еластомерів. Текстильні матеріали для верху застосовувати недоцільно, так як вони 
пропускають вологу. 

Висновки. Створення конкурентного середовища на ринку взуттєвих товарів, 
підвищення їх якості, конкурентоспроможності та надійності являється необхідним 
кроком для підвищення життєвого рівня населення і забезпечення товарами, що 
відповідає його запитам, є одним із найважливіших завдань, які сьогодні стоять 
торговими організаціями. 
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26. Оцінка якості та безпечності дитячих іграшок на ринку 
України 

 
Марина Єрмолаєва, Тетяна Артюх 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Іграшки та ігри - це особливий вид товарів, які призначені для виховання 
дітей. Вони сприяють їх розумовому і фізичному розвитку, допомагають пізнавати 
навколишній світ, привчають до праці, формують характер. Споживчі властивості 
іграшок виявляються при їх використанні дітьми в процесі гри. 

Актуальність теми, полягає в тому, що сьогодні ринок іграшок в Україні досить 
насичений, тому виробники вимушені знаходити нові безпечні матеріали та  підходи 
до виробництва даного продукту. 

Матеріали і методи. Відповідно до ГОСТ 25779 -90  «Общие требования 
безопасности и методы контроля»  іграшки повинні бути піддані приймальним, 
кваліфікаційним, приймально- здавальним, сертифікаційним випробуванням та 
випробуванням на безпеку. 

Випробування на безпеку здійснюються на етапі виробництва (при приймальних 
або кваліфікаційних випробуваннях) і при періодичних на відповідність вимогам 
безпеки, що встановлені чинними нормативно-технічними документами на іграшки. 
Результати оформлюються протоколом. 

    Сертифікаційні випробування здійснюються на відповідність вимогам безпеки, 
що встановлені чинними нормативно-технічними документами на іграшки, та, за 
бажанням замовника, - на відповідність іншим вимогам. Випробування повинні 
провадитися випробувальними організаціями за призначенням органу з сертифікації. 
Результати оформлюються протоколом. Іграшки підлягають обов'язковій 
сертифікації, яку було введено в Україні з 1 липня 1994 р. Наказом Держстандарту 
України від 30.06.93 № 95 обов'язкова сертифікація передбачає перевірку іграшок 
вітчизняного виробництва та імпортних на відповідність вимогам безпеки ГОСТ 
25779-90 "Игрушки. Требования безопаспости и методов контроля". Вимоги цього 
стандарту гармонізовані з чинним міжнародним стандартом на безпеку іграшок. 
Вимоги безпеки, відповідно до ГОСТ 25779-90, поділяються на вимоги до 
конструкції, кріпильних деталей, гострих кутів, дротів, жорстких деталей, до 
складних пристроїв і привідних механізмів. Стандарт також регламентує вимоги 
безпеки для іграшок: для дітей до 3 років, які призначені для контакту з ротом 
дитини і для використання в дитячому ліжечку та колисці тощо.  

Оцінку якості провели за нормативно – технічною документацією – ГОСТу - 
ГОСТ - 25779 – 90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля». 

Органолептичну оцінку якості іграшок використовують в товарознавстві. Вона 
здійснюється шляхом ретельного огляду, розтяги, обмацування товару (іграшок). 
Органолептичними показниками, за якими проводиться оцінка є: зовнішній вигляд, 
тканина, набивання, звук, колір, шви, дефекти. Для проведення повної оцінки товару, 
що реалізується в магазині «Пелікан», було відібрано 5 зразків, які виготовлені зі 
штучного хутра та з пластмаси (очі),а набивка з поліефірного волокна.  Зразки 
пронумеровані таким чином:  

1. Медвідь. ВАТ“Аврора” Китай.  
2. Бегемот. ВАТ “Аврора” Китай.  
3. Пес. ТОВ “А.С.К. ”Київ. 
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4. Лев. ТОВ “А.С.К. ”Київ.  
5. Мавпеня. ТОВ “Бауер” Німеччина.  
Результати. Першим етапом під час товарознавчої оцінки є ідентифікація. 

Індетифікацію проводили шляхом перевірки наявності і відповідності маркування на 
упаковці. Під час огляду зразків не було виявлено пошкодження упаковки. В 
результаті аналізу встановлено, що повної інформації на маркуванні не виявлено в 
жодному зразку.  Не вказана маса нетто,  дата виготовлення,  юридична адреса 
виробника у всіх зразках. Штрих-код і термін дії відсутні у зразках 1 і 5. 

На другому етапі проведено аналіз показників якості за органолептичними 
показниками. Аналіз отриманих даних вказує на те, що  іграшки, реалізовані у 
магазині за органолептичними показниками цілком відповідають ГОСТ. Порівняння 
проводилось за баловою оцінкою. Найбільшу кількість балів отримала м'яконабивна 
іграшка – черепаха, виробництва Англії (35 балів) та машина з пластмаси (35 балів), 
найменше балів має іграшка – праска з Китаю (28 балів), що пов'язано, як уже 
зазначалося раніше з незадовільною якістю китайських іграшок, зокрема, за велику 
кількість істотних дефектів.  

Висновок. Потенційна небезпека та низька якість іграшок, представлених на 
вітчизняному ринку - вражає. Більшість з них поступає в продаж без узгодження з 
боку Державної санітарно-епідеміологічної служби, не маючи відповідних 
документів, що підтверджують їх якість і безпечність.  

Для того щоб правильно обрати якісну та безпечну іграшку, необхідно врахувати 
наступні аспекти. Перш за все, потрібно бути обачними та звернути увагу на 
супроводжувальні документи. Маркування на упаковці свідчить про те, чи відповідає 
іграшка вимогам стандартів. Також важливо бути уважним щодо рекомендованого 
віку, з якого можна її використовувати.  

По-друге, важливим 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 
визивати алергічні реакції в дитини та навіть вражати центральну нервову систему. 

Іграшки повинні бути красиво оформлені, мати гладку поверхню, покриття 
повинне бути рівномірним, без пропусків, патьоків. Іграшки повинні бути 
безпечними, гігієнічними, повинні добре очищатися і митися. Заводні іграшки 
повинні мати безвідмовно дієвий механізм. Звуки, які видають іграшки, повинні бути 
приємними для слуху. Фарби повинні бути абсолютно нешкідливими. Перелік 
барвників та інші вимоги до якості іграшок визначаються санітарними правилами з 
виробництва та продажу іграшок. 
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27. Товарознавча оцінка якості нового асортименту 
мінеральної води з БАД дикоростучих ягід 

 
Мар’ян Матвіїв, Маріанна Павлишин, Іван Задорожний 

Львівський інститут економіки і туризму 
 

Вступ. Основні напрями сучасного товарознавства направлені на вирішення 
актуальних проблем покращення харчування людей в ХХІ столітті. У харчовій 
промисловості передбачають актуалізацію завдань з розробки інноваційних 
технологій виробництва харчових продуктів із поліпшеними споживними 
властивостями за рахунок використання екологічно чистої місцевої природної 
рослинної сировини. Сьогодні особливо актуальними й перспективними є питання 
використання дикорослих ягід для виробництва функціонально-оздоровчих напоїв на 
основі мінеральної води.  

 
Матеріали і методи. Ще досі залишаються недостатньо вивченими питання 

можливості використання дикоростучих ягід Morus nigra L., Vaccinium myrtillus L., 
Taxus baccata L., Amelanchier Ovalis й розробка такої рецептури безалкогольних 
напоїв, поживні речовини яких одночасно виконуватимуть технологічні функції, 
виступатимуть натуральними барвниками й збагачуватимуть продукти біологічно 
активними речовинами. Крім ягід, матеріалом досліджень була сильногазована  
мінеральна вода «Моршинська» і приготовлені напої на її основі. 

Для дослідження показників використовувалися стандартні і спеціальні сенсорні, 
математико-статистичні методи обробки експериментальних даних із використанням 
сучасних комп’ютерних програм. За розробленою нами 5-ти баловою шкалою нами 
здійснено сенсорний аналіз безалкогольних напоїв. Експериментальні дослідження 
були проведені в лабораторії товарної експертизи та митної справи Львівського 
інституту економіки і туризму. 

 
Результати. Здійснивши попередній аналіз довідникових джерел [1, 2] щодо 

хімічного складу і харчової цінності дикоростучих ягід Шовковиці чорної (Morus 
nigra L.), Чорниці звичайної (Vaccinium myrtillus L.), Тису ягідного (Taxus baccata L.), 
Ірги круглолистої (Amelanchier Ovalis) потрібно наголосити на тому, що 
досліджувані ягоди мають чудові смакові та лікувально-профілактичні властивості, 
здатні регулювати обмін речовин, знешкоджувати токсичні елементи. Вони містять 
вітаміни, біологічно активні речовини - флавоноїди, каротиноїди, органічні кислоти, 
мінеральні солі, мікроелементи тощо. Наші розробки мають важливий соціальний 
ефект, оскільки використання дикорослих ягід в якості БАД для мінеральної води 
сприятиме розширенню асортименту вод, удосконаленню рецептури, поліпшенню 
споживних властивостей та збільшенню числа споживачів. Результати сенсорного 
аналізу безалкогольних напоїв на основі мінеральної води із швидкозамороженими 
дикорослими ягодами представлені на рис.1. Нами проведено також товарознавчу 
оцінку якості нових напоїв. Результати досліджень свідчать про високі 
органолептичні характеристики напоїв. Ягоди дозволили також одночасно 
поліпшити споживні властивості, є натуральними природними барвниками.  
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Висновки. На основі одержаних результатів досліджень рекомендуємо 
виробляти безалкогольні напої на основі мінеральних вод з додаванням 
швидкозаморожених ягід. 

Рис.1. Профілограма дегустаційної оцінки сильногазованих безалкогольних 
напоїв на основі мінеральної води із дикорослими ягодами (свіжоприготовлені 
напої): 

 
Контроль – «Вода Моршинська» без добавок; 
1 – напій «Вода Моршинська з шовковицею»; 
2 – напій «Вода Моршинська з чорницею»; 
3- напій «Вода Моршинська з ягодами тису»; 
4 – напій «Вода Моршинська з іргою» 
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4.1. Інноваційні технології переробки та створення нових 
продуктів у хлібопекарській та макаронній промисловості 

 
 
Голова підсекції – проф. В.І. Дробот 
Секретар підсекції – доц. Ю.В. Бондаренко 

 
Ауд. А-209 

 
1. Кукурудзяне борошно як складова композиційної 

суміші для приготування хліба 
 

Ольга Писарець, Наталія Іванушко, Віра Дробот 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Зернові культури відіграють важливу роль в житті кожної людини, 

складаючи значну частину її раціону. Вони відрізняються за своїм хімічним складом і 
поживною цінністю, тому на цей час набули популярності композиційні суміші із 
зернових різного складу, що забезпечує їх взаємозбагачення. Адже, харчову цінність 
зернових визначають не лише речовини, що входять до їх складу, але й 
збалансованість цих речовин. Отже важливим є як загальний хімічний склад того чи 
іншого зернового продукту, так і особливості властивостей крохмалю, 
співвідношення білків, їх повноцінність за амінокислотним складом, груповий і 
жирокислотний склад ліпідів, кількість окремих мінеральних елементів та їх 
співвідношення [1]. 

Виробництво зерна кукурудзи в загальній структурі агровиробництва України 
стало одним із сегментів, що інтенсивно розвивається. Зважаючи на сприятливі в 
Україні природні умови для вирощення кукурудзи, за останні п’ять років валові 
збори цієї культури збільшились вдвічі [2].  

Кукурудзяне борошно порівняно з пшеничним містить менше білків, але здатне 
доповнювати пшеничне борошно ненасиченими жирними кислотами, 
мікроелементами, вітамінами. Тому кукурудзяне борошно можна розглядати як 
складову композиційної суміші з пшеничного борошна, що доповнює його 
корисними мікронутрієнтами [3]. 

Матеріали і методи. Під час досліджень використовували суміші пшеничного 
борошна з різною кількістю кукурудзяного. Визначали показники, що 
характеризують технологічний процес та якість виробів з цієї суміші. Контролем 
було тісто з пшеничного борошна. 

Результати. Встановлено, що вироби з композиційних сумішей за якістю 
поступаються виробам з пшеничного борошна за об’ємом, пористістю та 
формостійкістю і тим більше, чим більше кукурудзяне борошно міститься в суміші 
[4]. Отже, питомий об’єм виробів із суміші зменшився на 1,5-6 % порівняно з 
контролем, формостійкість – на 3-14 % і пористість зменшилась на 2,5-7 % (табл.). 
Найбільш близьким за якістю до контрольного зразку були вироби з суміші, що 
містила 10 % кукурудзяного і 90 % пшеничного борошна. 

Встановлено, що з тіста з суміші відмивається менше клейковини. Ця клейковина 
більш пружня і менш розтяжна ніж клейковина відмита з пшеничного тіста, що 
очевидно є основною причиною меншого об’єму виробів. 
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Таблиця 
Показники технологічного процесу і якість хліба з борошняної суміші 

Співвідношення пшеничного і  кукурудзяного борошна 
в суміші Показники 

З  пшеничного 
борошна 1 

сорту 95:5 90:10 85:15 
Питомий об’єм, 
см3/г 300 286 283 273 

Формостійкість, 
Н/Д 0,35 0,34 0,31 0,30 

Пористість, % 76 74 72 70 
Стан поверхні Гладка без тріщин 

Структура 
пористості 

рівномірна 
дрібна 

тонкостінна 

рівномірна 
крупна 

товстостінна 

нерівномірна 
крупна 

товстостінна 

нерівномірна 
крупна 

товстостінна 

З метою покращення якості виробів з борошняної суміші використовували 
поліпшувач «Моле Граном», до складу якого входить суха пшенична клейковина, 
емульгатор Е 481, аскорбінова кислота та α-амілаза.  

Доведено, що додавання цього поліпшувача в кількості 2 % до маси борошна 
забезпечує значне покращення якості виробів. Спостерігається збільшення об’єму на 
3,5 % і пористості на 9 % порівняно з контролем. 

Висновки. Отже, для забезпечення належної якості хліба з композиційної 
суміші, що містить кукурудзяне борошно необхідно застосовувати певні технологічні 
заходи. Таким заходом може бути використання поліпшувача «Моле Гранум». 
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2. Дослідження впливу клітковини волоського горіха на 

показники якості тістових напівфабрикатів та готових виробів 
 

Марина Онищук, Наталія Фалендиш 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Поліпшення якості продукції, розвиток асортименту виробів у тому числі 

дієтичного та функціонального призначення, є актуальною проблемою для 
хлібопекарської промисловості. Хлібобулочні вироби з пшеничного борошна мають 
низький вміст білка, харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин за рахунок 
використання борошна, технологія отримання якого передбачає повне видалення 
таких цінних компонентів, як зародок, алейроновий шар і багатошарові оболонки. У 



 169 

зв'язку з цим актуальним напрямком наукових досліджень є підвищення харчової і 
біологічної цінності хлібобулочних виробів. 

Одним з перспективних напрямів вирішення проблеми зниження дефіциту 
харчових волокон є раціональне використання рослинної сировини і створення на її 
основі нових джерел харчових волокон.Великий інтерес також представляє 
застосування нетрадиційних для харчової промисловості видів харчових волокон і 
розробка на їх основі рецептур високоякісних виробів оптимального хімічного 
складу з підвищеною харчовою цінністю, що відповідають формулі збалансованого 
харчування, відповідно до теорій адекватного і функціонального харчування [2]. Для 
збагачення хлібобулочних виробів харчовими волокнами нами було запропоновано 
додавати до рецептур пшеничних сортів хліба клітковину волоського горіха. 

Матеріали і методи. З метою дослідження впливу клітковини горіха на 
показники якості тістових напівфабрикатів і готових виробів застосовувались 
стандартні органолептичні, аналітичні, хімічні, фізико-хімічні і експериментально-
статистичні методи досліджень виконані з використанням сучасних приладів та 
інформаційних технологій. В якості добавки функціонального призначення 
застосовували клітковину волоського горіха вологістю 4,4%. Об’єктами досліджень 
були зразки тіста з додаванням клітковини у кількості 3, 5, 7%, а також зразок без 
клітковини як контроль. 

Результати. Результати досліджень показали, що додавання клітковини 
волоського горіха у тісто з пшеничного борошна першого сорту призводить до 
підвищення його кислотності на 1,0 - 1,4 град в порівнянні з контрольним зразком. Зі 
збільшенням дозування клітковини зменшується інтенсивність зростання питомого 
об’єму тіста, пружньо-еластичні властивості погіршуються, що в свою чергу 
збільшує твердість м’якушки. 

Встановлено, що у складі хліба і хлібобулочних виробів клітковина завдяки 
високої водозв'язуючої і водоутримуючої здатності позитивно впливає на 
формостійкість тіста, збільшує його стійкість до замісу, знижує розтяжність та 
здатність до розпливання. 

Аналіз показників готових виробів показав, що використання клітковини 
волоського горіха впливає на органолептичні показники виробів, а саме на колір 
скоринки, еластичність м’якушки, смак і запах. Хліб з доданням клітковини 
волоського горіха відрізняється приємним смаком та ароматом. 

Досліджувані готові вироби з добавкою мають також більший питомий об’єм ніж 
контрольний зразок. Але збільшення дозування клітковини до 7% і більше негативно 
впливає на цей показник, тому оптимальним визнано дозування клітковини 
волоського горіха в кількості 5% до маси борошна. 

Додавання клітковини покращує структуру м’якушки, а також уповільнює 
процес черствіння і подовжує термін зберігання продукту. 

Висновки. Проведені досліди показали, що введення клітковини волоського 
горіха в кількості 5% до маси борошна є оптимальним, позитивно впливає на фізико-
хімічні та органолептичні показники якості пшеничного хліба і дозволяє створити 
виріб профілактично-лікувального призначення з підвищеним вмістом харчових 
волокон. 

Література 
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3. Порівняльний аналіз високобілкових рослинних 
добавок для хлібопечення 

 
Людмила Черниш, Валерій Махинько  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. В багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, спостерігається 
недостатня забезпеченість населення білковими продуктами харчування. Так, 
дефіцит білка в раціоні населення України становить не менше 25 %. Нестача білка, 
як і мікронутрієнтів та вітамінів, не тільки негативно впливає на стан здоров’я, ріст і 
розвиток організму, але й змінює кінетику обміну, збільшуючи всмоктування 
радіонуклідів у шлунково-кишковому тракті та подовжуючи час їх виведення з 
організму [1]. Для підвищення харчової та біологічної цінності хлібобулочних 
виробів актуальним є застосування багатої на білок сировини, якими являються 
продукти перероблення рослинної високобілкової сировини – концентрати та ізоляти 
[2]. 

Матеріали і методи. Метою роботи є дослідження органолептичних та фізико-
хімічних показників ізолятів сої, рису та гороху з метою встановлення можливості 
внесення підвищених їх кількостей у тісто для приготування хлібобулочних виробів 
спеціального дієтичного призначення. Використовувалися як загальноприйняті, так і 
спеціальні методи дослідження.  Зокрема, автолітичну активність визначали за 
методом автолітичної проби; набухання, розчинність і водопоглинальну здатність 
ізолятів – методом Шоха; кількість білка – біуретовим методом; вплив 
високобілкових продуктів на активність дріжджових клітин – методом підрахунку в 
камері Горяєва.  

Результати. Органолептичні та фізико-хімічні показники досліджуваних 
ізолятів наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники високобілкової рослинної сировини 

Ізоляти 
Назва показника 

Соєвий Гороховий Рисовий 
Колір світлий, з 

кремовим 
відтінком 

світлий, з жовтим 
відтінком 

світлий, з сіруватим 
відтінком 

Запах властивий, 
приємний 

властивий, з 
відчутним запахом 

гороху 

властивий, приємний 

Смак з білковим 
присмаком 

властивий, без 
гіркоти 

властивий, кислуватий, 
без гіркоти 

Вологість, % 5,5 8,0 6,0 
Кислотність, рН 7,65 7,8 7,0 
Масова частка золи*, % 3,6 6,0 2,0 
Масова частка жиру*, % 3,4 2,0 0 
Масова частка білка, % 89,0 83,5 86,8 

* За даними виробників 

Автолітична активність за накопиченням водорозчинних речовин у суспензії при 
прогріванні склала: соєвий ізолят – 56 %, гороховий – 40 %, рисовий – 44 %. 
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Зразки ізолятів, особливо соєвий, мають високу водопоглинальну здатність, що в 
подальшому впливатиме на якість тіста і формостійкість готових виробів. 

Розчинність соєвого ізоляту збільшується з підвищенням температури, 
горохового і рисового, навпаки, зменшується. Отримані показники дають змогу в 
майбутньому підібрати режими приготування напівфабрикатів з встановленим 
дозуванням ізолятів. Соєвий ізолят варто вносити у вигляді заварки, гороховий і 
рисовий – в сухому вигляді при оптимальній температурі 30 - 32 ºС . 

Таблиця 2 
Вплив температури води на водопоглинальну здатність та розчинність різних 
ізолятів 

Водопоглинальна здатність 
ізолятів (г/г) за температури, ºС 

Розчинність ізолятів (%) за 
температури, ºС Вид 

ізоляту 20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70 
Соєвий 4,7 5,2 5,8 6,5 6,6 6,8 49,7 50 57,3 66 69,7 73,7 
Гороховий 3,3 3,5 3,7 3,8 4,1 4,2 36 33 32,4 25 20 17,5 
Рисовий 2,2 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9 32,2 32,5 32,6 21,8 22 22,4 

З додаванням ізолятів кількість дріжджових клітин протягом 3,5 год. 
збільшується в порівнянні з контрольним зразком (розчин дріжджів 1:100) в 1,5 – 2 
рази, через 5 год. – залишається стабільною. При тривалості бродіння понад 6 год. 
збільшується частка мертвих клітин. 

 
Висновки. Встановлено, що високобілкові рослинні добавки мають високу 

біологічну цінність, тому їх внесення дасть змогу поліпшити протеїновий та 
амінокислотний баланс у виробах з пшеничного борошна.  Висока водопоглинальна 
здатність, активізація розвитку дріжджових клітин, накопичення водорозчинних 
речовин безпосередньо впливатимуть на процес бродіння та якість готових виробів, 
тому встановлення раціональних дозувань цих добавок та вивчення їх поведінки в 
пшеничному тісті є актуальним і перспективним напрямом подальших досліджень.  
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4. Обґрунтування складу рецептурної композиції з 
суцільнозмеленого борошна спельти та гречаних пластівців 
 

Анастасія Семенова 
Інститут продовольчих ресурсів НААН України 

Віра Дробот 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. Спельта, порівняно з традиційними видами пшениці, має підвищений 
вміст білків, ліпідів, харчових волокон, вітамінів та мінеральних речовин, що є 
основною причиною зростання попиту на цю культуру у країнах ЄС та США [1]. 
Борошно зі спельти застосовується у виробництві хлібобулочних, кондитерських та 
макаронних виробів. За хлібопекарськими властивостями це борошно значно 
поступається традиційному пшеничному борошну і характеризується як слабке за 
силою [2].  

Незважаючи на більш багатий хімічний склад, хліб зі спельти як і із пшениці 
лімітований за лізином та треоніном. Покращити його амінокислотний склад 
можливо шляхом використання борошна спельти в композиції з продуктами 
переробки гречки, а саме гречаними пластівцями (ГП). Метою даного дослідження 
було встановлення оптимального вмісту ГП у рецептурі спельтового хліба та 
доцільності застосування сухої пшеничної клейковини (СПК) та аскорбінової 
кислоти (АК) для покращення якості виробів.  

Матеріали і методи. У дослідженні використовували суцільнозмелене 
борошно спельти (кількість сирої клейковини - 31,9 %, ІДК – 90 од. пр.), гречані 
пластівці, дріжджі хлібопекарські пресовані ТМ «Львівські», сіль кухонну, СПК 
(вміст білка – 82 %, гідратаційна здатність – 170 %) та аскорбінову кислоту. 
Визначали якість виробів сумішей суцільнозмеленого борошна спельти і ГП у 
співвідношенні, відповідно, 90:10, 85:15 і 80:20. Контролем був хліб зі спельти без 
ГП. Тісто готували безопарним способом. 

Результати. Хліб з досліджуваних композиційних сумішей за 
органолептичними показниками: формою, станом поверхні, забарвленням скоринки 
був кращим за контрольний зразок, проте мав менший об’єм на 3,4 - 16,8 % та 
пористість – на 3,0 – 12,1 % (табл. 1). Це пояснюється зменшенням вмісту 
клейковини в тісті в наслідок заміни частини спельтового борошна ГП та слабкою 
клейковиною цього борошна. Враховуючи оптимальні показники якості та 
поставлену метумаксимально можливого збагачення виробів гречаними 
пластівцями, оптимальною часткою заміни суцільнозмеленого борошна спельти 
пластівцями слід вважати 15 %.  

Таблиця 1 
Показники якості хліба з доданням гречаних пластівців 

Внесено гречаних пластівців, %, 
замість маси борошна Показники Контроль 

10 15 20 
Питомий об’єм, см3/г 2,38 2,3 2,26 1,98 
Пористість, % 66 64 63 58 
Вологість, % 41,8 43,5 44,2 44,3 
Кислотність, град 3,6 3,3 3,3 3,2 
Формостійкість подового хліба, Н/D 0,26 0,3 0,31 0,33 
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Для забезпечення більш високих споживчих властивостей виробів, до рецептури 
сумішей, що містять 15 % ГП, вносили 2, 3, 4 % СПК та 0,2 % АК до маси борошна 
для укріплення клейковини спельти. 

Таблиця 2 
Показники якості хліба з гречаними пластівцями, СПК та АК 

Внесено 0,2 % АК та СПК, %, до маси борошна Показники 0 2 3 4 
Питомий об’єм, см3/г 2,35 2,44 2,58 2,61 
Пористість, % 66 68 71 72 
Вологість, % 44,0 44,4 44,6 44,8 
Кислотність, град 3,4 3,4 3,6 3,6 
Формостійкість подового хліба, Н/D 0,31 0,32 0,35 0,37 

Встановлено (табл. 2), що додавання лише АК не забезпечує очікуваного 
результату. Найкращий ефект спостерігається при сумісному використанні АК та 
СПК. При цьому об’єм хліба збільшився на  7,9 – 15,4 %, пористість – на 6,2 – 12,5, 
тобто тим більше, чим більше внесено СПК. Вироби, що містили 3 – 4 % СПК та 0,2 
% аскорбінової кислоти до маси борошна мали гарні споживчі властивості. 
Додавання 4 %  СПК до маси борошна є недоцільним, оскільки, таке дозування 
поліпшує якість хліба незначно, порівняно зі зразками хліба з 3 % вмістом 
клейковини, а собівартість його при цьому зростає. 

Висновок. Таким чином, до рецептурної композиції на основі 
суцільнозмеленого борошна спельти доцільно включати 15 % гречаних пластівців, 3 
% СПК та 0,2 % АК, з метою отримання готових виробів підвищеної харчової 
цінності з достатніми органолептичними та фізико-хімічними показниками якості. 
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5. Використання нетрадиційної сировини для подовження 
тривалості зберігання хлібобулочних виробів оздоровчого 

призначення 
 

Ілона Солом’яна, Есьма Халікова, Олена Білик 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. У разі виробництва хлібобулочних виробів оздоровчого призначення 
здебільшого використовують пшеничні висівки, які пришвидшують процес 
черствіння та надають виробам притаманного їм забарвлення, смаку та аромату. А це 
дає можливість використовувати пивні білки, які є побічними продуктами 
пивоваріння. Вони, в свою чергу, підвищують водопоглинальну здатність тіста та не 
в такій мірі піддаються денатурації під час зберігання, як клейковинні білки [1]. 
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Матеріали і методи. Використання сирихпивних білків у хлібопекарській 
промисловості призводить до деяких труднощів (низька стійкість під час зберігання, 
спосіб перевезення). Тривалість зберігання сирих пивних білків за температури 
15…30 ºС становить 24-74 год. Рекомендується їх висушувати за такою схемою – 
центрифугування, промивання, висушування за температури 35-40 ºС до масової 
частки вологи 10-12 % та розмелювання до крупності борошна.  

Тістоприготування для хлібців висівкових проводили на густій опарі з внесенням 
пшеничних висівок в кількості 10 % до маси борошна в тісто, отриманий виріб 
служив контролем. Борошно сухих пивних білків вносили в тісто в кількості 0,1; 0,2; 
0,3; 0,4 та 0,5 % до маси борошна [2]. 

Оцінювання якості хлібців висівкових проводили за бальною оцінкою, 
розробленою у Московському технологічному інституті харчової промисловості. 

 
Результати. Порівняно з контролем внесення борошна сухих пивних білків 

покращує питомий об’єм, реологічні властивості м’якушки, стан поверхні, 
розжовуваність хлібців висівкових (табл. 1). Це пов’язано внесенням додаткових 
білків, які зв’язують вільну вологу, покращують реологічні властивості тіста та 
готових виробів, м’якушка, в свою чергу стає менш крихкою, а отже, це є 
передумовою уповільнення процесу черствіння.  

Хлібці висівкові з внесенням 0, 3% борошна сухих пивних білків за комплексним 
показником якості отримали найбільший бал порівняно з контролем. Більше 
дозування негативно впливає на всі показники якості, а отже  понижує комплексний 
показник якості. 

Таблиця  
Бальні показники якості хлібців висівкових 

Борошно сухих пивних білків 
дозування, % до маси борошна 

Показник якості хліба, бали 

к/р 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Питомий об’єм хліба 3,6 3,6 3,8 4,4 4,2 4,2 
Правильність форми 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 2,0 
Формостійкість 4,2 4,2 4,6 4,8 4,0 4,0 

Колір скоринки 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Стан поверхні скоринки 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 
Колір м’якушки 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 
Структура пористості 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 
Реологічні властивості 
м’якушки на пенетрометрі 

4,4 4,4 4,4 4,6 4,6 4,8 

Аромат хліба 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 
Смак хліба 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 2,0 
Розжовуваність м’якушки 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 
Комплексний показник якості 82,2 79,2 83,6 90,8 69,5 64,6 
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Вплив внесення борошна сухого пивного білка в кількості 0,3 % до маси 
борошна на свіжість виробів досліджували за зміною структурно-механічних 
властивостей м’якушки. За умови внесення добавки покращувалися загальна, 
пластична і пружна деформація м’якушки порівняно з контролем, як при 24, так і при 
48 год зберігання. 

Висновки. Борошно сухих пивних білків доцільно використовувати для 
розробки комплексних хлібопекарських поліпшувачів, які мають статус GRAS. 

Література 
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6. Вплив порошку топінамбура на технологію та якість 
готових макаронних виробів 

Олександр Рожно 
Національний університет харчових технологій 

Вступ.За останні роки в багатьох країнах світу спостерігається зростання 
виробництва і споживання макаронних виробів. На ринку макаронних виробів 
продукція дієтичного та функціонального призначення займає невеликий сегмент, 
який не перевищує 1%, в зв'язку з чим актуальним завданням макаронної галузі в 
останні десятиріччя є збільшення випуску саме цієї продукції. Особливою увагою 
споживачів користуються продукти харчування, збагачені харчовими волокнами. В 
даний час існують рецептури макаронних виробів, збагачених харчовими волокнами 
зернових (висівок, з цільнозернового борошна), з овочевими порошками, з 
препаратами інуліну [1]. Цінним джерелом харчових волокон є порошок 
топінамбуру, використання якого для виготовлення макаронних виробів не 
досліджувалося. Результатами багатьох досліджень підтверджується високий вміст у 
ньому поліфруктозанів, широкий спектр мінеральних речовин, органічних кислот, 
вітамінів. Найціннішим компонентом топінамбуру є інулін.Медиками доведено, що 
він знижує рівень цукру у крові хворих на цукровий діабет, підвищує імунологічний 
статус організму [2]. Метою наших досліджень є розробка технології макаронних 
виробів з використанням порошку топінамбура. В даній роботі вивчається вплив 
порошку топінамбура на якість макаронних виробів та процес тістоприготування. 

Матеріали і методи досліджень. В роботі вивчали вплив різних дозувань 
порошку топінамбуру (2, 4, 6% до маси борошна) на якість макаронних виробів. 
Тісто вологістю 34 % готували на лабораторному пресі. Вироби виготовляли з 
хлібопекарського борошна. Визначили крихтуватість тіста, швидкість пресування та 
продуктивність макаронного пресу за загальноприйнятими методиками. Якість 
макаронних виробів характеризували за органолептичними показниками, 
кислотністю, міцністю та варильними властивостями за ГОСТ 14849-89.  

Результати. Одержані дані дослідження впливу порошку топінамбура на якість 
макаронних виробів наведені в табл.1.  
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Встановлено, що порошок топінамбуру впливає на колір виробів, він стає 
темнішим зі збільшенням дозування. Найкращий колір – кремовий мали вироби з 
дозуванням 2%  до маси борошна порошку топінамбура. Вироби з дозуванням 2-4% 
мали гладеньку поверхню, скловидний злам і не відрізнялися від контрольного 
зразка. Незначні мікротріщини мали вироби, що містили 4-6% порошку топінамбура, 
лише при дозуванні 6%  з’являвся борошнистий злам.   

Таблиця 
Вплив порошку топінамбура на якість макаронних виробів 

Характеристика при дозуванні порошку топінамбуру, 
% до маси борошна Показники якості виробів контроль 

(без добавки) 2% 4% 6% 

Органолептичні показники  якості  макаронних виробів 
Колір білий кремовий, світло-сірий, сірий, 

гладка, шорстка, Стан поверхні гладка, без мікротріщин 
незначні мікротріщини 

Злам скловидний борошнистий 
Збереження форми після варіння зберігається, макаронні вироби не злипаються 

Варильні  властивості макаронних виробів 

Коефіцієнт збільшення маси, Км 1,6 1,7 1,7 1,7 
Коефіцієнт збільшення об’єму, Кv 2,1 2,2 2,2 2,2 
Кількість сухих речовин, що 
перейшли у варильну воду,% 8,8 7,6 9,5 10,5 

Фізико – хімічні показники макаронних виробів 
Міцність, H 6,5 7,4 7,1 7,0 
Кислотність, град 2,0 2,2 2,2 2,4 

Зі збільшенням дозування порошку топінамбура підвищується кислотність 
виробів на 0,2-0,4 град, але не перевищує вимог стандарту і не впливає на смак 
готових виробів. 

Показник міцності виробів з порошком топінамбура збільшується, порівнюючи з 
контрольним зразком і є найкращим для 2%.  

Коефіцієнти збільшення маси та об’єму були майже однаковими, порівнюючи з 
контрольним  зразком. Зі збільшенням дозування порошку топінамбура кількість 
сухих речовин, що перейшли у варильну воду, зростає – це є негативним фактором, 
але у разі дозування 2 % він менший, ніж у контролі. 

Використання порошку впливає на структуру тіста, воно стає більш дрібно-
крихтуватим і призводить до зменшення швидкості пресування. 

Висновок. Порошок топінамбура сприяє покращенню структури тіста, міцності 
макаронних виробів та варильних властивостей при дозуванні 2% до маси борошна.  
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7. Вплив інтенсивної механічної обробки тіста та режимів його 
формування екструзією на якість сухарних напівфабрикатів 

Анна Мартинюк,  Ірина Стружнікова  

Національний університет харчових технологій 

Вступ.В останні роки залишається актуальною проблема з розробки та 
впровадження нових технологій, інтенсифікації процесів та покращанні якості 
готової продукції. 

Одним із ефективних методів прискорення процесу дозрівання тіста і 
покращання якості хлібобулочних виробів є посилена механічна обробка тіста при 
замісі, що дозволяє вплинути на його структуру і показники якості виробів [1]. 

У НУХТ розроблена технологія приготування сухарних виробів, що ґрунтується 
на формуванні тістових заготовок екструзією. При цьому застосовувався звичайний 
заміс. Оскільки ця технологія є прискореною для інтенсифікації процесів можна 
застосувати інтенсивний заміс тіста. 

Застосування інтенсивного замісу тіста для виробництва виробів, сформованих 
екструзією, не досліджувався. Це викликає науковий та практичний інтерес. 

Тому метою даних досліджень є дослідження впливу інтенсивного замісу тіста та 
режимів його формування на показники якості тіста, сформованих тістових заготовок 
і випечених сухарних напівфабрикатів. 

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження було  тісто, тістові заготовки та 
випечені напівфабрикати для приготування сухарів пшеничних «Малятко» з борошна 
вищого сорту. Інтенсивний заміс тіста здійснювався на лабораторній  тістомісильній 
машині, розробленій кафедрою обладнання харчових та фармацевтичних 
виробництв, протягом 5, 10, 15, 20 та 25 хв. При цьому визначали роботу, затрачену 
на заміс, в Дж/г. Тісто дозрівало в герметично закритій камері бродильно-
формувального агрегату в умовах підвищеного тиску при 1, 2, 3 та 4 атмосфери, який 
створювався компресором. Формування тістових джгутів здійснювалося методом 
холодної екструзії за допомогою формуючих матриць, внаслідок чого відбувалось 
розпушення тістових заготовок [2]. 

Властивості тіста характеризували за такими показниками: питомим об’ємом, 
формостійкістю, титрованою кислотністю, газоутворенням в тісті та показником 
граничного напруження зсуву, які визначали за загальноприйнятими методиками. 

Результати.Дослідження впливу інтенсивності замішування тіста на його 
властивості показали, що при збільшенні тривалості замішування від 5 до 15 хв. 
формостійкість тіста зменшується, а при подальшому збільшені до 20-25 хв. – 
зростає. Газоутворення в тісті протягом 3 годин бродіння збільшується при зміні 
тривалості замішування від 5 до 25 хв.  і при 25 хв. це збільшення становить 22% 
порівняно з тривалістю замішування 5 хв.  Зі збільшенням тривалості замішування 
кислотність вибродженого тіста практично не змінюється. 

Встановлено, що збільшення тиску в камері бродильно-формувального агрегату 
від 1 до 4 атм. сприяє збільшенню об’єму сформованих тістових заготовок  при будь-
якій тривалості бродіння. При збільшенні тривалості бродіння тіста в камері 
бродильно-формувалного агрегату від 0 до 45 хв спостерігається збільшення об’єму 
сформованих тістових заготовок при різних тисках. Проте при тиску 3 - 4 атм. та 
тривалості бродіння 30 хв джгути мали неправильну форму і шорстку поверхню. При  
тиску 4 атм. і тривалості бродіння 45 хв. сформувати джгути не вдалося. Найбільший 
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об’єм сформованого джгута гладкої, правильної форми досягався при тривалості 
бродіння тіста протягом 30 хв. під тиском 2 атм. 

Інтенсивна обробка тіста сприяє поліпшенню стану поверхні екструдату. Зі 
збільшенням тривалості замішування зростає об’єм тістових заготовок. Найкраща 
якість тістових заготовок при тривалості замішування 15 хв. 

Висновки.Застосування інтенсивної механічної обробки тіста під час 
замішування дозволяє скоротити процес бродіння тіста перед  розробленням до 30 хв. 
Оптимальними параметрами обрано тривалість замішування 15 хв, бродіння тіста в 
бродильно – формувальному агрегаті 30 хв. під тиском 2 атм. 
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Хлібопекарська і кондитерська промисловість – 2010.- №5. – с.21-23. 
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2007р. 

 
 
 
 

8. Редукуючі цукри в тісті при двохшвидкісному замісі 
Анюта Яковенко, Ольга Тесля 

Національний університет харчових технологій 

Вступ. Останнім часом на хлібопекарських підприємствах України все більше 
впроваджуються двохшвидкісні тістомісильні машини, що забезпечують інтенсивне 
оброблення тіста під час замішування. Це сприяє прискоренню дозрівання тіста. 
Основною причиною цього є поглиблення колоїдних, біохімічних процесів внаслідок 
декструкції полімерів борошна. Метою нашого дослідження було встановлення 
впливу двохшвидкісного замісу на вміст редукуючих цукрів в тісті [1, 2]. 

Матеріали і методи. У дослідженнях використовувалось пшеничне борошно 
в/с, дріжджі пресовані ТМ «Ефект+15». Тісто готувалось безопарним способом, 
замішували його у двохшвидкісних машинах марок Г4-МТМ-330 та «Діозна» 8 хв. 
Контрольним було тісто, яке замішувалось в машині А2-ХТ-3Б 8 та 13 хв. Вміст 
редукуючих цукрів визначали прискореним йодометричним методом у перерахунку 
на мальтозу після замісу та через 90 і 150 хв бродіння. 

Результати. Встановлено (табл. 1), що зі збільшенням інтенсивності 
оброблення тіста підвищується вміст редукуючих цукрів як після замісу, так і після 
дозрівання тіста. При цьому за приблизно однакових витрат енергії на заміс у машині 
А2-ХТ-ЗБ і двошвидкісних машинах вміст накопичення редукуючих цукрів 
відбувається більш інтенсивно при замісі у двошвидкісних машинах. 

 
 
 
 
 

Таблиця 
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Вплив виду замісу на вміст редукуючих цукрів у тісті 
Масова частка редукуючих цукрів  

в тісті, % на СР Тістомісиль
на машина 

Тривалість 
замісу, хв. 

Витрати 
енергії, 

Дж/г після 
замісу 

після 90 хв.  
бродіння 

після 150 хв. 
бродіння 

А2-ХТЗ-Б 8 6,1 2,12 2,18 1,52 

А2-ХТЗ-Б 13 11,6 2,18 2,29 1,63 
Г4-МТМ-
330 

8 11,9 2,32 2,47 1,86 

Діозна 8 12,1 2,41 2,58 1,93 

Це можна пояснити тим, що тісто є полідисперсною системою. Тверду фазу цієї 
системи складають в основному нерозчинні білки, що утворюють у тісті 
клейковинний каркас і крохмальні зерна вкраплені в цей каркас. 

Під час пластифікації тіста у двошвидкісних машинах, відбувається часткове 
руйнування структури клейковинного каркасу і утворення нового. При цьому 
можливе руйнування зв’язків крохмалю і прикріпленого до нього білка, що екранує 
крохмальні зерна від дії на них ферментів. Крохмаль стає більш податливим 
атакуванню його амілолітичними ферментами, в тісті збільшується вміст редукуючих 
цукрів. 

В разі подовження замісу тіста в машині А2-ХТ-ЗБ до 13 хв. порівняно з замісом 
8 хв., кількість редукуючих цукрів збільшується, але в меншій мірі, ніж при близьких 
затратах енергії на заміс у двошвидкісних машинах. 

Тобто на накопичення редукуючих цукрів у тісті впливають не тільки затрати 
енергії на заміс, але й спосіб замісу, що залежить від конструкції тістомісильної 
машини. 

Визначення динаміки газоутворення в тісті, замішаному в різних машинах 
показало (рис.1), що тісто замішане у двошвидкісних машинах більш активно 
бродить як відразу після замісу, так і після 150 хв дозрівання.  

Така динаміка газоутворення в тісті замішаному у двошвидкісних машинах може 
бути підґрунтям для висновку щодо прискорення дозрівання тіста і його 
вистоювання. 
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Рис.1.  Динаміка виділення СО2 при замісі тіста: 1- в машині А2-ХТЗ-Б – 8 хв., 
2 – в машині А2-ХТЗ-Б – 13 хв., 3 – в машині Г4-МТМ-330 – 8 хв.,  
4 – в машині Діозна – 8 хв. 
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Висновок. Заміс тіста у двохшвидкісних машинах активізує накопичення 
редукуючих цукрівта інтенсивність бродіння тіста, що може бути передумовою для 
скорочення тривалості його дозрівання 

Література 
1.Стадник І.Особливості зміни структури тіста в залежності від його 
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9. Збагачення хліба магнієм та цинком 
 

Софія Семенчук, Ірина Сімоновець, Віра Дробот 
Національний університет харчових технологій 

Інна Голінко 
Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та 

ресурсозбереження 
 

Вступ. На сьогодні загальновизнаною є необхідність поповнення раціону 
харчування мікронутрієнтами до рівня фізіологічних потреб людини шляхом 
збагачення ними продуктів масового щоденного споживання і в першу чергу 
хлібобулочних виробів. 

У збагаченні продуктів значна увага приділяється макро- і мікроелементам, як 
фізіологічно-функціональній складовій життєдіяльності організму людини [1]. 

В практиці збагачення харчових продуктів мінеральними речовинами 
використовують в основному солі неорганічних кислот. Проте мінерали в цій формі 
мають низьку біологічну доступність, тому засвоюються у незначній кількості – 2-10 
%  

Тому актуальною є проблема одержання та використання нових форм 
нетоксичних мінеральних речовин з високою біодоступністю. 

Перспективним є використання хелантних (органічних) сполук макро- і 
мікроелементів, і в першу чергу цитратів, адже в такій хімічній формі вони присутні 
в організмі. 

Існують способи одержання цитратів металів класичними хімічними способами, 
проте ці способи не завжди забезпечують необхідну хімічну чистоту продукту [2]. 

На цей час запатентовано спосіб отримання хімічно чистих, безпечних 
карбоксилатів біогенних металів з використанням нанотехнологій, серед яких цитрат 
магнію і цитрат цинку (Косінов М. В., Каплуненко В. Г.). Поповнення магнієм та 
цинком хлібобулочних виробів сприятиме покращенню фізіологічних процесів в 
організмі людини.Адже магній бере участь у формуванні кісток, регуляції роботи 
нервової тканини, обміні вуглеводів і енергії, контролює нормальне функціонування 
міокардіоцитів, сприяє кращому перенесенню організмом стресової ситуації, 
придушує дипресії. 

Цинк проявляє імуномоделювальну, протизапальну, антимікробну, 
гомеопатичну, сперматогенетичну, антиоксидантну функції,а саме, впливає на 
активність тропних гормонів гіпофізу, бере участь в реалізації біологічних функцій 
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інсуліну, нормалізуючи жировий обмін, у кровотворенні, а також необхідний для 
нормального функціонування гіпофіза,підшлункової залози. 

Оскільки ці мінерали є активними учасниками біохімічних процесів в 
біологічних об’єктах, входять до активних центрів ферментів досліджували їх вплив 
на активність бродильної мікрофлори тіста. 

Матеріали і методи. В дослідах використовували пшеничне борошно першого 
сорту. Цитрати магнію та цинку додавали в кількості, що забезпечує 50 % потреби 
організму в цих металах при вживанні 277 г хліба (середньої норми, передбаченої 
споживчим кошиком). Тісто готували безопарним способом. Цитрати вносили у 
вигляді водного розчину. Контролем був зразок без додання мінеральних речовин. 

Результати. Встановлено, що внесення цих мінеральних речовин в тісто 
позитивно впливає на бродильну активність дріжджів, підвищує їх підйомну силу, 
покращується як зимазна, так і мальтазна активність дріжджів і в більшій мірі при 
доданні цитрату цинку. 

Покращення підйомної сили дріжджів в присутності цитратів зумовлює 
інтенсифікацію бродіння тіста, про це свідчить підвищення газоутворення під час 
його бродіння і вистоювання тістових заготовок. 

Це очевидно пов’язано з позитивною роллю іонів досліджуваних металів в 
активації ферментів дріжджової клітини, прискоренні синтезу клітинного ферменту 
α- глюкозидази, що зумовлює розклад мальтози до глюкози, яка швидко 
зброджується дріжджовою клітиною, а також активує інші ферменти цитоплазми. 
Внаслідок активування ферментів інтенсифікується спиртове бродіння. 

Для більш повної характеристики впливу цинку і магнію у формі цитратів на 
мікрофлору тіста на цей час проводяться дослідження з порівняння їх впливу з 
впливом мінеральних солей цих металів на мікробіологічні процеси в тісті. 

Висновок. Таким чином збагачення хлібобулочних виробів цитратами цинку та 
магнію, одержаними з використанням нанотехнології не тільки сприятиме 
покращенню фізіологічних процесів в організмі, а також буде позитивно впливати на 
перебіг мікробіологічних процесів в тісті. 
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Вступ. Спельта є найстарішою зерновою культурою, яка була відома ще у 

кам’яному столітті. На відміну від пшениці, зернівка спельти має щільну плівку, яка 
захищає її від хвороб і шкідників. Спельта вирощується без додавання мінеральних 
добрив, має меншу врожайність, ніж пшениця. Борошно зі спельти характеризується 
гіршими хлібопекарськими властивостями ніж пшеничне, клейковина з борошна 
спельти крихка та пружна, що зумовлює зменшення об’єму готових виробах. Разом з 
тим, спельта, порівняно з пшеницею, багатша на мінеральні речовини, вітаміни, 
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жири, вуглеводи та білки. Співвідношення макро- та мікроелементів в цій культурі 
найбільш сприятливе для засвоєння організмом людини. Вживання продуктів зі 
спельти позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, оскільки вона 
містить значну кількість клітковини – близько 11% [1]. 

В Україні борошно зі спельти є малопоширеною сировиною. Його 
використовують для виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських 
виробів оздоровчого призначення. Використання борошна зі спельти обмежують 
його низькі хлібопекарські властивості та врожайність культури[2]. 

Зважаючи на цінний хімічний склад спельти, об’єктом наших досліджень є 
борошно зі спельти та хліб з нього. З метою збагачення харчової та біологічної 
цінності виробів в тісто також додавали гречані та вівсяні пластівці. 

Методи досліджень. Визначали вплив гречаних та вівсяних пластівців на тісто 
та хліб із борошна спельти. Органолептичні показники якості визначені за 
допомогою сенсорного аналізу, кислотність-методом титрування водної витяжки, 
вологість - за допомогою приладу Чижової та сушильної шафи марки СЕШ-3, 
пористість – на приладі Журавльова. 

Результати.Попередніми дослідами встановлено, що оптимальною кількістю 
додавання вівсяних та гречаних пластівців замість борошна спельти є 15 %. Вплив 
зазначених пластівців на показники якості тіста і хліба показано в таблиці 1. 

Встановлено, що тісто і хліб з додаванням круп’яних пластівців має більшу 
масову частку вологи, що пов’язано з високою водопоглинальною та 
водоутримувальною здатністю пластівців. Кислотність тіста і виробів з пластівцями 
дещо зменшується. Гречані та вівсяні пластівці незначно зменшують об’єм та 
показник пористості хліба з борошна спельти, при цьому формостійкість подових 
виробів та правильність форми формових покращується. 

Таблиця  
Показники якості хліба із спельти з додаванням пластівців 

Показники Контроль 
(борошно зі 

спельти) 

Борошно зі спельти  
з додаванням 15% 

гречаних пластівців 

Борошно зі 
спельти  з 

додаванням 15%  
вівсяних 

Тісто 
Масовачастка вологи, % 43,2 45,1 44,5 
Кислотність, град.: 
- початкова 
- кінцева   

 
4,4 
5,6 

 
4,2 
5,4 

 
3,8 
5,2 

Хліб 
Масовачастка вологи, % 41,8 44,2 43,2 
Кислотність, град. 3,6 3,3 3,1 

Пористість, % 66 64 65 

Питомий об’єм, см3/г 2,38 2,26 2,32 

Формостійкість, Н/D 0,26 0,32 0,29 

Правильність форми 
формового хліба, Н/В 

0,17 0,27 0,26 
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Висновки. Отже, борошно зі спельти є перспективною сировиною для 
виготовлення хлібобулочних виробів оздоровчого призначення. З метою підвищення 
харчової та біологічної цінності хліба доцільно створювати борошняні композиції з 
борошна спельти та пластівців круп’яних культур. Подальша робота буде спрямована 
на покращання органолептичних та фізико-хімічних показників виробів з 
вищезазначеної сировини та оптимізацію технологічного процесу. 
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Вступ. Виробництво хлібобулочних виробів оздоровчої дії потребує розширення 
сировинної бази, використання продуктів переробки рослинного походження, що 
містять природні інгредієнти корисні для здоров’я [1]. 

До такої сировини відноситься порошок із цільних яблук. В складі цього 
порошку містяться моно- і дисахариди, вітаміни, мінеральні речовини, клітковина, 
пектини. Дослідженнями, проведеними в НУХТ встановлено, що складові яблучного 
порошку впливають на біохімічні, мікробіологічні, колоїдні процеси в тісті, що 
зумовлює прискорення його дозрівання [2]. 

Метою наших досліджень було визначення впливу яблучного порошку на 
властивості тіста від яких залежить його газоутримувальна здатність та 
формостійкість. 

 
Матеріали і методи. В дослідах використовували пшеничне борошно першого 

сорту, що містить 26,2 % клейковини, ИДК – 78 од. приладу.Порошок з цільних 
яблук вносили під час замішування тіста в кількості 5 % до маси борошна. Тісто 
готували безопарним способом. Пружньо-еластичні властивості тіста визначали за 
фаринографом, розпливанням кульки тіста. Газоутримуючу здатність визначали 
дослідженням зміни його об’єму після 3 годин дозрівання. Контролем було тісто без 
додавання яблучного порошку. 

 
Результати. Встановлено, що яблучний порошок подовжує час утворення тіста, 

знижує його консистенцію та еластичність, підвищує стійкість та розрідження в 
процесі замішування і під час дозрівання. Причиною цього може бути більш висока 
водопоглинальна здатність яблучного порошку, порівняно з пшеничним борошном, 
внаслідок вмісту клітковини та пектинових речовин, що активно зв’язують воду та 
утворюють комплекси з білками тіста. В’язкість тіста збільшується, тісто 
пластифікується, підвищується його формостійкість. 
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Таблиця 
Вплив яблучного порошку на властивості тіста 

Показники Контроль (без добавок) З яблучним порошком 
Тривалість утворення, хв 2,5 2,8 
Стійкість, хв 2,0 3,2 
Еластичність, од. приладу 70 60 
Розрідження, од. приладу:   
після замісу 90 130 
після 120 хв бродіння 180 210 
Питомий об’єм тіста, см3/г 2,62 2,74 
Виділено СО2 за 120 хв бродіння, 
см3/100г 354 410 

Кислотність кінцева, град. 2,6 3,0 

Зміни структурно-механічних властивостей тіста за внесення в нього яблучного 
порошку тісно пов’язані зі змінами в його білково-протеїназному комплексі. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що яблучний порошок зменшує вихід 
сирої клейковини, зменшує її гідратацію. Відмита клейковина більш пружна, має 
меншу розтяжність. Це пояснюється значними дегідратаційними властивостями 
складових порошку – цукрів, пектинів, клітковини, а також інтенсифікацією 
пептизації білків під дією органічних кислот. Пластифікація структури тіста, 
укріплення його клейковини у комплексі з інтенсифікацією спиртового бродіння, 
забезпечує збільшення об’єму тіста в процесі бродіння і, поряд з підвищеннями 
кислотності тіста, прискорює його дозрівання. 

 
Висновок. Зміни властивостей тіста в присутності яблучного порошку в 

поєднанні з інтенсифікацією спиртового бродіння створюють підставу для 
застосування прискорених способів приготування тіста за його використання. 
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12. Дослідження впливу шроту ріпака на якість хліба з 
суцільнозмеленого зерна пшениці 
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Вступ. Хліб є найбільш споживаним населенням продуктом харчування. 
Внесення в його рецептуру компонентів, які надають лікувальних і профілактичних 
властивостей дозволяє ефективно вирішити проблему профілактики і лікування 
різних захворювань, пов’язаних з дефіцитом тих чи інших речовин. Ринок 
виробництва вітчизняної  продукції оздоровчого та дієтичного призначення має 
великий потенціал для росту. В Україні розроблено значну кількість хлібобулочних 
виробів лікувального призначення. Існує  широкий асортимент хліба для 
профілактичного харчування, призначений для людей, які мають схильність до тих 
чи інших захворювань, а також для людей, які проживають в екологічно 
несприятливих регіонах країни [1, 2]. З метою підвищення харчової і біологічної 
цінності хліба використовують сировину рослинного, тваринного та мінерального 
походження. Перспективною нетрадиційною для хлібопекарської галузі сировиною є 
продукти перероблення ріпаку – шрот та борошно з нього. Ці продукти є джерелом 
білка, збалансовані за амінокислотним складом, а також вітамінів та мінеральних 
речовин – Ca, P, K, Mg, Fe. Крім того, в них присутній Se, який має антиоксидантні 
властивості і необхідний для утворення і обміну йодовмісних гормонів щитовидної 
залози [3]. Даною науковою роботою пропонується розробити хліб функціонального 
призначення з додаванням шроту ріпака озимого та ріпака ярого. 

 
Методи досліджень. У дослідженні використовувалисуцільно змелене 

борошно пшениці, подрібнений шрот ярого та озимого ріпака. Органолептичні 
показники якості готового хліба визначені за допомогою сенсорного аналізу, 
кислотність – методом титрування водної витяжки, пористість – за допомогою 
приладу Журавльова, вологість – за допомогою сушильної шафи СЕШ-3. 

 
Результати. Попередні дослідження показали, що найбільш ефективним 

дозуванням шроту ріпака замість маси пшеничного борошна є 4%. Збільшення 
кількості шроту призводить до погіршення органолептичних показників, з’являється 
гіркота та темний колір м’якушки, погіршується об’єм виробів. Контрольним зразком 
був обраний хліб, виготовлений з суцільнозмеленого зерна пшениці. Органолептичні 
та фізико-хімічні показники якості хліба з пшеничного борошна з додаванням шроту 
ріпака наведені в таблиці 1. 

Встановлено, що додавання шроту ріпака погіршує поверхню скоринки, колір та 
розжовуваність м’якушки. Зменшується також об’єм виробів та показник пористості. 
На кислотність м’якушки в зазначеному вище дозуванні шрот не впливає. 
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Таблиця 
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості хліба з суцільнозмеленого 
зерна пшениці з додаванням шроту ріпака 
 

Характеристика Показники 

контроль 4% шроту ярого 
ріпака 

4% шроту озимого 
ріпака Органолептичні показники 

Форма хліба правильна правильна правильна 
Поверхня скоринки гладка нерівна нерівна  
Колір скоринки жовтий світло-сірий світло-сірий 
Колір м’якушки світло-сіра сіра сіра 
Еластичність хороша хороша хороша 
Пористість середня, рівномірна, 

тонкостінна 
середня, рівномірна, 

тонкостінна 
середня, 

рівномірна, 
тонкостінна 

Смак і запах Приємний, властивий пшеничному хлібу 
Грудкування під час 
розжовування 

не відчувається відчувається відчувається 

Фізико-хімічні показники 
Питомий об’єм, 

см3/г 
2,57 2,29 2,25 

Пористість, % 68 65 64 
Кислотність, град. 4,3 4,2 4,2 

Висновки. Досліджений у даній роботі шрот ріпака доцільно використовувати 
для виготовлення хлібобулочних виробів функціонального призначення. Особливо 
ефективним є його поєднання з суцільнозмеленим зерном пшениці. Вироби з цією 
нетрадиційною сировиною мають більший вміст харчових волокон, білка та 
мінеральних речовин. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення 
шляхів покращення якості хліба з продуктами перероблення ріпака. 
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13. Збагачення хлібобулочних виробів з цукрозамінниками 
сировиною, що містить функціональні інгредієнти 
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Вступ. У комплексному лікуванні цукрового діабету важливу роль відіграє 

дієтотерапія. У зв’язку зі значним розвитком цієї хвороби особливу актуальність 
набуває розробка продукції, збагаченої функціональними інгредієнтами. 

Підвищувати фізіологічну цінність продуктів дієтотерапії можливо шляхом 
комбінування різних видів рослинної сировини, що є носієм біологічно активних 
компонентів [1, 2, 3]. Проте слід враховувати вплив цієї сировини на якість виробів. 
Це відноситься і до хлібобулочних виробів, як продуктів повсякденного вживання. 

Метою досліджень було визначення якості хлібобулочних виробів з 
цукрозамінниками за підвищення їх фізіологічної цінності шляхом внесення до 
складу рецептури: пшеничних висівок (ПВ), сухої пшеничної клейковини (СПК), 
соєвої олії та йодованої солі. 

 
Матеріали і методи. В дослідах використовували пшеничне борошно першого 

сорту. Готували зразки тіста з 4 % до маси борошна фруктози (контроль 1), з 4 % 
фруктози та заміною 15 % борошна пшеничними висівками і 4 % СПК (зразок 1), а 
також із сумішшю фруктози і лактулози по 3 % кожної до маси борошна (контроль 2) 
та заміною аналогічною кількість пшеничних висівок та СПК (зразок 2). 

В зразки тіста вносили соєву олію – 3 % та йодовану сіль – 1,5 % до маси 
борошна. Тісто готували безопарним способом. 

 
Результати. Встановлено (табл.), що досліджені зразки хліба порівняно з 

контрольними мали незначно більший питомий об’єм, пористість та формостійкість, 
еластичну м’якушку, смак і аромат притаманний булочним виробам. Це можна 
пояснити наявністю в їх рецептурі СПК, утворенням комплексів біополімерами 
рецептурних складових.  

Певну позитивну роль у цьому відіграють реакційно здатні НЖК соєвої олії. Ці 
зразки мали більш яскраве забарвлення скоринки. Очевидно, внаслідок збільшення 
вмісту білків, що беруть участь у реакції меланоїдиноутворення. 

Дослідні зразки порівняно з контролем краще зберігали свіжість як через 24 год 
так і через 48 год, очевидно, внаслідок високої водопоглинальної здатності висівок і 
сухої пшеничної клейковини. Це підтверджується даними про зміни гідрофільних 
властивостей м’якушки при зберіганні. 

Так, через 48 год зберігання дослідні зразки порівняно з контрольними мали 
більшу водопоглинальну здатність м’якушки хліба на 3-4 %.  
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Таблиця  
Показники якості виробів 

Показники Контроль 1 Зразок 1 Контроль 2 Зразок 2 
Питомий  об’єм, см3/г 3,42 3,51 3,38 3,43 
Пористість, % 78 79 76 77 
Формостійкість, Н/Д 0,36 0,39 0,35 0,37 
Кислотність, град. 2,2 2,4 2,2 2,4 

Гладенька, без тріщин і підривів 
Стан поверхні та 
забарвлення 

Золотиста Золотисто-коричнева 

Стан м’якушки Еластична 
Смак і аромат Притаманний хлібобулочним виробам 
Деформація м’якушки     
через 4 год 85 90 81 83 
через 24 год 66 73 62 66 
Збереження свіжості, 
% 75 78 76 82 

 
Висновок. Проведені дослідження показали доцільність збагачення виробів з 

цукрозамінниками пшеничними висівками, СПК та соєвою олією, йодованою сіллю і 
стали підґрунтям для розробки і затвердження рецептур і технологічних інструкцій 
на нові види функціональних виробів.  
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України. – 2013. – №1(98). – С.18 – 21. 
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14. Вплив тривалості зберігання на хлібопекарські 
властивості трітікалалевого борошна 

 
Наталія Теодорович, Тетяна Федорова 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. На цей час велика увага світовою спільнотою надається виробництву 

фізіологічно-функціональних продуктів харчування. Це потребує розширення 
сировинної бази. У виробництві хлібобулочних виробів заслуговує на увагу гібрид 
пшениці і жита – трітікале, що має підвищену харчову цінність, містить більше білка 
та есенціальних нутрієнтів порівняно з батьківськими формами. На хлібопекарські 
властивості борошна зернових суттєво впливає його дозрівання під час зберігання 
після помелу. 

Під час зберігання внаслідок окислювальних процесів відбуваються зміни в 
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білково-протеїназному комплексі борошна: ущільнюється структура молекули білка, 
зменшується її податливості дії протеолітичних ферментів, зменшується активність 
самих ферментів, а також активаторів протеолізу. Як результат цих процесів в 
пшеничному борошні поліпшується якість клейковини, а саме пружність, 
еластичність, зменшується розтяжність. 

Зміни у вуглеводно-амілазному комплексі під час дозрівання менш суттєві. Є 
наукові дані, що в результаті процесів дозрівання ущільнюється молекула крохмалю, 
підвищується температура клейстеризації, зменшується податливість амілолізу, що 
призводить до деякого зменшення газоутворювальної здатності борошна [1, 2]. 

Характер і інтенсивність процесів дозрівання залежить від виду і сорту борошна, 
умов зберігання. Прийнято вважати, що пшеничне сортове борошно дозріває за 1,5 – 
2 місяці, обойне за 3 – 4 тижні, а житнє за 2 тижні. Відомостей про тривалість 
дозрівання обойного борошна з зерна трітікале в літературних джерелах ми не 
знайшли. 

На цей час в сільському господарстві Хмельниччини використовують новий сорт 
трітікале з покращеними хлібопекарськими властивостями «Ладне». 

Зважаючи на те, що борошно трітікале за хімічним складом і біохімічними 
властивостями відрізняється від пшеничного і житнього, є необхідним дослідити, як 
впливає тривалість дозрівання борошна з цього сорту на його хлібопекарські 
властивості, встановити оптимальний термін тривалості дозрівання.  

Матеріали і методи. В дослідах використовували обойне трітікалеве борошно. 
Хлібопекарські властивості борошна визначали через 1, 7, 15, 20, 40, 60 діб після 
помелу. Про зміни в білково-протеїназному комплексі судили по кількості 
клейковини, показниках її якості – розтяжності, гідратаційної здатності, індексу 
деформації клейковини та по зміні структурно-механічних властивостей тіста за 
валориграфом. 

Вуглеводно-амілазний комплекс характеризувати за автолітичною активністю, 
цукроутворювальною і газоутворювальною здатністю. 

Результати. Встановлено, що в процесі зберігання вміст клейковини в борошні 
зменшується через 14 діб на 1,2 %, через 20 діб – на 1,6 %, через 50 діб – 2,7 % 
відносних, що є наслідком зменшення гідратаційної здатності білків, зважаючи і на 
те, що вміст сухої клейковини не змінюється. За 20 діб зберігання розтяжність 
клейковини і показник ИДК зменшується відповідно на 8 і 9 % відносних. 

Дослідженнями структурно-механічних властивостей тіста на валориграфі 
встановлено, що під час зберігання зростає водопоглинальна здатність борошна: 
через 20 діб на 1,8 %, через 60 діб на 2,1 %. Покращується стабільність і зменшується 
розрідження тіста. 

Це свідчить про те, що в тісті з трітікалевого борошна білки утворюють 
клейковинний каркас певної сили, який відіграє суттєву роль у формуванні 
структурно-механічних властивостей тіста. Сила цього каркасу змінюється залежно 
від ступеню дозрівання борошна. Очевидно, що певну позитивну роль у покращенні 
структурно-механічних властивостей тіста з трітікалевого борошна відіграє 
полімеризація пентозанів, вміст яких складає біля 5,0 %. 

Дослідження показників, що характеризують вуглеводно-амілазний комплекс 
показали, що активність амілолітичних ферментів борошна при зберіганні 
знижується, про що свідчить зменшення автолітичної і цукроутворювальної 
здатності борошна, внаслідок чого дещо знижується його газоутворювальна 
здатність. 

Зміни хлібопекарських властивостей обойного трітікалевого борошна 
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відбуваються в перші два тижні зберігання. Після 20 діб зберігання інтенсивність 
процесів дозрівання уповільнюється.  

Висновок. Таким чином, можна вважати, що основні процеси дозрівання 
трітікалевого борошна відбуваються протягом 20 діб, що зумовлює покращення його 
хлібопекарських властивостей. 
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15.  Використання продуктів переробки льону у 
технології безглютенових хлібобулочних виробів 

 

Альона Подік, Анна Грищенко 
Національний університет харчових технологій 

 

Вступ. Безглютеновий хліб для хворих на целіакію виготовляють з крохмалю, 
борошна круп’яних культур з доданням камедей для забезпечення оптимальних 
структурно-механічних властивостей тіста. Кількість борошна у рецептурі, згідно 
літературних даних,  може складати 5-40 %. Внаслідок цього хімічний склад 
безглютенового хліба незбалансований. Проблема поліпшення його хімічного складу 
потребує науковихдосліджень [1]. В літературних джерелах є багато даних щодо 
збагачення пшеничного хліба продуктами переробки зерна, плодів, овочів, молочних 
продуктів та вітамінними і мінеральними преміксами. У випадку збагачення 
безглютенового хліба необхідно врахувати також те, що добавка не повинна містити 
глютену.  

Особливої уваги заслуговує насіння льону як джерело клітковини, білків та 
есенціальних жирних кислот [2]. Через високий вміст у складі насіння льону 
геміцелюлози та целюлози, продукти його переробки здатні зв’язувати та виводити з 
організму важкі метали і токсини. За рахунок наявності у складі льону лігнанів – 
речовин фенольної природи, він проявляє ще й  антиоксидантні властивості [3]. 

Матеріали і методи. В роботі досліджували безглютеновий хліб з 
кукурудзяним борошном, виготовлений за технологією, розробленою на кафедрі 
технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ. З метою встановлення 
впливу насіння льону та продуктів його переробки (шрот насіння льону, льняне 
борошно) на показники технологічного процесу та якість безглютенового хліба, 
проводили пробні лабораторні випікання та оцінку якості готових виробів згідно 
загальноприйнятих методик. 



 191 

Результати.Проведені дослідження дали змогу встановити, що додання цілого 
насіння льону у кількості 5 % замість маси борошна незначно впливає на 
технологічний процес і якість готових виробів. Безглютеновий хліб з продуктами 
переробки насіння льону характеризувався гіршою структурою пористості, більшою 
жорсткістю м’якушки. Проте вироби з борошном з льону мали краще виражені смак і 
аромат, ніж вироби з шротом і насінням.  

Погіршення структури пористості безглютенового хліба з борошном з насіння 
льону відбувається внаслідок кращого набухання геміцелюлоз, які містяться в цій 
сировині, та підвищення в’язкості тіста.  

 
Таблиця 

Показники технологічного процесу і якість безглютенового хліба з продуктами 
переробки льону 

З доданням 5% 

Показники 

Безглютеновий хліб з 
кукурудзяним 

борошном 
(контроль) 

насіння 
льону 

шроту 
насіння 
льону 

борошна з 
насіння льону 

Тісто 
Кислотність,град.: 
початкова 
-кінцева 

 
1,0 
1,4 

 
1,0 
1,6 

 
1,4 
2,0 

 
1,6 
2,4 

Питомий об’єм тіста в 
кінці бродіння, см3/ г 1,82 1,78 1,65 1,42 

Хліб 
Питомий об’єм, см3/ г 2,41 2,38 2,33 2,20 
Кислотність, град. 1,2 1,4 1,8 2,1 
Колір м’якушки жовтий жовтий сірий 

Структура пористості 
тонкостінна, середня, 

рівномірна 
середня, 

тонкостінна, 
нерівномірна 

крупна, 
товстостінна, 
нерівномірна 

 
Смак і аромат 

приємний смак і 
аромат кукурудзи 

аромат 
льону 

сильно виражений смак і 
аромат льону 

Висновки. В результаті досліджень встановлено, що для збагачення 
безглютенового хліба доцільно використовувати шрот насіння льону, оскільки при 
його додаванні хліб характеризується яскраво вираженими смаком і ароматом, а 
питомий об’єм зменшується незначно.  
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16. Оцінка функціонально-технологічних властивостей 
продуктів переробки зародків вівса та кукурудзи для їх 

використання в технології пшеничного хліба 
 

Галина Степанькова 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Вступ. Підвищення харчової цінності пшеничного хліба є актуальною задачею 

науковців під час створення асортименту продуктів харчування оздоровчого 
призначення. Для рішення даної проблеми широко застосовуються продукти 
переробки борошномельного, круп’яного та олійного виробництвз високою 
харчовою і біологічною цінністю, а саме висівки, шроти, жмихи тощо. Останніми 
роками значна увага приділяється вивченню можливості використаннязародків 
зернових культур і продуктів їх переробки. 

Нами для підвищення харчової та біологічної цінності запропоновано 
використовувати вторинні продукти переробки після отримання вітчизняних вівсяної 
та кукурудзяної олій – шрот зародків вівса та жмих зародків кукурудзи, які 
випускаються у промисловому масштабі і мають необхідну нормативну 
документацію.Це нові продукти і раніше в технології хлібобулочних виробів не 
використовувалися. Дослідження хімічного складу шроту та жмиху показало, що 
вони містять значну кількість білку, вуглеводів, серед яких більшість представлена 
крохмалем, геміцелюлозами, целюлозою, пектиновими речовинами. Також в 
добавках містяться вітаміни групи В і значна кількість вітаміну Е. Мінеральний склад 
представлений в основному натрієм, калієм, кальцієм, магнієм, фосфором, залізом 
[1]. 

Матеріали і методи. З метою використання даних добавок в технології хліба 
нами було досліджено їх функціонально-технологічні властивості, а саме 
водопоглинальну, водо- та жироутримуючу здатності, ферментативну активність.  

Водопоглинальну здатністьдослідної сировини(ВПЗ) за температури 30, 60 і 
90°С і коефіцієнт водоутримуючої здатності (ВУЗ) визначали методом 
центрифугування [2]. Коефіцієнт жироутримуючої здатності (ЖУЗ) визначали 
аналогічно ВУЗ, але замість води до системи додавали рафіновану дезодоровану 
соняшникову олію. Активність α- та β-амілази визначали диференційним методом за 
кількістю гідролізованого крохмалю внаслідок дії екстрагованих ферментів добавок 
на 2%-ий розчин крохмалю, протеолітичну активність визначали за кількістю 
амінного азоту, що утворився внаслідок дії екстрагованих ферментів дослідної 
сировини на білковий субстрат [3].Результати отриманих даних порівнювали з 
такими у пшеничному борошні вищого ґатунку. 

Результати. Результати експериментальних досліджень ВПЗ дослідної 
сировини показали, що за 30°С даний показник у шроті та жмиху в 1,7 та 1,6 разів 
вище, ніж у пшеничного борошна, що пояснюється значним вмістом у дослідних 
добавках білку, а також високогідрофільних не крохмальних полісахаридів. За 
температури 60°С ВПЗ у пшеничному борошні та шроті збільшилось у 1,3 та 1,2 рази 
відповідно, у той час як у жмиху лише в 1,1 рази. Це може бути пов’язано з початком 
клейстеризації крохмалю пшеничного борошна (53-65°C) і шроту вівса (56-62°С), 
тоді як у кукурудзяному крохмалі ця температура дещо вища і складає 62-70°С. За 
температури 90°С ВПЗ пшеничного борошна збільшується відносно величини цього 
показника за 60°С у 2,3 разів, тоді як у шроті та жмиху лише в 1,2 разів. Це, 
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ймовірно, відбувається за рахунок подовження процесу клейстеризації крохмалю 
пшеничного борошна, вміст якого значно вищій, ніж у дослідних добавках. Також 
шрот та жмих мають практично в 2 рази вищий ніж в пшеничному борошні показник 
ВУЗ, що, як і для показника ВПЗ, пояснюється високим вмістом речовин 
гідрофільної природи. Значення показникаЖУЗ дослідних добавок та пшеничного 
борошна мають близькі значення.  

Ферментативна активність добавок значно нижча, ніж у пшеничного борошна. 
Так, протеолітична активність шроту та жмиху складає 6 та 3 проти 40мг азоту/ 100 г 
СР у пшеничному борошні. Загальна амілолітична активність складає для дослідних 
добавок 8,0 і 42,2 проти 75,6 мг крохмалю/год СР для пшеничного борошна 
відповідно.  

Висновки. Результативизначення функціонально-технологічних властивостей 
шротузародків вівса і жмиху зародків кукурудзи показують вищупорівняно з 
пшеничним борошном водопоглинальну і водоутримуючу здатності та нижчу 
ферментативну активність, що необхідно враховувати під час розробки технології 
хліба для забезпечення необхідних структурно-механічних і фізико-хімічних 
властивостей напівфабрикатів та готових виробів. 
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17. Исследование процесса сушки макаронных изделий 
из картофельного крахмала 

 
Марина Василевская 

Могилевский государственный университет продовольствия, Республика 
Беларусь 

 
Введение. В настоящее время является актуальным производство продуктов 

питания с направленными функциональными свойствами. К этой группе пищевых 
продуктов относятся изделия с низким содержанием белка, которые используются 
для питания людей, страдающих нарушениями белкового обмена веществ. 
Технологии производства макаронных изделийна основе нативного картофельного и 
модифицированных крахмалов, характеризующихся низким содержанием белковых 
веществ,разработанына кафедре технологии хлебопродуктов МГУП. 

При производстве макаронных изделий одной из самых длительных 
технологических стадий производства является сушка. Режимы сушки определяют 
продолжительность процесса, а также оказывают влияние на качество готовых 
изделий. Исследовали влияние низкотемпературных режимов на продолжительность 
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процесса сушки и качество макаронных изделий из нативного картофельного 
крахмала с добавлением модифицированных крахмалов.  

Материалы и методы. В качестве модифицированных крахмалов 
использовали кукурузный экструзионный крахмал и гидроксипропил дикрахмал 
фосфат, относящиеся к крахмалам, объединенным в группу под коммерческим 
названием крахмалы «холодного набухания» (далее КЭК и КХН, соответственно), и 
дикрахмаладиапат ацетилированный, принадлежащий к крахмалам «горячего 
набухания» (далее КГН). Дозировка КЭК при изготовлении макаронных 
изделийсоставляла 20 %, КХН и КГН 15 % к общей массе крахмалопродуктов. 
Макаронные изделия изготавливали в виде вермишели с использованием 
лабораторного макаронного пресса ПМ–1, влажность теста составляла 38 %. Сушку 
макаронных изделий осуществляли конвективным способом в сушильном шкафу 
СЭШ–3М, с использованием сушильного воздуха температурой 40 0С, 50 0С, 60 0С. 
Макаронные изделия высушивали до конечной влажности 13±0,5 %. Влажность 
макаронных изделий в процессе высушивания определяли расчетным путем с 
периодичностью в 5 мин. Процесс сушки анализировали графическим способом. 

Результаты. Результаты исследования процесса сушки макаронных изделий 
показали, что продолжительность сушки определяется как температурой сушильного 
воздуха, так и видом используемого модифицированного крахмала. Так, при 
минимальной температуре сушильного воздуха, равной 40 0С, продолжительность 
процесса сушки макаронных изделий с добавлением КЭК, КХН и КГН наибольшая  и 
составляет, соответственно, 90, 110 и 75 мин. При температуре сушки 50 0С и 60 0С 
продолжительность высушивания макаронных изделий с добавлением КЭК и КГН 
примерно одинакова и составляет, соответственно, 50–55 мин и 40 мин. 
Длительность высушивания макаронных изделий с добавлением  КХН при  этих 
температурах выше примерно на 20 мин  в сравнении с изделиями с другими 
модифицированными крахмалами и составляет 70 и 60 мин,соответственно. 

 При оценке потребительских характеристик макаронных изделий основной 
интерес представляют продолжительность варки, состояние сваренных изделий и 
потери сухого вещества в результате кулинарной обработки. Исследованиями 
установлено, что изменение температурных режимов сушки макаронных изделий в 
пределах одного вида модифицированного крахмала не оказывает значительного 
влияния на продолжительность варки и состояние сваренных изделий. Изучение 
влияния режимов сушки макаронных изделий на потери сухого вещества в процессе 
варки показало, что увеличение температуры сушкимакаронных изделий с 
добавлением КЭК и КГН приводит к некоторому снижению этого показателя (с 
41,1 % до 37,2 % и с 35,3% до 26,1 % соответственно). В случае использования КХН 
для изготовления макаронных изделий, наоборот, происходит увеличение потерь 
сухого вещества в процессе кулинарной обработки: при температуре сушки 40 0С 
потери составляют 37,5 %, а при температуре 60 0С – 40,1 %.  

Выводы. Оптимальная температура высушивания макаронных изделий с 
добавлением КЭК и КГН, обеспечивающая наименьшие продолжительность 
процесса сушки и потери сухого вещества в результате кулинарной обработки 
изделий, составляет 60 0С. В случае использования КХН температура сушильного 
воздуха должна составлять 40 0С.Полученные результаты, вероятно, объясняются 
различными свойствамимодифицированных крахмалов, в том числе иих 
температурным оптимумом действия. 
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18. Исследование влияния конвективного способа сушки на 
сохраняемость специфической микрофлоры в сухой заварке 
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Беларусь 

 
Введение. На хлебопекарных предприятиях РБ приготовление заварного 

хлебаосуществляется по четырехстадийной технологии на осахаренной, 
заквашенной, сброженной заварке (ОЗС) [1]. Данный способзаключается в том, что 
заварку готовят постадийно. Длительность процесса приготовления заварки 
составляет 7-9 часов. Использовать данный способ приготовления заварного хлеба не 
представляется возможным на предприятиях, работающих в дискретном режиме. 
Решением данной проблемы является использование сухих полуфабрикатов, в 
частности  сухой заварки, в составе которой максимально сохранена специфическая 
микрофлора традиционных заварок. 

Материалы и методы. Объектом исследований явилась мучная заварка, 
прошедшая стадии осахаривания и заквашивания, которая подвергалась 
высушиванию конвективным способом в плотном слое. В ходе исследований 
применяли методы анализа, общепринятые в промышленности, научных 
учреждениях Республики Беларусь и за рубежом [2]. 

Результаты. Исследованияпроведенные на каждой из трех стадий производства 
заварки показали, что в качестве исходного материала для получения сухойзаварки 
целесообразно использовать заквашенную заварку. Это связано с тем, что в 
заквашенной заварке содержатся термофильные молочнокислые бактерии 
L.delbruckii-76 с оптимумом действия 50-60 оС, которые сохраняют свою 
жизнеспособность до 80 оС. Штамм молочнокислых бактерий L.delbruckii-76 
способствует накоплению необходимого уровня кислотности и формированиюкисло-
сладкого вкуса и приятного аромата хлеба. Таким образом, заквашенная заварка 
является оптимальным полуфабрикатом для высушивания.Дальнейшим этапом 
исследований явился подбор оптимальных параметров конвективного способа сушки 
для сохранения специфической микрофлоры заквашенной заварки.При конвективном 
способе сушки заквашенную заварку высушивали при четырёх температурных 
режимах (55, 60, 65, 70оС). Режимы были выбраны, в связи с температурным 
диапазоном жизнедеятельности молочнокислых бактерий L.delbruckii-76. При  
конвективном способе сушке постоянными величинами являлись скорость воздуха и 
толщина слоя заварки[3]. Высушивание заквашенной заварки проводили до среднего 
значения влажности сухой заварки – 10 %. В ходе исследований  были построены 
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кривыеконвективной сушки, которые приведены на рисунке 1. Анализ кривых 
конвективной сушки показал, что  при повышении  температуры воздуха от 55 до 
70оС, время высушивания полуфабриката сокращается на 50 минут. 

  

Рис. 1. Кривые конвективной сушки 
сухой заварки 

     Рис. 2. Содержание молочнокислых 
бактерий в сухой заварке 

Критерием позволяющим определить оптимальную температуру высушивания 
является количество молочнокислых бактерий содержащихся в 1 грамме 
сухойзаварки.Из диаграммы, представленной на рисунке 2, следует, что для образца, 
высушенного при 60оС количество сохранившейся  специфической микрофлоры 
максимально, и при пересчете по сухому веществу наиболее приближенно к 
количеству молочнокислых бактерий в свежей заварке. Образцы,высушенные при 65 
и 70оС, содержали меньшее количество молочнокислых бактерий, за счет 
длительности процесса высушивания. Следовательно, оптимальной температурой 
сушки является 60оС, время сушки при этом составляет 130 мин. 

Выводы. В результате исследованийбыл выбран оптимальный мучной 
полуфабрикат для высушивания – заквашенная заварка.Установлено, что при 
конвективном способе сушки мучного полуфабриката оптимальными режимами 
данного процесса являются: температура воздуха в процессе сушке 60оС, 
продолжительность высушивания  130 минут, так как при данном режиме 
максимально сохранена микрофлора заварки. 
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19. Особливості  ринку хлібобулочних виробів в Україні   
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Вступ. Харчова промисловість України є однією з найважливіших серед інших, 

адже харчування для людини – це передусім якість її існування та безпека життя в 
суспільстві. Фундаментальними напрямами забезпечення сталого функціонування і 
подальшого розвитку підприємств харчової промисловості є впровадження 
високоідейних технологій, розробка нових харчових продуктів, прийняття 
організаційних і адміністративних рішень. Соціальним продуктом харчування завжди 
був і залишиться хліб та хлібобулочні вироби, а питаннями функціонування 
підприємств займається хлібопекарська галузь України. 

 
Матеріали і методи. Методичну основу дослідження становлять методи 

порівняльного аналізу, спостереження, аналогії, історичний метод. Аналіз 
статистичних даних проведений із використанням методів групування, порівняння та 
узагальнення. 

В основі інформаційної бази дослідження містяться нормативно-правові акти з 
найважливіших питань організації управління якістю, державного регулювання 
хлібопекарської галузі, статистичні дані Державної служби статистики України, дані 
Державної служби технічного регулювання України, офіційні дані статистичної 
звітності, довідкові матеріали, публікації вітчизняних та зарубіжних авторів та ін.  

 
Результати. Хлібобулочні вироби є важливим продуктом харчування, оскільки, 

з одного боку, внаслідок споживання хліба людина майже на половину задовольняє 
свою потребу у вуглеводах, на третину – в білках, більше, ніж на половину – у 
вітамінах групи В та ін. З іншого боку – ці продукти мають соціально важливе 
значення, у зв’язку з цим питання задоволення потреб населення в хлібі має 
першочергове значення. Це забезпечує ринок хлібобулочних виробів, головна ціль 
якого – якомога більше задовольнити реальні потреби населення України у кількості, 
якості та асортименті продукції. 

Хлібопекарська галузь України є однією з основних у харчовій промисловості, яка 
за виробничими потужностями, механізацією технологічних процесів, асортиментом 
спроможна забезпечити населення різними видами хлібних виробів. Вона розвинута в 
усіх областях і районах України. Географія галузі збігається з географією розселення 
населення. Потужні механізовані підприємства розміщені у великих містах. 
Хлібозаводи є в усіх невеликих містах і селищах міського типу. Обсяг виробництва 
зернових культур в Україні цілком достатній для задоволення внутрішніх потреб та 
значного експорту. Стаціонарні хлібопекарські підприємства мають важливе значення 
для підтримки соціальної стабільності в суспільстві. Своєю продукцією, яка була, є і 
залишається продуктом номер один, вони забезпечують всі верстви населення та 
бюджетні організації (Міноборони, МВС, митниці, лікарні, школи та ін.). 

Протягом останніх десяти років, у зв’язку зі зниженням купівельної спроможності 
населення, а також виникненням на ринку виробників хліба підприємств інших форм 
власності, потужності підприємств з виробництва хліба та хлібобулочних виробів 
використовуються лише на 30–35 % (крім м. Києва та окремих обласних 
хлібокомбінатів). Це говорить про те, що хлібопекарська галузь забезпечена 
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потужностями, які здатні щоденно виробляти близько 400 г хлібобулочних виробів у 
розрахунку на одного жителя країни, і має можливість повністю забезпечити потреби 
населення в цій продукції. 

Вивчення спеціальної літератури дозволило виявити такі особливості ринку 
хлібобулочних виробів: 

1. Хліб – товар першої необхідності, який володіє нееластичним попитом. 

2. Локальність ринків збуту хліба не повинна перевищувати 100 км від місця його 
виробництва, що пов’язано з великими транспортними витратами та невеликими 
термінами зберігання продукції. 

3. Хлібобулочні продукти не є конкурентними через адміністративний контроль 
та методи впливу на виробників хлібобулочних виробів у регіонах. 

 
Висновки. Вищеперераховані особливості характерні для ринку хлібобулочних 

виробів в Україні. Дослідження показали, що інтереси різних прошарків населення з 
неоднаковим рівнем доходів мають значні відмінності, які обов’язково повинні 
враховуватися виробниками продукції.  

 
Література. 

1. Вишневецька О.В. Харчова промисловість України: тенденції, проблеми, 
перспективи.- К.: Аграр Медіа Груп, 2013.-175 с. 

2. Свідло К. В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі 
: підручник для студ. вищих навч. закладів / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, Л. О. Бачієва 
; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Світ книг, 2013. - 225 с 
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4.2. Підсекція інноваційні технології переробки та створення 
нових продуктів у кондитерській та харчоконцентратній 

промисловості 
 
Голова підсекції – проф. А.М. Дорохович 
Секретар підсекції – асист. О.В. Запотоцька  

А-519 
1. Дослідження мінерального складу молока для дитячого 

харчування 
 

Крістіна Белінська, Наталія Фалендиш 
 Національний університет харчових технологій  

 
Вступ. У ранньому дитячому віці (особливо на першому році життя) 

захворювання, пов'язані з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну, займають 
провідне місце. Це обумовлено надзвичайно високими темпами розвитку дитини: за 
перші 12 місяців життя маса тіла збільшується в середньому в 3 рази, довжина - в 1,5. 
Таке інтенсивне збільшення розмірів тіла дуже часто супроводжується абсолютним 
або відносним дефіцитом кальцію і фосфору в організмі [1,2]. 

Матеріали та методи. Були проведені дослідження мінерального складу 
молока кози та кобили та порівняння його з молоком жіночим та коров’ячим. 
Наведені дані по вмісту компонентів, які відіграють суттєву роль у фосфорно-
кальцієвому обміні в організмі дитини. 

Кальцій є одним з основних елементів, що виконують пластичну функцію: 97-99 
% кальцію входить до складу кісток скелета. Іонізований кальцій відіграє важливу 
роль у процесах обміну тканин: ущільнює судинну стінку, забезпечуючи нормальну 
проникливість її, нормалізує збудливість нервово-м'язового апарату і центральної 
нервової системи, є активатором згортання крові, входить до складу деяких 
клітинних ферментів. Всмоктування кальцію в кишечнику залежить від 
співвідношення його з фосфором. 

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну у дітей раннього віку найчастіше 
проявляються з боку кістково-м'язової системи. Найчастішим захворюванням, 
пов'язаним з порушенням фосфорно-кальцієвого гомеостазу, у дітей 1-го року життя 
є рахіт. Причиною гіпокальціємії може бути дефіцит вітаміну D і порушення його 
метаболізму, зумовлені тимчасовою незрілістю ферментних систем органів (нирки, 
печінка), регулюючих цей процес. 

Основна фізіологічна функція вітаміну D (тобто його активних метаболітів ) в 
організмі дитини – регуляція і підтримку на необхідному рівні фосфорно-кальцієвого 
гомеостазу організму. Це забезпечується шляхом впливу на всмоктування кальцію в 
кишечнику, відкладення його солей в кістках (мінералізація кісток) і реабсорбцію 
кальцію і фосфору в ниркових канальцях. 

Результати. Співвідношення кальцію і фосфору в жіночому молоці становить 
2:1. Саме таке співвідношення цих двох елементів вважається оптимальним для 
уникнення різних дисфункцій в організмі дитини. У коров'ячому молоці, яке є 
основою для дитячого харчування, співвідношення кальцію і фосфору 1:1. 

У пошуках сировини для виробництва молочної основи для дитячих адаптованих 
сумішей досліджувалося молоко кози і кобили. Слід зазначити, що в козячому молоці 
співвідношення кальцію і фосфору 1,4:1, а в кобилячому молоці – 1,5:1. Таке 
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співвідношення цих елементів дозволяє використовувати молоко кози і кобили у 
виробництві дитячого харчування, як замінників коров'ячого молока. Крім того, 
дослідження вказують на переваги молока кози і кобили над коров'ячим молоком за 
вмістом вітамін D. У молоці корови цього вітаміну міститься в 4 рази більше, ніж у 
жіночому молоці. Кобиляче молоко більш наближене за вмістом вітаміну D до 
жіночого молока, і перевищує його кількість лише в 2 рази. 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що не тільки коров'яче молоко 
може використовуватися у виробництві дитячих сумішей, а є й інші види молока, 
склад яких більш наближений до складу жіночого молока, яке є ідеальним продуктом 
для вигодовування новонароджених. 

Література  
1. Принцип харчування здорової дитини раннього віку : навч. посіб. для студ. 

мед. вузів з англ. мовою навч. / Т. Фролова, В. Коломенський, І. Терещенкова, Н. 
Стенкова. – Х.: Регіон-інформ, 2004. – 100 с. 

2. Тіщенко В. А. Харчування дітей раннього віку при порушеннях в стані 
здоров’я : навч. посіб. для студ., інтернів-педіатрів, інтернів-неонатологів, педіатрів, 
неонатологів / В. А. Тіщенко, Т. М. Плеханова, Т. К. Мавропуло. – Дніпропетровськ: 
Арт-прес, 2002. – 66 с. 

 
 

2.Дослідження сорбційно-десорбційних властивостей суфле 
на суміші еритритолу та фруктози 

 
Надія Паращина, Михайло Точілкін,  

Андрій Мурзін, Антонелла Дорохович 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Кондитерські вироби за своїм складом це висококалорійні продукти з 

високим вмістом жирів та вуглеводів і порівняно низьким вмістом вітамінів, 
поліненасичених жирних кислот. Основною сировиною кондитерської промисловості 
є цукор, але на сьогоднішній день постало питання виробництва солодкої продукції, 
яку можна споживати всім групам населення, в тому числі – хворим на цукровий 
діабет.  

Зараз в Україні при виробництві кондитерських виробів для хворих на цукровий 
діабет використовується моносахарид фруктоза, тоді як за кордоном набули 
широкого використання цукрозамінники нового покоління – поліоли з 
пребіотичними властивостями, серед них широкого застосування знайшов еритритол. 
Перевагами даного поліолу є: швидкість виведення з організму (понад 90% протягом 
24 год); низький глікемічний індекс (прирівнюють до 0 %), тоді як у сахарози 65%; 
низька калорійність (0,2 ккал/г); має прохолоджувальний ефект та як і всі поліоли, 
еритритол не викликає карієсу [1]. 

 
Матеріали і методи. Методи досліджень: сорбційно-десорбційні властивості 

на приладі Мак-Бена; калорійність продукту визначена на основі енергетичних 
показників білків, жирів, вуглеводів; показник глікемічності (ПГ) згідно методики 
розробленої в НУХТ. Для встановлення оптимального рецептурного співвідношення 
компонентів піноподібного напівфабрикату був використаний математичний метод 
багатофакторного планування експерименту. 
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Результати та обговорення. Проведені дослідження показали, що 

виробництво піноподібного напівфабрикату на еритритолі не доцільно, оскільки 
еритритол має низьку гігроскопічність і тому напівфабрикат на його основі буде 
усихати в процесі зберігання. Враховуючи високу водопоглинаючу здатність 
фруктози було прийнято рішення використовувати суміш еритритолу і фруктози. 
Фруктоза забезпечує хороші органолептичні та структурно-механічні показники 
піноподібного напівфабрикату [2]. Для визначення оптимального співвідношення 
еритритолу, фруктози і агару використано метод багатофакторного планування 
експерименту. Результати досліджень показали, що оптимальне співвідношення 
фруктози еритритолу і агару становить 4: 4: 0,1. 

Ізотерми сорбції та десорбції напівфабрикатів на еритритолі, фруктозі та на 
суміші еритритолу та фруктози представлено на рис. 1. 

 
 
 

а) б) 
 
 

в) 
Рис. 1. Ізотерми сорбції та десорбції напівфабрикатів виготовлених на:  

а) фруктозі, б) еритритолі, в) суміші еритритолу та фруктози. 
 

Аналіз даних по сорбції вологи по зонах І, ІІ, ІІІ представлено в таблиці 1. 
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Таблиця  
Вміст вологи по зонах ізотерм сорбції 

Вміст вологи, см3/100г 

І зона 

P/Ps = 0,00…0,25 

ІІ зона 

P/Ps = 0,26…0,75 

ІІІ зона 

P/Ps = 0,76…1,00 Продукт 

Сухих 
речовин 

Продукту Сухих 
речовин 

Продукту Сухих 
речовин 

Продукту 

Фруктоза 0,0…0,3 0,0…0,3 0,3…21,1 0,3…20,7 21,1…120,1 20,7…117,7 

Суфле на фруктозі 0,0…2,0 0,0…1,4 2,0…36,0 1,4…25,9 36,0…87,0 25,9…62,6 

Еритритол 0,0…0,3 0,0…0,3 0,3…1,0 0,3…0,1 1,0…53,4 0,1…52,3 

Суфле на еритритолі 0,0…1,6 0,0…1,2 1,6…5,6 1,2…4,0 5,6…77,7 4,0…55,9 

Суфле на суміші 0,0…3,7 0,0…2,7 3,7…26,4 2,7…19,0 26,4…199,4 19,0…143,6 

Аналіз результатів показав, що при Р/Рs=0,75 рівноважна вологість 
напівфабрикату становить 26,4 %. Вологість напівфабрикату згідно рецептури 
складає 28±2 %, тому при зберіганні не буде ні втрачатися ні поглинатися волога. 
Зважаючи на це, такий напівфабрикат доцільно використовувати при виробництві 
різноманітних тортів та тістечок. 

 
Висновки. Розроблена технологія та рецептура кондитерського піноподібного 

напівфабрикату на суміші еритритолу і фруктози, який заслуговує маркування: «без 
цукру (сахарози)», «функціональний продукт», «з пониженою калорійністю», «з 
редукованою глікемічністю». 

 
Література 
1. Полумбрик М. О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров`я людини / 

М. О. Полумбрик – К.: Академперіодика, 2011. – 487 с. 
2. Дорохович А. Н. Инновационные технологии пенообразного полуфабриката 

типа «суфле» на основе моносахарида фруктозы и полиола мальтитола / А. Н. 
Дорохович, А. В. Мурзин // Хранителна наука, техника и технологии 2013 : Научни 
трудове на УХТ , 18-19 октомври 2013. – Пловдив, 2013. – Т. LX.– С. 455-460. 
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3.Перспективи використання сухого екстракту журавлини в 
харчовій промисловості 

 
Сергій Малинка, Дмитро Краснік,  
Катерина Рубанка, Віта Терлецька 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Червоні плоди північної культури високо цінуються в основному за 

велику кількість в них вітаміну С. Але було б нерозумно вважати, ніби аскорбінова 
кислота – єдина значуща складова кислих ягід. У них містяться і інші важливі 
вітаміни: РР, В6, В2, В9, В1, К. Журавлина є джерелом потужних антиоксидантів, 
таких як токоферол (вітамін Е), флавоноїди, катехіни, антоціани. Багаті червоні ягоди 
і органічними кислотами, що позначається на смакових якостях плодів. Це яблучна, 
лимонна, хінна, бурштинова,  щавлева та інші кислоти [1, 2]. 

У ягодах велика кількість калію, фосфору, магнію і кальцію, спостерігається 
присутність заліза, бору, йоду, кобальту, цинку, міді, навіть є олово, срібло та нікель. 
У журавлині міститься марганець, якому властиві якості антиоксиданту. У складі 
плодів виявлені харчові волокна. З корисних елементів варто згадати фенол, бетаїн, 
танін, пектинові і дубильні речовини. Класичний набір «білки – жири – вуглеводи» 
знаходяться у складі ягід журавлини в співвідношенні 0,5 г - 0,2 г - 3,7 г (з 
розрахунку в 100 г продукту). Малий вміст жирів і цукрів дає в результаті мізерну 
калорійність плодів – всього 28 ккал [3, 4]. 

Метою роботи є дослідження сухого екстракту з журавлини в складі якої 
знаходиться велика кількість корисних речовин, які мають позитивний вплив на 
здоров’я людини. Застосування даного сухого екстракту дозволить підвищувати 
цінність напоїв, продуктів хлібопекарського, кондитерського та харчоконцентратного 
виробництва. Великою перевагою даних екстрактів є можливість комбінувати їх на 
стадії виготовлення з іншими функціональними продуктами, оскільки вони є 
швидкорозчинними та легко дозуються. 

Дивлячись на високий склад корисних речовин, було доцільним дослідження 
хімічного складу сухого екстракту ягід журавлини. 

 
Матеріали і методи. Об’єктом досліджень служили сушені ягоди журавлини з 

масовою часткою вологи 6,0 % та отриманий з них сухий екстракт журавлини з 
масовою часткою вологи 4,8 %. В досліджуваних зразках визначали органолептичні і 
фізико-хімічні показники (загальну кількість вуглеводів, дубильні речовини, 
флавоноїди, аскорбінову кислоту, вітамін Р та антоціани) згідно загальноприйнятих 
методик.  

Сухий екстракт отримували згідно розробленої технології к.т.н., доц. В.А. 
Терлецькою та К.В. Рубанкою. Так висушену журавлину екстрагували гарячою 
водою з періодичним перемішуванням протягом певного часу та висушували під 
вакуумом при температурі 60 °С до вмісту масової частки вологи 4,5 %.  

Результати. Під час огляду літератури було встановлено, що в літературі існує 
безліч інформації про хімічний склад ягід журавлини, однак, відсутні дані, що 
стосуються хімічного складу сухого екстракту, тому нами досліджено вміст деяких 
компонентів хімічно складу сухого екстракту журавлини та проведена порівняльна 
оцінка якості отриманого екстракту та початкової сировини (сухих ягід журавлини).  

Отриманий екстракт мав однорідний вигляд, буро-коричневе забарвлення, 
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приємний смак з солодкуватим присмаком. На відміну від сухих ягід була відсутня 
кислинка.  

За результатами досліджень можна сказати що процес екстракції значно зменшив 
загальний вміст цукру, що було зумовлено його карамелізацією. Необхідно 
відмітити, що після сушіння аскорбінова кислота частково зберігалась, вітамін Р 
збільшився в 1,5 рази, антоціани в 1,5 рази,  дубильні речовин в 7 разів, а вміст 
флавоноїдів фактично не змінився. 

Висновки. В результаті досліджень було встановлено, що під час екстракції у 
воду переходить значна частина біологічно активних речовин, які під час 
зневоднення (сушіння) призводять до концентрування більшості досліджуваних 
компонентів. Деяка частина досліджуваних речовин (наприклад, аскорбінова 
кислота) втрачається, проте ці втрати не значні, що зумовлено використанням 
невисоких температур та нетривалий процес виробництва екстракту.   

Отже дана технологія дозволяє збільшити вміст біологічно активних речовин в 
сухому екстракті журавлини, що дає можливість корегувати хімічний склад 
кінцевого продукту (який планується збагачувати). 

Література 
1. Носов А. М. Лекарственные растения / А. М. Носов. – М. –2007. – C. 208 – 209. 
2. Лікарські рослини / Відп. ред. А. М. Гродзінський. – К., 1992. – 544 с. 
3. Растительные ресурсы России и сопредельных государств: Ч. I – Семейства 

Lycopodiaceae – Ephedraceae, ч. II – Дополнения к 1–7-му томам. – СПб. –  1996. – С. 
121 –124.  

4. Чуешов В. И. Промышленная технология лекарств : [Учебник.В 2-х т. Том 2 / 
[В. И. Чуешов, М. Ю. Чернов, Л. М. Хохлова и др.] ; Под редакцией профессора 
В. И. Чуешова. – X. : МТК - Книга; Издательство НФАУ, 2002. – 716 с. 

 
 

4.Реологічні властивості суфле, виготовленого на суміші 
мальтитолу та фруктози 

 
Андрій Мурзін, Ірина Рубан, Олена Потривайло, Антонелла Дорохович 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. На сьогоднішній день велика частина населення хворіє на цукровий 

діабет, в тому числі діти. У країнах Європи чисельність хворих вже становить 8 %. В 
останні роки при виробництві кондитерських виробів стали використовуватися 
цукрозамінники нового покоління – поліоли з пребіотичними властивостями, серед 
них велике поширення отримав мальтитол [1, 2]. Нашим завданням була розробка на 
основі мальтитолу і фруктози технології та рецептурних композицій оздоблювальних 
напівфабрикатів піноподібної структури типу «суфле», які можна вживати всім 
групам населення, в тому числі хворим на цукровий діабет.  

Попередні дослідження показали, що виготовлення суфле на самому мальтитолі 
не доцільно, тому прийнято рішення використовувати його в суміші з фруктозою. 
Для цього встановлено оптимальне співвідношення основних рецептурних 
компонентів. 

Матеріали і методи. Реологічні властивості визначали на приладі «Реотест-2». 
Для встановлення оптимального рецептурного співвідношення компонентів 
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піноподібного напівфабрикату був використаний математичний метод 
багатофакторного планування експерименту. 

Результати. Проведені нами дослідження в Інституті хімії поверхні ім. О.О. 
Чуйко на приладі «Реотест-2» забезпечують можливість визначити ефективну 
в’язкість суфле на суміші мальтитолу і фруктози в залежності від градієнту 
швидкості зсуву (рис. 1.). 
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1.                                                                     2. 

Рис.1. Залежність ефективної в’язкості (η, мПа∙с) суфле на суміші фруктози і 
мальтитолу свіжоприготовленого (1), та через 6 діб зберігання (2) від градієнту 
швидкості зсуву (γ, с-1). 

Встановлено, що структура суфле на суміші мальтитолу і фруктози в процесі 
зберігання протягом гарантованого терміну послаблюється на 13 %. Це свідчить про 
те, що в даній системі властивості мальтитолу домінують над властивостями 
фруктози. Показники ефективної в’язкості суфле при різних градієнтах швидкості 
зсуву представлені в таблиці 1. 

Таблиця  



 206 

Ефективна в’язкість суфле 
0,3333 с-1), Па с 5,4 с-1), Па с 9 с-1), Па с Зразок суфле Термін 

зберігання початкове кінцеве початкове кінцеве початкове кінцеве 
свіже 333,393 239,173 39,515 37,726 29,793 28,630 Мальтитол 
6 діб 239,136 231,589 44,138 38,620 34,714 24,335 
свіже 763,421 618,468 110,494 92,600 80,522 68,622 Фруктоза  
6 діб 1319,076 698,193 143,000 120,037 > > 
свіже 719,934 529,080 72,470 65,014 51,087 47,329 Мальтитол і 

фруктоза  6 діб 625,717 386,542 64,417 55,172 45,808 40,439 

В’язкість практично незруйнованої структури суфле на фруктозі і на суміші 
фруктози з мальтитолом відразу після приготування відрізняються не значно, а після 
зберігання протягом 6 діб у зразків на фруктозі спостерігається збільшення 
ефективної в’язкості на 73 %, що свідчить про небажане ущільнення структури. 

За органолептичними та структурно-механічними показниками розроблений 
напівфабрикат буде добре розміщуватися на поверхні випечених напівфабрикатів, 
тому його доцільно використовувати при виробництві тортів та тістечок. 

Висновки. Використання суміші мальтитолу і фруктози забезпечує можливість 
створення суфле з стабільними структурно-механічними показниками якості 
протягом гарантованого терміну зберігання. Розроблений напівфабрикат заслуговує 
маркування: «без цукру (сахарози)», «функціональний продукт», та «з редукованою 
глікемічністю». 

Література 
1. Position of the American dietetic association: use of nutritive and nonnutritive 

sweeteners // J.Am.Diet. Assoc. – 2006. –– V.104. – p. 225-275. 

2. Дорохович А. Н. Инновационные технологии пенообразного полуфабриката 
типа «суфле» на основе моносахарида фруктозы и полиола мальтитола / А. Н. 
Дорохович, А. В. Мурзин // Хранителна наука, техника и технологии 2013 : Научни 
трудове на УХТ , 18-19 октомври 2013. – Пловдив, 2013. – Т. LX.– С. 455-460. 

 

 
5.Сухий екстракт кореня імбиру – джерело біологічно активних 

речовин 
 

Катерина Рубанка, Інна Зінченко, Віта Терлецька 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Розробка екстрактів рослинної сировини являється актуальним в даний 

час. Екстракти  відносяться до продуктів отриманих з різних частин рослинної 
сировини, шляхом екстрагування, концентрування та висушування до заданої 
кількості сухих речовин.  

Використання екстрактів рослинної сировини дає можливість регулювати 
білковий, ліпідний, амінокислотний, жирно-кислотний, вуглеводний, 
мікроелементний, та вітамінний склад кінцевого продукту. Сучасні технології 
дозволяють використовувати екстракти в молочній, кондитерській, масложировій, 
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пиво безалкогольній та інших галузях харчової промисловості [1], збагачуючи тим 
самим продукти незбалансовані за своїм хімічним складом. 

Особливу увагу серед  рослин, які багаті біологічно активним речовинами, 
викликає корінь імбиру, саме він є джерелом корисних і лікувальних речовин. У 
корені імбиру міститься велика кількість ефірної олії, вуглеводи, жири, смоли, 
феноли, вітаміни А, В1, В2 і С, макро- і мікроелементи (калій, кальцій, натрій, магній, 
фосфор, цинк, залізо), також знаходяться всі необхідні людському організму 
амінокислоти (треонін, триптофан, лізин, фенілаланін, метіонін, валін) [2].  

В літературі існує безліч інформації про хімічний склад свіжого чи висушеного 
кореня імбиру [3], однак відомості про хімічний склад сухого екстракту кореня 
імбиру відсутні. Тому доцільним є дослідження хімічного складу сухого екстракту 
кореня імбиру. 

Матеріали і методи. Об’єктом досліджень служив сушений корінь імбиру з 
масовою часткою вологи 8,2 % та  отриманий з нього сухий екстракт кореня імбиру з 
масовою часткою вологи 4,6 %. Так в досліджуваних зразках визначали загальну 
кількість вуглеводів, дубильні речовини, флаваноїди, аскорбінову кислоту, вітамін Р 
та мінеральні речовини.  

Сухий екстракт отримували згідно розробленої технології к.т.н., доц. В.А. 
Терлецькою та К.В Рубанкою. Так сухий імбир екстрагували гарячою водою з 
періодичним перемішуванням протягом певного часу та висушували під вакуумом 
при температурі 60 °С до вмісту масової частки вологи 4,5 %.  

Результати. Оскільки під час технологічної переробки (екстракції, сушіння), 
корінь імбиру зазнає значних перетворень нами були проведені дослідження зміни 
хімічного складу імбиру та отриманого сухого екстракту, оскільки від цього 
залежить його цінність. Результати досліджень представлені в таблиці. 

Таблиця 
Зміни вмісту компонентів хімічного складу імбиру в сировині і готовому 
продукті 

  

Загальни
й вміст 
цукрів, 
% СР 

Дубильні 
речовини в 
перерахунк
у на танін,  

% СР 

Флавоноїд
и, %  СР 

Аскорбінов
а кислота, 

мг/100г 

Вітамі
н Р, 

мг/100
г 

Мінераль
ні 

речовини, 
% СР 

Сировин
а 18,58 2,5 0,14 113,7 22,6 4,04 

Сухий 
екстракт  5,33 3,4 0,18 68,0 25,8 13,17 

Результати досліджень свідчать про зменшення загального вмісту цукрів, що 
зумовлено їх карамелізацією та утворення темно забарвлених сполук взаємодії 
моноцукрів та амінокислот – меланоїдинів. Висока температури екстракції (90°С) 
інактивує дію ферменту поліфенолоксидази, що призводить до кількісного 
збільшення дубильних речовин та флавоноїдів. Інактивація ферменту карбоксидази, 
нетривалий процес екстракції та низька температура сушіння сприяє частковому 
збереженню вітаміну С. Рутин є біофлавоноїдом, тобто це стійка до кипіння сполука, 
причому висока температура екстракції (90 °С) сприяє кращому розчиненню у воді, 
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його кількісне збільшення становить на 13 %.  
Згідно досліджень маємо, що сушіння рідкого екстракту призводить до 

концентрування всіх елементів мінеральних речовин, тому їх вміст збільшився на 69 
%. 

Висновки. Досліджено вплив технологічної переробки отримання сухого 
екстракту на зміни певних компонентів хімічного складу кореня імбиру. Проведена 
порівняльна оцінка хімічного складу висушеного кореня імбиру та отриманого з 
нього сухого екстракту. Встановлено, що дані екстракти після технологічної 
переробки збільшують вміст мінеральних сполук, вміст вітамінів та фенольних 
речовин, що дає можливість збагачувати продукти не збалансовані за вмістом 
вітамінів та мінералів.  
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6.Дослідження технологічних властивостей нативних та 
набухаючих видів крохмалю різного походження 

 
Віталій Пічкур, Олександр Лисий, Володимир Ковбаса 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Крохмаль відіграє визначальну роль при забезпеченні структури 

багатьох харчових продуктів, а сама структура є важливим фактором, що регулює 
смакові якості продуктів та визначає їх зовнішній вигляд. Необхідна структура 
продукції, та показники якості часто досягаються лише при застосуванні 
модифікованих видів крохмалю, у зв’язку з тим, що нативний крохмаль не має 
необхідних функціональних властивостей. Дослідження технологічних властивостей 
набухаючих видів крохмалю отриманих в різний спосіб, які мають здатність 
набухати і розчинятись в холодній воді без попереднього нагрівання та порівняння їх 
з нативними видами крохмалю є необхідними при впровадженні їх у виробництво 
харчових продуктів [2]. 

Матеріали і методи. Об’єктами дослідження були нативні та набухаючі 
картопляний та кукурудзяний види крохмалю – отримані шляхом екструзійної 
обробки та шляхом гідротермічної обробки в умовах барабанної сушарки. 

Дослідили характеристики даних видів крохмалю (здатність зв’язувати воду в г 
на 1 г сухого крохмалю, розчинність %), в залежності від температури води, 
використовуючи метод Шоха [1].  

Результати. За отриманими результатами аналізу будували криві залежності 
ступеня вологоутримуючої здатності та розчинності від температури, нативного, та 
набухаючих видів картопляного і кукурудзяного крохмалю. 
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Рис. 1. Криві ступеня набухання картопляного та кукурудзяного видів 
крохмалю різних модифікацій в залежності від температури води 

З рис. 1 та рис. 2 видно, що екструдовані крохмалі мають більшу здатність до 
розчинення як в холодній воді, так і при подальшому нагріванні; значно меншу 
розчинність мають крохмалі отримані в умовах барабанної сушарки і максимум їх 
розчинення досягається лише при великій температурі води. Набухаючі крохмалі 
володіють високою здатністю до зв’язування води вже при кімнатній температурі, що 
може виключити процес гідротермічної обробки при приготуванні страв, яка 
необхідна в разі використання нативного крохмалю. Велика різниця здатності 
розчинятись і зв’язувати вологу між екструдованими та іншими досліджуваними 
зразками крохмалю, пояснюється ступенем їх деструкції в процесі оброблення. Так 
екструзійна обробка призводить до значної деструкції структури нативного зерна 
крохмалю та значного пошкодження високомолекулярних молекул, від яких 
залежить процес набухання. На відміну від екструдованих, крохмаль отриманий в 
умовах барабанної сушарки зазнає меншого руйнування структури макромолекул.  

 
 
 

 
Рис. 2. Криві ступеня розчинності картопляного та кукурудзяного видів крохмалю 
різних модифікацій в залежності від температури води. 
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Висновок. Екструдовані види крохмалю є найбільш оптимальними зразками 
для використання їх у продуктах де необхідно забезпечити високий вміст сухих 
речовин при рідких консистенціях (супи, приправи, інстант-напої). Також варто 
відмітити, що для загущування та в якості наповнювача в таких продуктах як 
пудинги, муси, киселі, креми доцільно використовувати крохмаль нативний і 
отриманий в умовах барабанної сушарки. 
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Вступ. Сучасні тенденції до споживання продуктів зі зменшеною калорійністю 

та підвищеною харчовою цінністю потребують інноваційних рішень за рахунок 
використання нової нетрадиційної сировини з підвищеним вмістом незамінних 
амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів та інших біологічно активних макро- та 
мікронутрієнтів. Сировиною, яка відповідає даним вимогам, є різноманітні овочеві 
пюре та порошки. В даній науковій роботі пропонується замінити воду, що йде на 
заміс тіста для затяжного печива, на грибне пюре, приготоване з грибів глива 
звичайна (Pleurotus ostreatus) та печериця двоспорова (Agaricus bisporus) [2]. Для 
надання затяжному печиву функціональних властивостей запропоновано збагатити 
його флавоноїдами, шляхом внесення до рецептури порошку цибулі у кількості 7,5% 
до маси борошна. Вживання 100 г даного печива дозволяє забезпечити 10% добової 
потреби людини у флавоноїдах. 

 
Матеріали і методи. Органолептичні показники якості печива визначені за 

допомогою сенсорного аналізу, масову частку вологи – прискореним методом 
висушування в сушильній шафі, лужність печива – методом титрування, стійкість 
емульсії – за часом вистоювання, кількість та якість клейковини – шляхом 
відмивання, пружність клейковини – за допомогою приладу ИДК, гідратаційну 
здатність клейковини – висушування за допомогою приладу ВЧ. 

 
Результати та обговорення. Проведені дослідження показали наступний 

вплив грибного пюре та порошку цибулі на якість  печива та структурно-механічні 
властивості напівфабрикатів (емульсії і тіста).  
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Рис.1. Зміна стійкості емульсії затяжного печива 

При внесенні даних видів сировини до рецептурної суміші відбувається 
зростання стійкості емульсії затяжного печива. Зростання стійкості емульсії 
зумовлено наявністю в грибному пюре та порошку цибулі значної кількості харчових 
волокон [1], які активно поглинають та зв’язують воду, зменшуючи тим самим 
кількість вільної вологи емулсії, що позитивно впливає на стійкість емульсії.  

При внесенні грибного пюре та порошку цибулі відбувається послаблення 
клейковинного комплексу затяжного тіста, яке може бути пов’язано зі зв’язуванням 
частини вологи внесеними компонентами – клітковиною та білковими фракціями 
грибів. Спостерігаються також відмінності між впливом пюре різних грибів – пюре 
гливи дає більший послаблюючий ефект за рахунок вищої кількості вуглеводів, 
порівняно з печерицями.  

Таблиця 
Вплив грибного пюре та порошку цибулі на якість клейковини тіста 

Номер зразка  Показники 

№1 №2 №3 №4 №5 
Вміст сирої 
клейковини, % до 
маси борошна 

25,3 24,2 24,4 23,2 23,1 

Гідратаційна 
здатність, % 

181,0 173,2 171,7 159,4 160,2 

Розтяжність, см 11 14 13 15 15 
Еластичність Хороша Хороша Хороша Хороша Хороша 
Пружність ИДК-2,  
од. приладу 

72,0 80,0 78,0 83,0 84,0 

Внесення грибного пюре зменшує ступінь усихання печива під час зберігання на 
1,5-2%. Сповільнення черствіння можна пояснити наявністю міцніших форм зв’язку 
вологи, зокрема волога утримується завдяки збільшеному вмісті харчових волокон.  

Висновки. Затяжне печиво, виготовлене з використанням нової рослинної 
сировини, відповідає вимогам чинної нормативної документації, що дозволяє 
використовувати грибне пюре та порошок цибулі для виготовлення нового виду 
затяжного печива, яке має покращений амінокислотний склад і підвищену харчову 
цінність, а також функціональні властивості – за рахунок флавоноїдів цибулі. 
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Вступ. Останнім часом розширився асортимент харчових добавок, які мають 

істотний вплив на органолептичні та структурно-механічні властивості продуктів [1]. 
У технологіях цукристих кондитерських виробів найбільш широко 
використовуються гідроколоїди з метою отримання оригінальної структури 
продукту, поліпшення необхідних функціональних властивостей, збільшення терміну 
зберігання.  

В літературних джерелах дані щодо зміни в’язкості різних гідроколоїдів  від 
зміни технологічних умов досить обмежені. Тому метою роботи є дослідження 
в’язкості розчинів гідроколоїдів та їх сумішей для прогнозування впливу 
функціональних властивостей залежно від тривалості гідратації та зміни температури 
при нагріванні та охолодженні. 

 
Матеріали і методи. В якості об’єктів дослідження використовували пектин, 

гуміарабік, желатин, геланову камідь. Для прогнозування поведінки гідроколоїдів 
при виробництві цукеркових мас проводили дослідження динамічної в’язкості 
модельних розчинів гідроколоїдів та їх сумішей з концентрацією 1 % за допомогою 
капілярного віскозиметра ВПЖ-4 залежно від тривалості гідратації та температури.  

 
Результати. Дослідження в’язкості розчинів гідроколоїдів від тривалості 

гідратації показали, що найбільша в’язкість та її підвищення з часом відбувалася у 
розчинах геланової камеді, що ймовірно пов’язано з більшою лабільністю структури 
його макромолекул.  

Також було встановлено, що найменшу початкову динамічну в’язкість при 20 оС 
мали гуміарабік, це можна пояснити його сильно розгалуженою полісахаридною 
структурою, що призводить до утворення розчинів з низькою в'язкістю та желатин, 
який завдяки особливостям хімічної будови може розчинятися тільки при підвищенні 
температури [1]. 

Протягом 3 годин вистоювання в’язкість всіх досліджених розчинів 
підвищилась, що пояснюється процесом набухання гідроколоїдів за рахунок їх 
пористої структури. 

Технологічний процес приготування цукеркових мас передбачає 
приготування цукрово-патокового сиропу, який передбачає його уварювання 
при високих температурах. Тому, були проведені дослідження зміни 
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динамічної в’язкості 1 % розчинів гідроколоїдів та їх сумішей залежно від 
температури під час нагрівання та охолодження. 

Аналіз отриманих даних показав, що при нагріванні розчину гуміарабіку  до 30 – 
40 ºС в’язкість збільшувалась, при подальшому нагріванні до 90 ºС – зменшувалась. 
Це ймовірно зумовлено процесом набухання гуміарабіку при 30 – 40 ºС, а під час 
подальшого нагрівання в’язкість зменшувалась внаслідок його поступового 
розчинення. При охолодженні розчину в’язкість практично не змінювалась. 

В’язкість розчину пектину при температурі 20–30 ºС підвищувалась, що 
пояснюється набуханням пектину, при подальшому нагріванні в’язкість 
зменшувалась. При охолодженні розчину в’язкість поступово зростала, починався 
процес драглеутворення, тобто між молекулами утворюються поперечні 
міжмолекулярні зв’язки. 

У розчині желатину в’язкість у разі нагрівання незначно зростає, а під час 
охолодження до 40 ºС в’язкість розчину максимальна. Відомо, що драглеутворення 
желатину відбувається при охолодженні внаслідок переходу клубків молекул до 
спіралей з послідуючою їх агрегацією. 

Розчин геланової камеді володіє найбільшою в’язкістю зі всіх досліджуваних 
гідроколоїдів. При нагріванні розчину в’язкість зменшується майже у 2 рази, при 
охолодженні – зростає. Максимальна в’язкість при охолодженні спостерігається при 
30 ºС.  

Молекули желатину та геланової камеді мають форму спіралі, та при високих 
температурах утворюють довільні конформації, які при охолодженні знову 
переходять в впорядковані спіралі та агрегуються з утворенням гелю. 

При дослідженні в’язкості комбінованих розчинів гідроколоїдів встановили, що 
в’язкість розчину пектин-гуміарабік при нагріванні збільшувалась, а при 
охолодженні зменшувалась, при чому вона була меншою, порівняно з розчином 
пектину. 

У розчинах геланова камедь-гуміарабік в’язкість була істотно меншою, 
порівняно з розчином геланової камеді, при нагріванні  вона зменшувалась,а при 
охолодженні зростала.  

В’язкість розчину желатин-гуміарабік збільшувалась при нагріванні, а при 
охолодженні зменшувалась, але порівняно з розчином желатину в’язкість при 
охолодженні зросла. 

 
Висновки. Таким чином, за результатами досліджень можна зробити висновок, 

що при створенні збивної структури цукеркових мас, найбільш раціональними є 
поєднаннями гідроколоїдів желатин – гуміарабік, при виробництві неглазурованих 
помадних цукерок перспективним є комбінація гідроколоїдів геланова камедь – 
гуміарабік.  

 
Література 
1. Феннема О. Р. Химия пищевых продуктов / Ш. В. Дамодаран, К. Л. Паркин, 

О. Р. Феннема; пер. с англ. – СПб.: Профессия, 2012. – 1040 с. 
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9.Застосування гуміарабіку «Fibregum ™» та борошна з 
вівсяного та пшеничного солоду під час створення нового 

асортименту здобного печива з підвищеною харчовою цінністю  
 

Ангеліна Скрипко, Анастасія Стрембіцька,  
Віра Оболкіна, Світлана Кияниця 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Аналіз фактичного харчування населення України, дозволяє надати йому 
характеристику, як кризисного, по відношенню до забезпечення мікронутрієнтами. 
Перспективним об’єктом модифікації з формуванням функціональних властивостей є 
продукти із злаків, у тому числі і кондитерські вироби, які відносяться до продуктів 
постійного вжитку, асортимент яких в останній час активно збільшується. Вченими 
НУХТ розроблені технології одержання неферментованих солодів (пшениці, ячменю, 
вівсу, жита) з високою активністю ферментів, які забезпечують необхідні ароматичні 
речовини, підвищений вміст вітамінів, мінеральних речовин, рослинних ферментів 
[1]. 

Матеріали і методи. В якості об’єктів дослідження використовували вівсяне 
та пшеничне солодове борошно та додатковий структуроутворювач – гуміарабік 
«Fibregum ™» у різних співвідношеннях. 

Результати. Для визначення біологічної цінності продукту потрібно знати його 
амінокислотний склад, особливо незамінні амінокислоти. Однією з найголовніших 
задач даного дослідження було визначення та порівняння амінокислотного складу 
вівсяного та пшеничного солодів. Результати досліджень показали, що білок 
вівсяного та пшеничного солоду є повноцінним за своїм амінокислотним складом. 
Вівсяний солод, порівняно з солодом інших злаків містить незамінні амінокислоти 
(понад 30% від загального вмісту білку), такі як лізин, метіонін, триптофан. 
Пшеничний солод за кількістю незамінних амінокислот складає 24% від загальної 
кількості. Але звертає увагу значна різниця в кількості і якісному складі вільних 
амінокислот. Тобто, в результаті солодорощення кількість вільних амінокислот 
збільшується в 7,4 рази, а незамінних з них в 19 раз. Важливим аспектом з 
технологічної точки зору використання того чи іншого солодового борошна є вміст 
цукрів. Вони накопичуються під час пророщування зерна, коли під дією ферментів 
проходить гідроліз полісахаридів з утворенням цукрів. Це свідчить про те, що у 
солоді містяться амілоліличні ферменти дуже в активному стані. Таким чином 
додавання вівсяного та пшеничного солодового борошна має сприяти зменшенню 
цукру у рецептурах здобного печива. 

Таблиця 
Цукри пшеничного та вівсяного солодів 

Солодове 
борошно Глюкоза Фруктоза Сахароза Рафіноза Мальтоза 

Пшеничне 1,9 1,1 0,2 0,1 0,5 
Вівсяне 1,7 1,8 0,3 0,4 0,3 

З метою визначення оптимального дозування вівсяного та пшеничного 
солодового борошна під час створення нового асортименту здобного печива 
проводилися дослідження впливу на структурно-механічні властивості 
напівфабрикатів та готових виробів.  
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При аналізі фаринограм замісу тіста було встановлено, що при додаванні 
вівсяного та пшеничного солодового борошна до пшеничного від 30 до 100 % 
зменшується максимальна консистенція тіста, зменшується водопоглинальна 
здатність борошна та час утворення тіста, збільшувалося розрідження тіста. Це 
свідчить про активність протеолітичних ферментів вівсяного солоду, що сприяє 
гідролізу білків пшеничного борошна до пептонів і амінокислот. Внаслідок цього 
тісто набуває в’язко-пластичних властивостей.  

На реологічні властивості тіста впливає температура замісу, крім того структура 
здобного печива залежить від процесів, які відбуваються під час його 
термооброблення. Тому були проведені дослідження впливу вівсяного солоду на 
в’язкість борошняної суспензії при її нагріванні, які проводилися на амілографі 
Брабендера ASG. Результати досліджень показали, що внесення солодового борошна 
суттєво змінює максимальну в’язкість борошняної суспензії, початкову температуру 
та час клейстеризації крохмалю. 

Для отримання структури тіста з пружно-пластичними характеристиками, було 
запропоновано додавання в рецептурний склад додаткового структуроутворювача –  
гідроколлоїда гуміарабіка «Fibregum ™». Тому для створення структури тіста з 
додаванням вівсяного та пшеничного солодового борошна з певними структурно-
механічними властивостям додавали гуміарабік «Fibregum ™» у кількості 1,0 – 3,0 % 
до рецептурного складу. Додаванням гуміарабіка збільшує граничну напругу зсуву, 
поліпшує структурно-механічні властивості здобного пісочного тіста. 

Висновки. Застосування борошна з вівсяного і пшеничного солоду та 
гуміарабіка «Fibregum ™» доцільно використовувати для поліпшення 
органолептичних показників якості здобного печива, підвищення його харчової та 
біологічної цінності, зниження калорійності.  

Література. 
1. Вплив борошна пророщених злаків на якість і подовження терміну зберігання 

заварних пряників / В. Оболкіна, Г. Своєволіна, А Дорохович [та ін.] // Харчова і 
переробна промисловість. – 2005. – № 12. – С. 22 – 23. 

 
 

10.Розроблення бісквітів типу «буше» з використанням 
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Вступ. В останні роки одним з найбільш поширених ендокринних захворювань є 
цукровий діабет. На теперішній час 3% населення Землі страждають на цукровий 
діабет. Тому актуальним є розроблення харчових продуктів у тому числі борошняних 
кондитерських виробів (БКВ) спеціального призначення. Оскільки люди, які 
страждають на цукровий діабет не можуть споживати цукор, доцільним є 
використання цукрозамінників, при виробництві діабетичних продуктів харчування. 
В останні роки у світі перспективними є цукрозамінники-поліоли: лактітол, 
ізомальтітол, еритрітол, мальтітол. Цукрозамінники-поліоли характеризуються 
невисокою калорійністю та низьким глікемічним індексом (ГІ). 

Серед БКВ популярністю у населення користуються бісквітні торти, тістечка, 
рулети. Бісквітний напівфабрикат характеризується пишною, легкою, 
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дрібнопористою, еластичною структурою. Бісквітний напівфабрикат отримують 
шляхом збивання меланжу (яєць) з цукром та подальшим змішуванням збитої маси з 
борошном та випіканням отриманого тіста. Різновидом бісквітного напівфабрикату є 
«буше». Бісквіт «буше» відрізняється від основного рецептурою та технологією. 
Особливістю технології «буше» є окреме збивання білків та жовтків. Тісто для 
«буше» готують більш в'язким та густим.  

 
Матеріали і методи. В роботі була використана сировина: ізомальтітол, 

мальтітол, фруктоза, цукор білий кристалічний (Україна, ДСТУ 4623:2006), яйця 
курячі (Україна, ДСТУ 5028:2008), борошно пшеничне вищого сорту (Україна, ГСТУ 
46.004-99). При проведенні досліджень були використані наступні методи: густину 
тіста визначали вимірюючи масу тіста та об’єм, який воно займає; питомий об’єм 
досліджували за допомогою приладу ОХЛ, який працює за принципом витиснення 
виробом сипкого наповнювача (дрібного зерна); калорійність виробів визначали на 
основі енергетичних показників білків, жирів, вуглеводів; показник глікемічності 
(ПГ) визначали методом розробленим в НУХТ. 

 
Результати. Важливим показником, що відповідає за якісні показники готових 

бісквітних виробів є густина тіста. Тому ми вважали за доцільне дослідити вплив 
цукрозамінників на густину бісквітного тіста «буше» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Густина бісквітного тіста на основі: 

1 – цукру; 2 – фруктози; 3 – мальтітолу; 4 – ізомальтітолу. 

Згідно з отриманими результатами встановлено, що порівняно з контролем на 
основі цукру густина бісквітного тіста на основі фруктози зменшується на 20%, на 
основі мальтітолу – на 9%, а густина тіста на основі ізомальтітолу збільшується на 
5%. Важливим етапом, який впливає на структуру бісквітного тіста, а в подальшому і 
на якість готових виробів є процес піноутворення. В попередніх дослідженях нами 
встановлено, що порівняно з цукром, використання ізомальтітолу зменшує 
піноутворюючу здатність меланжу на 40%, а фруктоза та мальтітол сприяють 
покращенню піноутворення системи меланж-цукрозамінник на 15% та 25% 
відповідно. Цим можна пояснити, чому при використанні ізомальтітолу густина тіста 
збільшується.  

Важливими структурними показниками, що характеризують якість готових 
виробів є об’ємна маса та пористість. За результатами досліджень встановлено, що 
об’ємна маса зразку на основі цукру становить 3,59 см3/г, на основі фруктози – 3,57 
см3/г, на основі мальтітола – 3,53% см3/г, на основі ізомальтітола – 3,18 см3/г. 
Порівняно з контролем на цукрі пористість зразка на основі фруктози більша на 8%, 
а зразка на основі ізомальтітола менша на 5%. Пористість зразка на мальтітолі 
наближається до значення контролю. 
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Встановлено, що при заміні цукру на цукрозамінники зменшується калорійність 
виробів і знижується ПГ. Порівняно з бісквітами на цукру калорійність виробів на 
основі мальтітолу та ізомальтітолу знижується на 15%. ПГ виробів на основі 
мальтітолу зменшується на 22%, на основі ізомальтітолу – на 50%, на основі 
фруктози – на 31%. 

Висновки. Розроблено бісквіти типу «буше», які можна рекомендувати до 
споживання хворим на цукровий діабет. Крім того зменшення калорійності та ПГ 
бісквітів типу «буше» на основі цукрозамінників нового покоління дозволяє 
рекомендувати їх для для споживання усіх верств населення. Розроблення нових 
виробів дозволить розширити асортимент діабетичних продуктів. 

Література 
1. Position of the American dietetic association: use of nutritive and nonnutritive 

sweeteners // J.Am.Diet. Assoc. – 2006. – V. 104. – Р. 225 – 275. 
 
 

11.Використання білків сироватки в технологіях цукеркових 
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Вступ. Серед збивних цукеркових мас останнім часом спостерігається зростання 

популярності різних видів м’якої нуги.  
Нуга – кондитерський виріб, який відноситься до східних солодощів. При 

перекладі з латинського «нуга» означає горіх, тому що до рецептурного складу 
входять різні види горіхів. Походження нуги достеменно невідомо, але вважається, 
що в теперішньому вигляді ці ласощі з’явились в країнах Південної Європи 
приблизно в XV столітті, де ї зараз є одним з атрибутів Різдвяних свят, але ймовірно, 
вони були завезені з Близького Сходу. 

Традиційно нугу виробляють в Іспанії («turrón»), в Італії (м. Кремона), у Франції 
(м. Монтелімар) і Бельгії. У США нугою називають один з інгредієнтів шоколадних 
батончиків «Mars», «Nuts», який значно відрізняється від традиційної рецептури, 
часто включаючи кукурудзяний сироп, желатин і арахіс. 

Одним з основних компонентів збивних цукеркових мас є піноутворювач. У 
кондитерській промисловості в якості піноутворювачів найчастіше 
використовуються свіжі, заморожені, висушені або законсервовані цукром яєчні 
білки та продукт гідролізу казеїну голландської фірми «Хайфоама». Інші 
піноутворювачі, такі як білки сої, кров’яний альбумін, екстракт цукрового буряку, 
екстракт мильного кореня, корінь солодки не знайшли широкого застосування, так як 
не відповідають вимогам за органолептичними показниками [1, 2]. 

Оскільки білки володіють не тільки піноутворювальними властивостями та 
здатністю стабілізувати дисперсні системи, але і є джерелами цінних амінокислот, 
вирішено дослідити властивості протеїну сироватки та його комбінацій з яєчним 
білком для застосування у збивних цукеркових масах типу «м’яких нугатинів». 

Матеріали і методи. В якості матеріалів дослідження використовували сухий 
яєчний білок 80% виробництва ТОВ «ОVOSTAR» (Україна) та протеїн сироватки 
Lactomin 80 КСБ УФ 80% виробництва Германії. Для оцінки піноутворювальних 
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властивостей та стійкості білкової піни визначали піноутворювальну здатність за 
методом Рауха, який полягає у співставленні об’єму отриманої білкової піни до та 
після збивання; стійкість піни фіксували за висотою стовпа піни після завершення 
збивання. 

Результати. У молоці міститься в середньому 30 – 39 г/л загального білка, який 
володіє високими нутритивними властивостями. Білки молока представлені двома 
групами білкових фракцій – казеїном та білками сироватки. Казеїн складає 80 % всіх 
білків коров'ячого молока, в результаті агломерації казеїнових міцел акумулюється в 
згусток. Решта білків переходить у сироватку, і тому їх називають білками сироватки. 
У минулому, найчастіше, сироватка йшла у відходи, але в даний час розроблені 
економічно ефективні способи концентрування або виділення білків сироватки з 
високими технологічними та функціональними властивостями. 

Біологічна цінність білків сироватки вище, ніж у казеїнів. Крім β-лактоглобулін 
та α-лактальбуміну, вони містять альбумін сироватки, імуноглобуліни, а також 
значну кількість цистеїну. 

Переваги використання білків сироватки в якості сировинних інгредієнтів 
збивних цукеркових мас пояснюються їх високими нутритивними та функціонально-
технологічними властивостями. 

Для застосування у технологіях збивних цукеркових мас, по-перше, необхідно 
з’ясувати піноутворювальну здатність та стійкість білку сироватки порівняно з 
яєчним та їх комбінацій у певних співвідношеннях. 

Результати досліджень показали, що піноутворювальна здатність яєчного білку 
склала 275%, а білку сироватки 240%. При комбінуванні яєчного та білку сироватки 
подальше збільшення кількості білку сироватки в суспензії призводило до зниження 
показника піноутворювальної здатності. Для збагачення збивних цукерок типу 
«м’який нугатин» незамінними амінокислотами вирішено використовувати яєчний та 
білки сироватки у співвідношенні 50:50. При такому співвідношенні білків показники 
піноутворювальної здатності складають 250%, а стійкість піни через годину 
вистоювання 80%. 

Висновки. Застосування білків сироватки в технологіях збивних цукеркових 
мас дозволить збагатити збивні кондитерські вироби та створити вироби з новою 
агрегатною білковою структурою. 

Література 
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12.Дослідження вологості та в’язкості тіста для вафельних 
листів з аглютенового борошна 

 
Ірина Тарасенко, Наталія Малишко, Вікторія Дорохович 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. В наш час у зв’язку з багатьма факторами, такими як екологічний стан, 
нераціональне харчування, погіршення соціального і економічного статусу та 
іншими, збільшується кількість хворих целіакією.   

Целіакія – це спадкове захворіння, яке призводить до порушення травлення 
внаслідок пошкодження ворсинок тонкого кишківника деякими харчовими 
продуктами, які мають у своєму складі певний вид білку злаків – глютену  
(клейковину), а також споріднені білки злаків (авенін, горденін та інші) – в таких 
злаках як овес, пшениця, жито, ячмінь. Сучасні скринінгові дослідження населення 
показали, що ген, який відповідає за схильність до целіакії, зустрічається довільно 
часто, а саме це захворіння зустрічається у 0,5 – 1,0 % населення. Типова целіакія з 
тяжкими порушеннями всмоктування дійсно зустрічається рідко. У більшості 
виявляються не кишкові порушення, а залізодефіцитна анемія, остеопороз, 
маленький зріст, затримка статевого розвитку, безпліддя, аутоімунний цукровий 
діабет І типу та інше [2].   

Матеріали та методи. При виконанні роботи була використана така сировина: 
борошно пшеничне (ДСТУ 46.004-99), борошно гречане (ТУ 15.6-00952737-006-
2002), борошно кукурудзяне (ГОСТ 14176 – 69), борошно рисове (ТУ15.6-00952737-
006-2002), сода питна (ГОСТ 5194-91), сіль (ДСТУ 3583-97), яйця курячі харчові 
(ГОСТ 27583-88), лецитин (ТУ 9146-006-00371185-93), молоко сухе (ДСТУ 4273-
2002). Шариковий віскозиметр Геплера.  

Результати. З метою створення асортименту кондитерських виробів для хворих 
на целіакію нами розроблено напівфабрикати вафельних листів на безглютенових 
видах борошна, таких як рисове, гречане та кукурудзяне [1]. Від вологості тіста 
залежить якість вафельних листів – при підвищеній вологі збільшується час 
випікання, при заниженій вологі тісто має пластівцево подібну консистенцію, погано 
формується. За результатом комплексу дослідів вологість тіста у випадку 
пшеничного борошна складає 67%, у  кукурудзяного борошна складає 65%, вологість 
тіста на рисовому борошні 63%, для гречаного борошна 75%. Для покращення 
смакових якостей, а також покращення реологічних властивостей вафельного тіста 
додали цукор, та сухе знежирене молоко. Були проведенні досліди для визначення 
впливу доданих компонентів на в’язкість вафельного тіста на аглютеновому борошні. 
При оптимальній вологості, а також при вологості пшеничного борошна дослідження 
на віскозиметрі Геплера показали, що в’язкість тіста із застосуванням аглютенових 
видів борошна  відрізняється від в’язкості тіста  на пшеничному борошні.     

Таблиця 
В’язкість тіста на аглютеновому борошні  

Волога 
% 
 

Пшеничне 
борошно 

Пшеничне 
борошно  з 

цукром 

Рисове 
борошно 

Рисове 
борошно з 

цукром 

Кукурудзя
не 

борошно 

Кукурудзяне 
борошно з 

цукром 
63 - - 2,5 2,309 - - 
65 - - - - 11,7 10,5 
67 6,47 4,99 0,172 0,159 7,05 6,35 



 220 

Так в’язкість на рисовому борошні у 61,34 % разів менша, ніж у тіста на 
пшеничному борошні, в’язкість тіста на кукурудзяному борошні на 80,36 % більша. 
В той же час треба зазначити, що тісто на кукурудзяному борошні має високий 
ступінь седиментації, розшаровуватися тісто починає через 5 – 10 хв., а у тіста на 
пшеничному борошні тільки через 30 – 60 хв. Це може бути пов’язано з відсутністю 
клейковинного поліплекса  та різним розміром часток пшеничного та кукурудзяного 
борошна. Зменшення вологості тіста дозволило зменшити седиментацію та надати 
тісту консистенцію, характерну для вафельного тіста. У випадку використання 
рисового борошна зменшення вологості тіста до 63% дозволило істотно збільшити 
в’язкість тіста та надати тісту необхідних властивостей.  

Висновки. Дослідження дозволили розробити рекомендації щодо технології 
вафельних листів на аглютенових видах борошна. Застосування аглютенових видів 
борошна надає можливість рекомендувати вафельні вироби хворим на целіакію.  
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13.Оцінка якості  жувальної  карамелі дієтичного призначення 

на основі  цукрозаміника нового покоління пребіотика  ізомальту 
 

 Олександр Божок, Любов Мазур, Антонелла Дорохович 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Цукровий діабет займає 3-є місце по захворюванням не інфекційних 

хвороб  таких як онкологічні та серцево-судинні, ним хворіє все більше людей, в 
тому числі діти і навіть немовлята. Згідно з даними Міжнародної федерації діабету в 
2011 році число хворих склало 360 мільйонів, в 2030 році це число збільшиться до 
522 мільйонів. Згідно рекомендацій Європейської асоціації по вивченню цукрового 
діабету (EASD), Амереканської діабетичної асоціації (ADA), Всесвітньої організації 
охорони здоров`я (ВООЗ) вміст сахарози в кондитерських виробах повинен бути  < 
10%. У звичайній жувальній карамелі міститься 60-70% сахарози, тому такий виріб 
не можуть споживати люди, хворі на цукровий діабет, для таких виробів треба 
використовувати цукрозаміники. На кафедрі технології хлібопекарських та 
кондитерських виробів проводились роботи по використанню цукрозамінників 
нового покоління (ізомальту, мальтитолу, лактитолу, еритритолу) при виробництві 
печива, кексів, мафінів, тортів, тістечок, мармеладу, цукерок. 

Матеріали і методи. Дана робота присвячена використанню ізомальту при 
виробництві жувальної карамелі і оцінка якості готової продукції. Ізомальт має 
властивості  прибіотика калорійність, його складає 2 ккал/г ( сахарози – 4 ккал/г), 
глікемічний індекс (ГІ)-9% ,а сахарози -67%. Практика показала що повна заміна 
сахарози на ізомальт  погіршує смакові  і структурно-механічні властивості, особливо 
при зберіганні, готовий виріб швидко втрачає вологу і черствіє, тому було 
запропоновано використовувати фруктозу, яка має високу гігроскопічність, що дає 
можливість затримати процес черствіння. Методом багатофакторного планування 
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експерименту було визначено оптимальне  співвідношення  ізомальту та фруктози, 
яке склало 0,75: 0,25. 

Результати. Якість готової карамелі визначали за комплексним показником 
якості, який враховує вимоги надані в технічних умовах на жувальну карамель, які 
наведені на ієрархічному дереві (рис.1). 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Ієрархічне дерево 
комплексного показника 
якості жувальної 
карамелі 

Розрахунок показав, що  карамель яка готувалась на основі ізомальту, фруктози, 
желатину(«Веселий смайлик»), з додаванням какао-порошку(«Веселка шоколадна»), 
борошна зародків пшениці («Веселка»), мали оцінку «відмінно». 

Розрахунок показника глікемічності за методикою НУХТ показав, що у карамелі 
«Веселий смайлик» ПГ = 11,83 од., «Веселка шоколадна» - 11,86 од., «Веселка» - 
13,71 од., а у жувальній карамелі, виготовленій на цукрі білому кристалічному і 
цукровій пудрі ПГ = 70,3 од. Тобто ПГ жувальної карамелі на ізомальті та фруктозі в 
5,1 – 5,94 рази менше, ніж на сахарозі, що вказує на дуже низьке глікемічне 
навантаження. Розрахунок енергетичної цінності карамелі «Веселий смайлик», 
«Веселка шоколадна», «Веселка» відповідно дорівнює 201,1 ккал; 196,9 ккал; 205,47 
ккал, в той час, як карамель виготовлена на цукрі рівна 404,0 – 405,0 ккал, тобто 
вдвічі більша, ніж в карамелі на ізомальті. 

Висновки. Жувальна карамель на ізомальті і фруктозі заслуговує маркуванню 
«виріб зі зниженою калорійністю», «із редукованою глікемічністю», «дієтично – 
функціональний продукт». 

Література  
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14.Вплив процесу солодорощення на вуглеводно-амілазний 
комплекс зерна жита та зерна вівса як сировини для виробництва 

продуктів дитячого харчування 
 

Анастасія Максименко, Інна Зінченко 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. Правильне, якісне та повноцінне харчування дитини є підґрунтям для її 
росту та розвитку, а отже і її здоров’я у дорослому віці. Лікарями доведено, що 
небажано дітям віком до 10 місяців включати у раціон м`ясні продукти. Але дитячий 
організм активно росте та розвивається, тому потребує значної кількості всіх 
необхідних йому макро- та мікронутрієнтів. Одним із джерел всіх цих компонентів 
може бути солод, який містить підвищену кількість водорозчинних речовин, які дуже 
легко перетравлюються та засвоюються організмом, що особливо важливо для 
дитячої травної системи. Також, поєднуючи різні види солоду у відповідному 
співвідношенні, можна отримати продукт із високою біологічною цінністю, а також 
із раціональним вмістом нутрієнтів, що значно підвищить їх засвоюваність. 

На ринку України присутня значна кількість продуктів дитячого харчування на 
молочній основі із дієтичним борошном, але відсутня дана продукція збагачена 
солодом.  

У зв'язку з вищевказаним, можна зробити висновок, що доцільним є проведення 
досліджень житнього та вівсяного солоду як сировини для виробництва сухого 
дитячого харчування на молочній основі.Матеріали та методи. 

1. Експериментальна частина виконувалась у лабораторних умовах кафедри 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів Національного університету 
харчових технологій. Об’єктами досліджень було обрано: зерно жита “Флора”, що 
відповідає вимогам ДСТУ 4522:2006; зерно вівса “Нептун”, що відповідає вимогам 
ДСТУ 4963:2008 та отриманий з них солод. 

2. Солод був пророщений у лабораторних умовах повітряно-водяним способом. 
Відбір проб та  підготовку їх до аналізу здійснювали згідно з ГОСТ 13586.3-83. 
Кількість крохмалю визначали поляриметричним методом Еверса, кількість 
редукувальних речовин – йодометричним напівмікрометодом Шорля. Масову частку 
декстринів визначали за методом М. П. Попова і Е. Ф. Шаненко на 
фотоелектроколориметрі ФЕК-56М. Результати. 

3. Встановлено, що у результаті солодорощення вуглеводний комплекс зазнає 
наступних змін: у зерні жита вміст крохмалю знижується на 9,0 % на СР, а у зерні 
вівса – на 8,0 % на СР, а вміст редукувальних речовин збільшується у зерні жита на 
9,2 % на СР, а у зерні вівса – на 8,4 % на СР. Вміст декстринів підвищується на 3,37 
% на СР у зерні жита та на 3,92 % на СР у зерні вівса. 

4. Так при солодорощенні невелика частина крохмалю піддається 
гідролізу з утворенням мальтози, яка у свою чергу під дією мальтази 
перетворюється в глюкозу, яка є одним із представником 
редукувальних речовин. Отриманий вуглевод витрачається в процесі 
дихання з утворенням необхідної для життєдіяльності енергії. 

5. Існуючий запас редукувальних речовин зерна (сахароза, рафіноза, 
глюкодифруктоза) використовується на початку процесу солодорощення, і цей запас 
поповнюється в процесі солодорощення за рахунок гідролізу крохмалю. Тому в 
пророслому зерні сахарози значно більше ніж у вихідному зерні. 
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Вищенаведені результати досліджень вказують на збільшення масової частки 
декстринів при солодорощенні. Дане явище спостерігається у результаті діяльності 
ферменту α-амілази. Вона діє на молекули амілози і амілопектину й утворює при 
цьому декстрини, які складаються з шести глюкозних залишків. 

Але в той же час такий фермент, як екзо-β-1,4-глюканаза, який присутній у 
великих кількостях у непророслому зерні, при замочуванні та пророщуванні руйнує 
ланцюги високомолекулярних глюканів і продуктів їхнього часткового розщеплення, 
тобто декстринів. 

Висновки. В результаті солодорощення складні вуглеводи розщеплюються на 
більш прості, які у свою чергу характеризуються високою перетравленістю 
організмом людини, що особливо важливо для дитячої травної системи. Отже, можна 
зробити висновок, що досліджені житній та вівсяний солод доцільно 
використовувати у виробництві продуктів дитячого харчування. 
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15.Вивчення структурно-механічних  і фізичних властивостей 
драглеподібних систем комплексів структуроутворювачів 

 
Ірина Соколовська, Аліна Труш  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Структуроутворювачі – пектини з різним ступенем етерифікації, альгінат 
натрію – набули широкого застосування в харчовій промисловості [1, 2]. З метою їх 
оптимального використання, оптимізації функціонально-технологічних властивостей 
запропоновано створити комплекси і визначено в них раціональні співвідношення 
добавок. Комплекси пектинів і альгінату натрію застосовані в технології 
кондитерських оздоблювальних напівфабрикатів, а саме білкових кремів, для 
покращення стабільності пінної структури під час оздоблення кондитерських виробів 
і іх зберігання. Доцільним є вивчення структурно-механічних і фізичних 
властивостей драглів указаних структуроутворювачів, оскільки вони представляють 
собою дисперсійне середовище білкової піни і будуть піддаватись змінам внаслідок 
процесів змішування, збивання, формування, що відбуваються при виробництві 
кремів. 

 
Матеріали та методи. Драглі та гелі готували шляхом розчинення 

полісахариду (альгінату натрію, пектинів з різним ступенем етерифікації) або їх 
комплексів у воді з концентрацією 1% – для драглів і 3% – для гелів. Формування 
драглеподібної системи відбувалося шляхом перемішування полісахариду 
(комплексу) з водою, нагріванням до повного розчинення і охолодженням; 
гелеподібної системи – шляхом перемішування полісахариду (комплексу) з водою та 
набуханням упродовж 60 хвилин при температурі 28-30 оС. Гелеподібні системи 
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використовували також для приготування плівок товщиною 1-2 мм, які висушували 
при кімнатній температурі до постійної маси. 

Структурно-механічні властивості драглів і гелів вивчали за допомогою 
структурометра СТ-1, що призначений для визначення пружно-пластичних 
деформацій виробів і сировини [3]. Температури плавлення (застигання) визначали за 
точкою плавлення (застигання). Відмічали температурні показники при нагріванні 
(охолодженні) води в скляній чаші, в яку були занурені зачинені пробірки з 
драглями. Ступінь набухання розраховували як відношення маси поглиненої рідини 
до маси плівок полісахаридів (комплексів) до набухання. 

 
Результати. У комплексах полісахаридів ступінь набухання підвищується при 

додаванні до пектинів альгінату натрію, наприклад від 450% до 600% (пектин 
низькоетерифікований:альгінат натрію у співвідношенні 3:1). 

Температура застигання драглів при збільшенні концентрації альгінату натрію у 
комплексах підвищувалася (наприклад від 37,7 оС до 43,1 оС у комплексу з пектином 
низькоетерифікованим), аналогічно підвищувалась температура плавлення (від 68,7 
оС до 80,1 оС ).  

Альгінат натрію здійснював суттєвий вплив на структурно-механічні показники 
як драглевих так і гелевих систем полісахаридів. При заміні альгінатом натрію 
пектинів, незалежно від ступеню етерифікації, знижуються показники пластичності і 
мякості – у драглевих система від 0,83 до 0,72 та від 0,76 до 0,68 відповідно, 
аналогічно у гелевих – від 0,93 до 0,88 та від 0,96 до 0,87 відповідно. А показники 
пружності (відносне остаточне зжимання) підвищуються як у гелях так і драглях – 
від 0,91 до 0,93 та від 0,92 до 0,98 відповідно.  

 
Висновки. Аналіз вивчених фізичних і структурно-механічних характеристик 

драглів та гелів дослідних комплексів структуроутворювачів дозволяє говорити про 
їх пружньо-пластичні характеристики. При цьому, гелі більш пластичні і м’які, а 
драглі мають виражені пружні властивості. При додаванні альгінату до пектинів 
підвищуються температури застигання  і плавлення драглів, їх пружність. 
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16.Розробка та виробництво безглютенових борошняних 
кондитерських виробів в Україні та за кордоном 

 
Марія Грицевіч 

Сумський технікум харчової промисловості Національного університету 
харчових технологій 

 
Вступ. На території України не існує виробництва продуктів харчування для 

хворих на целіакію. Целіакія – хронічне захворювання, пов’язане з  непереносимістю 
білка злакових культур – глютену. Він пошкоджує ворсинки тонкого кишечника, в 
результаті чого  порушується засвоєння харчових речовин. За оцінкою Всесвітньої 
асоціації гастроентерологів целіакією хворіє близько 1% населення нашої планети. 
Вартість безглютенових борошняних кондитерських виробів в 4-5 рази перевищує 
вартість борошняних кондитерських виробів, які містять клейковину. Сучасною 
проблемою в Україні є розроблення нових видів кондитерських виробів, що є 
лікувальними при захворюванні на целіакією, одночасно мають високий вміст 
біологічно-активних речовин та низьку ціну. 

Матеріали і методи. При дослідженні ринку виробництва безглютенових 
виробів для людей хворих на целіакію використовували  моніторинг. За допомогою 
мережі інтернет дослідили виробництво безглютенових виробів в світі та на території 
України. Порівняли забезпечення та піклування держави про хворих на целіакію в 
США, Європі на території України. 

Результати. За кордоном, здебільшого в Європі та Сполучених Штатах 
Америки, існують спеціальні кафе, ресторани, підприємства, які спеціалізуються на 
виробництві безглютенової продукції, що не можна сказати про Україну. Packaged 
Facts Повідомили (Жовтень 2012 р.) «Американський ринок безглютенових 
продуктів харчування і напоїв продовжує рости навіть швидше, ніж очікувалося, 
досягнувши $ 4,2 млрд. в 2012 році, Темпи щорічного зростання на 28% більше, в 
порівнянні з періодом 2008-2012 років". В цей час на території України переважає 
імпортна продукція з Польщі та Італії. Не дивлячись на те, що на території України 
ведеться розробка безглютенових борошняних кондитерських виробів, ще не існує 
вітчизняних підприємств, які б спеціалізувалися на випуску такої продукції. 

Висновки. Дослідження ринку безглютенових виробів – це перший крок на 
шляху до подолання недоступності якісної їжі за помірною ціною для хворих на 
целіакію. Верховна Рада України має розробити ряд законів, які б надавали 
підтримку хворим на глютенову ентропатію, та заохочували б підприємців 
виготовляти безглютенову продукцію. 
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17.Маффіни підвищеної харчової цінності 
 

Вікторія Шелудько, Олександра Махиборода 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

 
Вступ. Асортимент борошняних кондитерських виробів, які випускаються в 

Україні, дуже різноманітний – це різні види тортів і тістечок, затяжне печиво, 
цукрове і здобне печиво, галети, крекери, пряники, кекси, вафлі. Однак аналіз 
хімічного складу і харчової цінності зразків борошняних кондитерських виробів 
свідчить, що жоден з них не відповідає вимогам нутріціології. Спрямована зміна 
харчової цінності борошняних виробів досягається введенням до рецептури корисних 
(бажаних) або виключенням небажаних (некорисних) компонентів. При створенні 
борошняних кондитерських виробів функціонального призначення основна увага 
приділяється збільшенню вмісту в них функціональних інгредієнтів (харчових 
волокон, білків, вітамінів, антиоксидантів та ін.) і зниження їх енергетичної цінності. 

Сировину рослинного походження впроваджують шляхом розробки нових 
виробів. Вона поділяється на ряд груп: фруктово-ягідна, овочева, зернобобова, 
крохмалепродукти. Особливо актуально її застосування у виробництві таких 
борошняних кондитерських виробів, технологія яких не вимагає використання 
борошна з високим вмістом сильної клейковини. До таких видів борошняної 
кондитерської продукції можна віднести маффіни.  

Матеріали і методи. Маффін (від англ. muffin) – новий борошняний 
кондитерський виріб, який нещодавно з’явився на ринку України і швидко набув 
популярності та користується великим попитом у всіх верств населення, особливо у 
дітей. Проте маффіни, як більшість борошняних кондитерських виробів, мають 
підвищені енергетичну цінність і вміст легкозасвоюваних вуглеводів та не містять 
харчових волокон. Їх нестача у раціоні людини, як правило, призводить до 
виникнення багатьох захворювань, а саме: до порушення обміну речовин, 
надлишкової ваги, цукрового діабету, атеросклерозу та інших. Необхідна кількість 
харчових волокон сприяє профілактиці хронічних інтоксикацій, виводить з організму 
важкі й токсичні елементи, пестициди, радіонукліди, нітрати, нітрити, і таким чином, 
відбувається процес очищення організму від холестерину та нормалізується апетит.  

Викладачами ХДУХТ розроблені маффіни збагачені харчовими волокнами. 
Встановлено, що додавання бурякових волокон освітлених і неосвітлених у 
технології маффінів дозволяє отримати продукцію з високими органолептичними та 
фізико-хімічними показниками якості, а також зниженою енергетичною та 
підвищеною харчовою цінністю [4].  

Дослідники Міжнародної промислової академії у Москві [1] удосконалили 
технологію виробництва маффінів шляхом використання крохмалевмісної сировини, 
що дозволяє інтенсифікувати традиційні технології, розширити асортимент і 
підвищити якість виробів. 

Науковці НУХТ [2, 3] розробили технологію маффінів зі зниженою калорійністю 
та глікемічністю для хворих на цукровий діабет, а також з використанням 
аглютенових видів борошна (рисового, гречаного, кукурудзяного, соєвого, 
горохового) для хворих на целіакію. 

З метою розширення асортименту маффінів підвищеної біологічної цінності 
вченими Полтавського університету економіки і торгівлі було розроблено рецептуру 
начинки з гарбуза [5]. 
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Перспективною овочевою сировиною є столовий буряк. Корисні лікувальні 
властивості буряка відомі давно. Коренеплоди буряка містять близько 10% цукрів, 
вітаміни: С, Р, РР, В1, В2, В12, фолієву кислоту, органічні кислоти (яблучну, лимонну), 
великий набір мінеральних елементів.  

Результати. Проаналізовано літературні джерела по темі. Аналіз показав 
незначну кількість праць присвячених розробленню технології маффінів. 
Сформульовано мету подальших досліджень, а саме: розширити асортимент 
маффінів підвищеної харчової цінності за рахунок використання рослинної сировини.  

Висновки. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 
використання столового буряка в технології маффінів є актуальним завданням, що 
забезпечить поліпшення органолептичних показників якості, підвищить споживчу 
цінність, збагатить вироби біологічно активними речовинами. 
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Введение. Проблема качества и безопасности пищевой продукции одна из 

самых актуальных в современном мире. Продукты питания должны не только 
удовлетворять потребности организма в питательных веществах, но и выполнять 
профилактические и лечебные функции. Создание продуктов питания нового 
поколения в настоящее время немыслимо без применения пищевых добавок, которые 
бы способствовали профилактике хронической интоксикации, выведению из 
организма таких чужеродных веществ, как радионуклиды, соли тяжелых металлов, 
пестициды и др. 
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Материалы и методы. В данной работе исследованию подвергалось как 
сырье, так и полученная из него начинка. Образцы яблочного пюре и начинок 
анализировались по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Из органолептических показателей определялись: внешний вид, консистенция, 
цвет, вкус, аромат яблочного пюре и фруктовой начинки. 

Из физико-химических показателей исследовались: массовая доля растворимых 
сухих веществ яблочного пюре и фруктовых начинок; массовая доля пектиновых 
веществ в яблочном пюре; титруемая кислотность яблочного пюре и фруктовых 
начинок; студнеобразующая способность яблочного пюре; массовая доля 
редуцирующих веществ; термостабильные свойства фруктовых начинок. 

 
Результаты. В условиях глобализации товарных рынков и роста конкуренции 

между ведущими кондитерскими компаниями и фирмами за рынки сбыта идет 
непрерывное насыщение сферы торговли принципиально новыми видами товаров с 
набором более ценных потребительских свойств за счет использования различных 
видов пищевых добавок [1].  

В технологии производства начинок особое внимание уделяется химическому 
составу и показателям качества фруктового сырья [2].  В учебно-исследовательской 
лаборатории МГУП исследованы органолептические свойства (внешний вид и 
консистенция, вкус и аромат, цвет), физико-химические показатели (массовая доля 
растворимых сухих веществ (СВ), титруемая кислотность, значение рН, массовая 
доля пектиновых веществ) и технологические достоинства (проба на желе) восьми 
образцов яблочного пюре, полученного из местного сырья, произрастающего в 
Могилевской области.  

Проведен анализ существующих рецептур и способов получения фруктовых 
начинок [3, 4, 5].  

Изучено влияние как основных рецептурных компонентов и технологических 
режимов получения термостабильной начинки на ее показатели качества, 
термостабильные свойства и пищевую ценность, так и дозировка дополнительно 
вносимого сырья – пектинов, солей кальция и солей модификаторов.  

Выводы. Включение в рецептурный состав пектиносодержащего фруктового 
сырья и пищевой добавки – пектина, позволяет не только повышать резистентность 
организма к отрицательному воздействию факторов внешней среды, обогащать 
пищевые продукты недостающими биологически активными  веществами (сахара, 
витамины С и Р, пищевые волокна), влиять на их химический состав, но и получать 
высококачественную и конкурентоспособную продукцию.  

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1) для производства начинок следует использовать яблочное пюре с массовой 

долей сухих веществ не менее 10%, уровнем рН не ниже 3,3 и массовой долей 
пектина  не менее 4,0%; 

2) массовая доля сухих веществ готовой начинки должна быть 64,0±2,0%; 
3) уровень рН фруктовой начинки должен быть от 3,3 до 3,8; 
4) рекомендуется использовать низкоэтерифицированные пектины.  
Разработаны и апробированы в производственных условиях рецептуры и 

технология производства фруктовых термостабильных начинок. Результаты работы 
могут быть использованы на предприятиях хлебопекарной, кондитерской, 
консервной промышленности с целью рационального использования местных 
сырьевых ресурсов. 
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Введение. Наряду с увеличением потребления наиболее ценных пищевых 
продуктов непрерывно растет спрос на пищевые изделия, готовые к употреблению, 
полуфабрикаты. В настоящее время более 70% продуктов сельского хозяйства, 
предназначенных для продовольственного потребления, направляется на 
промышленную переработку. Эта тенденция, в полной мере относящаяся и к 
картофелю, сохранится в перспективе. 

Потребление хрустящего картофеля в нашей стране оценивается сейчас 
примерно в 0,5 кг на человека в год. В Европе этот показатель колеблется от 1 до 5 
кг, в США достигает 10 кг. Успешный сбыт импортных картофелепродуктов в 
системе общественного питания и в магазинах нашей страны указывает на 
перспективность собственной переработки картофеля на широкий ассортимент 
обжаренных продуктов. 

Материалы и методы. Отбор проб, подготовку и проведение испытаний 
проводили общепринятыми и специальными органолептическими, физико-
химическими методами оценки и анализа свойств сырья и готовой продукции. 
Массовую долю жира в хрустящем картофеле определяли рефрактометрическим 
методом.   

Результаты. Ранее проведенные исследования показали, что для производства 
хрустящего картофеля высокого качества следует проводить обработку лепестков 
картофеля путем последовательных  процессов бланширования при температуре 
80˚С в течение 1…2 минут и осмотического обезвоживания в солевом растворе 
концентрацией 5% в течение 10 минут [1, 2]. 
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В данной работе определяли влияние количества сухих веществ в 
подготовленных лепестках картофеля на качество хрустящего картофеля. Для опытов 
использовали картофель сортов Синтез и Блакит белорусской селекции.  

Подсушка лепестков картофеля производилась в термостате при температуре 
80˚С. После подсушки лепестки картофеля обжаривались в растительном 
подсолнечном масле при температуре 150°С. Во всех образцах определялось 
количество жира в готовом продукте, а также его органолептические показатели 
качества. Качество хрустящего картофеля в зависимости от содержания сухих 
веществ в картофеле представлено в таблице. 

Таблица 
Влияние процесса подсушки лепестков картофеля на органолептические 
показатели качества готового продукта  

Качество хрустящего 
картофеля, балл Удельная 

поверхность, см-1 
Время 
подсушки, мин 

Содержание сухих 
веществ, % 

Блакит Синтез 
0 22,0±1,4 8,2 8,4 
30 25,7±1,2 8,2 8,4 
60 29,7±1,2 8,2 8,3 
90 36,9±1,4 8,1 8,3 
105 40,2±0,9 8,1 8,3 
120 49,7±1,3 6,1 6,8 

 
 
 
14,1 

150 62,0±1,3 5,1 5,5 
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что оптимальным содержанием 

сухих веществ при подсушке лепестков картофеля является 37…40%, которое 
обеспечивает высокое качество готового продукта. При этом органолептическая 
оценка полученных образцов хрустящего картофеля по внешнему виду, цвету, 
запаху, консистенции и вкусу хорошая. При более высоком содержании сухих 
веществ (более 40%) хрустящий картофель становится жестким, и появляются на 
поверхности горелые края. 

Также было установлено, что достигаемое в процессе подсушки увеличение 
содержания сухих веществ в лепестках картофеля обеспечивает снижение 
содержания жира в хрустящем картофеле. У готового продукта, приготовленного из 
картофеля сорта Блакит, содержание жира снизилось до 24,0%, из картофеля сорта 
Синтез – до 23,4%. 

Выводы. Установлено, что оптимальным содержанием сухих веществ в 
лепестках картофеля является 37…40%, что обеспечивает уменьшение содержания 
жира в хрустящем картофеле и высокие органолептические показатели готового 
продукта. 
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20.Исследование свойств продуктов переработки 
плодоовощной промышленности как рецептурных компонентов 

сухих композитных смесей 
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Беларусь 
 

Введение. Одним из направлений совершенствования и интенсификации 
технологического процесса приготовления мучных изделий повышенной пищевой 
ценности с заданными свойствами и гарантированным химическим составом, как в 
условиях крупных предприятий пищевой промышленности, так и для мелких 
производителей, неспециализированных предприятий (кафе, ресторанов, санаторных, 
детских учреждений и др.), а также домашних условиях, является использование 
сухих композитных смесей (далее СКС), обусловленное большим количеством их 
преимуществ [1, 2]. 

На белорусском продовольственном рынке представлен в основном ассортимент 
СКС для приготовления кулинарных изделий. СКС для приготовления 
хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности, в том числе из ржаной 
муки и смеси ее с пшеничной, представлены в ограниченном количестве и в 
основном зарубежными производителями.  

На кафедре технологии хлебопродуктов МГУП ведутся научные исследования 
по разработке рецептур СКС для приготовления хлебобулочных изделий из ржаной 
муки и смеси ее с пшеничной с использованием местного нетрадиционного сырья. 
Основной задачей это работы является получение СКС повышенной пищевой 
ценности и заданной функциональной направленности. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследований нетрадиционных 
рецептурных компонентов СКС выступали продукты переработки плодоовощной 
промышленности Республики Беларусь (морковь столовая сушеная, клубни 
топинамбура сушеные, свекла столовая сушеная, выжимки яблочные сушеные). 

В ходе исследований использовали методы анализа общепринятые для научных 
учреждений и пищевых предприятий Республики Беларусь. 

Результаты. Объекты исследований оценивались по органолептическим, 
физико-химическим показателям качества и содержанию некоторых органических и 
минеральных веществ. 

Результаты исследований показали, что все образцы моркови столовой сушеной, 
клубней топинамбура сушеных, свеклы столовой сушеной, выжимок яблочных 
сушеных представляют собой порошкообразную однородную сыпучую смесь без 
грубых включений с ярко выраженным вкусом и ароматом. Массовая доля влаги 
образцов нетрадиционного сырья не превышает 11,0%, а показатель активной 
кислотности несколько ниже показателя муки (основы СКС). Это будет 
способствовать интенсификации технологического процесса приготовления 
хлебобулочных изделий из ржаной муки и смеси ее с пшеничной на основе СКС, 
поддержанию оптимальной кислотности готовых изделий, созданию характерного 
мягкого кисловатого привкуса. 

Исследуемые продукты в своем составе содержат удовлетворительное 
количество белка (от 4,4±0,2% для выжимок яблочных сушеных до 6,5±0,2% для 
свеклы столовой сушеной). Содержание редуцирующих сахаров как источника 
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питания бродильной микрофлоры при приготовлении хлебобулочных изделий на 
основе СКС, рецептурным компонентом которых будут являться исследуемые 
продукты, составляет наибольшее количество в моркови столовой сушеной 
(8,0±0,5%), наименьшее в свекле столовой сушеной (4,2±0,5%). Продукты 
переработки плодоовощной промышленности содержат значительное количество 
клетчатки от 8,5±0,5% для клубней топинамбура сушеных до 16,8±0,5% для выжимок 
яблочных сушеных; минеральных веществ от 1,6±0,5% для выжимок яблочных 
сушеных до 6,1±0,5% для моркови столовой сушеной. Продукты переработки 
плодоовощной промышленности содержат полноценный набор витаминов, а также 
обладают некоторой антиоксидантной активностью, обусловленной их химическим 
составом, которая в пересчете на кверцетин варьируется в пределах от 0,8±0,1 до 
1,3±0,1 мг/г. 

Выводы. Таким образом, полноценный химический состав продуктов 
переработки плодоовощной промышленности по содержанию органических и 
минеральных веществ позволяет говорить о них как о перспективных рецептурных 
компонентах СКС для приготовления хлебобулочных изделий из ржаной муки и 
смеси ее с пшеничной.  
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Introduction. Batter breads and cakes arе widely spread in the diet of various 

population groups. Being with high energy values (app. 520 kcal, or 2080 kJ), the basic 
components in their recipes comprise wheat flour, fat (vegetable or animal) and sugar, 
which are assumed to be among the riskiest products for the human health [6]. Cakes often 
contain more sugar and fat than they do flour. 

The addition of non-traditional flours (oat and einkorn wheat) in the recipes is an 
alternative for development of a healthy product. The oat flour is rich in beta glucans, 
which absorb and hold water, have a tenderizing, moistening effect in baked goods, and 
help lower our blood cholesterol levels.  The glucans, presented mainly in the outer layers 
of the endosperm under the aleuronic layer, are concentrated in the oat bran [5, 6] 
Moreover, both oat flour and bran contain various phenolic substances that demonstrate 
antioxidant effect [2, 4]. 

The aim of the present study is to evaluate the sensory quality characteristics of 
new cake products that include flours from einkorn wheat and oat.  

Materials and methods. The wheat flour (type 500), crystal sugar, hen eggs, 
sunflower oil, oat flour, einkorn wheat, milk powder, sodium bicarbonate were bought from 
the local market. All ingredients were compatible with the normative documents. The 
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recipes and the flour ratios were based on our previous studies, while the control was 
prepared according to a traditional recipe [5, 6]. The cake dough (60 g) was baked in a 
metal container (d = 5 cm) for 30 min at 180 °C. The quantitative descriptive analyses were 
applied six hours after the baking for the cakes sensory evaluation [1,3] The sensory panel 
consisted of 12 trained assessors. The following attributes were determined: symmetrical 
shape, brown surface color, porosity, softness, smell of additional flour, specific taste, 
sweet and foreign flavor - aftertaste.  

Results. The obtained cake sensory profiles are presented in Fig. 1. Obviously, the 
symmetrical shape, color and porosity were close to each other for all samples. The einkorn 
sample demonstrated evident difference concerning the specific smell of the added flour. 
Both new cakes showed almost equal foreign flavor and aftertaste compared to the control. 
Probably this is due to the higher fat content, resulting in the occurrence of oxidized 

products, especially in the oat 
flour. These deviations from 
the control could be decreased 
with slight changes in the 
recipes and technology. At the 
same time, the new products 
demonstrated very close 
similarity to the control – 
shape, color, texture and taste, 
which is a prerequisite for 
positive acceptance from the 
customers.  

The products with einkorn 
wheat and oat wheat are 
extremely rich in biologically 
active substances – fibers, 
minerals and vitamins 
compared to the 

conventionally produced cakes with wheat flour.  
Conclusions. The obtained quantitative descriptive sensory results demonstrate that 

the basic quality parameters of the newly developed cakes are compatible to the control 
cake.  
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22.Вплив збагачувальних добавок на структурно-механічні 
характеристики тіста для маффінів 

 
Катерина Касабова, Анастасія Зінченко, Валентина Кобтан 

Ольга Самохвалова  
Харківський державний університет харчування та торгівля 

 
Вступ. Для підвищення харчової цінності борошняних кондитерських виробів 

застосовують широкий асортимент добавок із рослинної сировини. Вони є 
джерелами фізіологічно функціональних інгредієнтів, проте можуть по-різному 
впливати на тістові системи й процес формування їх структури і, як наслідок, на 
якість готових виробів.  

При цьому, важливим завданням є одержання тістової системи із заданими 
структурно-механічними властивостями. Нами у технології маффінів підвищеної 
харчової цінності запропоновано використання продуктів переробки зародків 
пшениці та бурякового жому – добавок «Бурякові волокна» (освітлені) та «Шрот 
зародків пшениці», які є джерелами харчових волокон, білка, вітамінів, мінеральних 
та інших корисних речовин і мають різні характеристики: бурякові волокна освітлені 
– дрібнодисперсний порошок із пектин-целюлозно-геміцелюлозним комплексом 
некрохмальних полісахаридів, а шрот зародків пшениці – грубодисперсний порошок 
із целюлозно-геміцелюлозним комплексом [1]. Ці добавки з різним розміром часток, 
кількісним та якісним складом некрохмальних полісахаридів мають різний вплив на 
процеси тістоприготування. 

 
Матеріали і методи. Об’єктом були тісто для маффіни з використанням 

бурякових волокон освітлених та шроту зародків пшениці. Їх показники якості 
відповідали вимогам нормативної документації. Для фізіологічно значущого вмісту 
харчових волокон у виробах, раціональним є внесення у систему бурякових волокон 
освітлених (далі – БВО) у кількості 5,0…20,0 % та шроту зародків пшениці (далі – 
ШЗП) у 25,0…75,0 % із заміною пшеничного борошна. Добавки вносили у сухому 
вигляді у зазначених кількостях, замінюючи ними відповідну кількість пшеничного 
борошна. Уся сировина, що використовувалася у дослідженнях, відповідала вимогам 
діючої нормативної документації. За контрольні зразки було обрано тісто для 
маффінів без добавок. Визначали модулі миттєвої пружності і еластичності, а також 
пластичну в’язкість тіста на плоскопаралельному еластопластометрі Толстого.  

 
Результати. Важливими характеристиками тіста для маффінів є його 

еластичність, пружність та пластичність, які обумовлюють хід технологічних 
операцій з замішування, формування та випікання тістових заготовок та якість 
готових виробів. Видно, що модуль миттєвої пружності тіста під час додавання БВО 
в кількості 5,0…20,0% збільшується у 2,1…4,7 разів відповідно порівняно з 
контрольним зразком, а під час внесення ШЗП у кількості 25,0…75,0 % в 2,2…4,9. Це 
свідчить про зростання пружних властивостей тіста для маффінів зі збільшенням 
кількості добавок, тобто підвищується внутрішній опір структури до зсувних зусиль. 
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Таблиця 
Вплив бурякових волокон та шроту зародків пшениці на структурно-механічні 
властивості тіста для маффінів 

Значення показників 
Зразок тіста з 
добавками 

% заміни 
борошна 

Модуль миттєвої 
пружності,  
Gпр*102 Па 

Модуль 
еластичності, 

Gел*102 Па 

Пластична 
в’язкість, η*106 

Па×с 
Контроль (без добавки) 6,10±0,10 3,90±0,07 3,89±0,08 

5,0 13,20±0,20 4,76±0,11 4,08±0,07 
10,0 16,00±0,30 5,01±0,13 4,39±0,06 
15,0 23,00±0,40 6,15±0,13 4,43±0,10 

Бурякові 
волокна 
освітлені  

20,0 29,50±0,40 6,80±0,15 4,54±0,30 
25,0 13,50±0,20 4,64±0,08 7,24±0,10 
50,0 15,30±0,30 9,19±0,16 9,61±0,20 

Шрот 
зародків 
пшениці  75,0 30,10±0,60 7,00±0,08 26,90±0,50 

Модуль еластичності під час додавання БВО у тісто в кількості 5,0…20,0 % із 
заміною борошна збільшується в 1,2…1,7 разів, а у разі застосування шроту зародків 
пшениці у кількості 25,0…50,0 % в 1,2…2,4 рази. Причому, значення модуля 
еластичності значно нижчі, ніж значення модуля миттєвої пружності, що свідчить 
про переважання в тісті пружних властивостей над еластичними. У зразку із 75,0 % 
заміною борошна пшеничного ШЗП, спостерігалася втрата еластичних властивостей. 
За показником пластичної в’язкості тісто для маффінів із додаванням БВО в кількості 
10,0…20,0 % з заміною борошна збільшується у 1,1…1,2 разів відповідно порівняно з 
контрольним зразком. Внесення ШЗП у кількості 25,0…75,0 % із заміною борошна 
підвищує значення показника пластичної в’язкості в 1,7…6,9 разів. Діапазон значень 
показника пластичної в’язкості у тісті для маффінів знаходиться у межах 
(3,0…10,0)*106 Па*с, що співпадає з даними інших досліджень властивостей тіста 
безглютенових маффінів [2].  

Висновки. Додавання у тістову систему добавок з різним хімічним за 
гранулометричним складом по-різному впливає на структурно-механічні властивості 
тіста. Так, внесення бурякових волокон сприяє наростанню пружно-еластичних 
властивостей тіста, а шроту зародків пшениці – пружно-пластичних, що є 
передумовою до отримання випечених виробів високої якості. 
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23.Визначення деяких фізико-хімічних показників готових 
кондитерських виробів з пісочного тіста з добавками шовковиці 

Донецького регіону 
 

Дар’я Толвай, Катерина Качурко, Юлія Горяйнова 
Донецький національний університет економіки та торгівлі   

імені Михайла Туган-Барановського 
 

Вступ. Створення нових видів харчової продукції з використанням місцевої 
нетрадиційної рослинної сировини – актуальна науково-технічна проблема в 
технології харчування. Завдяки цьому відбувається збагачення виробів цінними 
біологічно активними речовинами, а саме вітамінами, біоантиоксидантами, 
харчовими волокнами, мінеральними елементами, що є особливо важливими для 
організму людини. Одним з видів рослинної сировини, який, на наш погляд, можна 
використовувати в кондитерських виробах з пісочного тіста, є  плоди шовковиці 
різних сортів Донецького регіону: білої, рожевої та чорної. 

Матеріали і методи. З додаванням цих добавок нами було виготовлено три 
зразки пісочного печива за традиційною рецептурою: 1 – з білою, 2 – з рожевою, 3 – з 
чорною шовковицею Донецького регіону. Контрольним був зразок пісочного печива 
без добавок шовковиці за традиційною рецептурою. Раніше нами було встановлено, 
що оптимальною концентрацією добавки порошку з цих видів шовковиці є добавка в 
1,5 % до маси пшеничного борошна. 

Основними фізико-хімічними показниками якості печива є вологість, масова 
частка цукру, жиру, золи, лужність, здатність до намокання. 

На даному етапі досліджень в готових зразках пісочного печива з добавками 
шовковиці нами було визначено лужність, вологість. 

Відомо, що лужність у харчових продуктах небажана: вона викликає підвищення 
витрат кислого шлункового соку при травленні і тим самим погіршує його роботу. 
Органами охорони здоров'я встановлена максимально допустима норма лужності 
всіх видів печива, і ця норма становить 2°.  

Лужність пісочного печива з добавками шовковиці Донецького регіону 
визначали титриметричним методом, а саме титруванням хлоридною кислотою 
витягів з печива в присутності індикатору бром-тимолового синього. 

Вологість готових виробів визначали гравіметричним методом (непряма 
відгонка), а саме експрес-методом з використанням вологоміра. Метод базується на 
тепловій енергії інфрачервоного випромінювання, за допомогою якої вилучається 
волога зі зразка.  

Результати  

Лужність розраховували за формулою: 2

1 10
Vm

VVЛ







, де 


V - середній об’єм кислоти на титрування, см3, 

1V - об’єм води, що додається до наважки печива, г, 

2V  - об’єм фільтрату для титрування, см3, 
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m - маса наважки печива, г. 

Вологість розраховували за формулою: 
100

1

21 




mm
mmW

, %, де 
 m  – маса порожнього пакета, г; 
 m1 – маса пакета з наважкою до висушування, г; 
 m2 – маса пакета з наважкою після висушування, г. 

Результати визначення лужності та вологості в зразках пісочного печива з 
добавками шовковиці Донецького регіону наведено в таблиці. 

Таблиця 
Значення лужності та вологості в зразках пісочного печива  з добавками 
шовковиці 

№ Зразок Лужність, град. Вологість, % 
1 З добавкою білої щовковиці 1,0 8,1 
2 З добавкою рожевої 

щовковиці 
0,5 7,1 

3 З добавкою чорної 
щовковиці 

0,7 6,5 

4 Контроль 1,9 7,0 

Висновки. Встановлено, що всі зразки пісочного печива з добавками шовковиці 
Донецького регіону за лужністю та вологістю відповідають нормативним 
документам. 

 
 
24. Використання харчових волокон різного природного 

походження при виробництві фруктових начинок 
 

Олександр Бур’ян, Олена Запотоцька, Володимир Ковбаса 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Сьогоденний асортимент продуктів харчування перенасичений так званими 

«рафінованими» продуктами харчування, що створює проблему нестачі харчових 
волокон в організмі, оскільки продукти з високим вмістом волокон часто менш 
привабливі за смаком, ніж «рафіновані». Збагачення продуктів харчування харчовими 
волокнами є перспективним шляхом профілактики цілого ряду захворювань кишково-
шлункового тракту та підвищення харчової та біологічної цінності продукту, крім того 
вирішує ще одну важливу проблему подовження терміну зберігання готових виробів 
шляхом зменшення показника активності води. 

Методи досліджень. В роботі використовували клітковину пшеничну (ТУ У 
15.8-30486765-001-2004), клітковину бобову (Сан.Пін від 03.06.2010р.№05.03.02-
04/37337). 

Масову частку шляхом висушування на вологомірі з інфрачервоним способом 
сушіння, здатність до набухання визначали методом, який заснований на 
вимірюванні об‘єму набухлого продукту після його змішування з водою згідно ТУ 
18-8-55-85, розчинність та гідратаційну здатність визначали за методом Шоха, 
сорбційні характеристики визначали на сорбційно-вакуумній установці Мак-Бена, де 
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на попередньо зневоднених зразках при температурі 20°С та тиску від 0 до 18 мм. рт. 
ст. здійснювали сорбцію водяної пари до досягнення гігроскопічної вологості, 
показник активності води знаходили при графічній апроксимації рівняння 
Фрейндліха: lgа= lgb+1 /п lgаw. 

Результати.  Харчові волокна не впливали на органолептичні показники до 
межі дозування 3,4 і 5%, при збільшенні дозування змінювалась структура. А саме 
ставала більш жорсткою, тому було обрано дозування 5 %. У процесі термічної 
обробки у фруктової начинки змінюються фізико-хімічні показники – в’язкість та 
масова частка вологи. Відбувається перерозподіл вільної та зв’язаної вологи в 
процесі приготування начинки за рахунок утворення додаткових зв’язків між 
молекулами пектинового комплексу, особливо при додаванні клітковини. 

Начинка з бобовою клітковиною має діапазон ендоскопічного ефекту 115-121 0С, 
відсоток вільної вологи становить 15,2%, що пояснюється також руйнацією 
крохмального клейстеру при температурному навантаженні і перерозподілом 
зв’язаної і вільної вологи. 

Додавання 3% пшеничної клітковини, які на 97% складаються з клітковини, 
мають температурний діапазон  ендоефекту в межах 120-125 0С. Відсоток вільної 
вологи становить 14,7%. 

Аналіз дериватограм показав, що прогрівання начинок з клітковиною 
відбуваються незначні зміни відсотку вільної вологи, що не призведе до суттєвих 
змін в процесі зберігання. 

Порівняльний аналіз ізотерм показав, що криві десорбції сушіння у всіх зв’язках 
розміщуються вище ізотерм зволоження. Петля гістерезиса охоплює весь інтервал 
рівноважних тисків парів. Після процесу десорбції у всіх зразках залишається 
частина адсорбованої вологи, яка зв’язана міцно, ця волога не видаляється при даних 
умовах десорбції і вказує на стійкість фруктової начинки при зберіганні. 

Досліджені гідратаційні властивості начинок з додаванням 5% харчових волокон 
різного природного походження і підтверджено, що додавання харчових волокон 
перешкоджає міграції вільної вологи.  

Висновки. Бобову та пшеничну клітковину доцільно використовувати при 
виготовленні фруктових начинок стійких при зберіганні, з пониженим вмістом цукру 
і збільшеною кількістю харчових волокон. 
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25.Вплив модифікованих крохмалів на швидкість прогріву 
бісквітних тістових мас 
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Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Найбільший сегмент ринку кондитерських виробів займають борошняні 
вироби.  Одним із найбільш застосованим борошняним напівфабрикатом є бісквіт, 
що використовується при виробництві різноманітних тістечок, тортів, рулетів. В 
технологічному процесі виробництва бісквітних напівфабрикатів важливим є етап 
випікання виробів, а при виробництві бісквітних рулетів цей етап є ключовим, 
оскільки безпосередньо від режимів випікання залежить еластичність 
напівфабрикату, який  піддається  подальшому загортуванні. Для досягнення 
хороших показників якості виробники використовують різні вологоутримуючі 
агенти, які впливають на якість готових виробів. Нами було проведено досліди з 
ціллю вивчення впливу модифікованих крохмалів на процес випікання бісквітних 
напівфабрикатів. 

Матеріали і методи. Для проведення досліджень нами були обрані 
модифіковані крохмалі  холодного набухання: «Microlys FH02», «Swely Gel Soft», 
«Cold Swell».  В якості контрольного зразка використовували бісквітний 
напівфабрикат без додавання будь-яких добавок. Зміну температури прогріву в 
тістових масах зафіксували контактні датчики.  Показання прогріву знімалися кожні 
дві секунди.  

Результати. При проведенні лабораторних досліджень прогріву тістових 
заготовок бісквітного напівфабрикату в досліджувані зразки додавали модифіковані 
крохмалі у кількості 1% до маси борошна. На рисунках представлені термограми 
досліджуваних зразків. Фіксацію температури прогріву тісових заготовок проводили 
в трьох точках (рис.1-4): т.1 – центр тістової заготовки, т.2 – прошарок між центром 
та днищем заготовки, т.3 – найнижча точка тістової заготовки. 

При порівнянні термограм, можна зробити висновки, що зразки з додаванням 
модифікованих крохмалів "Microlys FH02" та "Cold Swell" мають дещо вищу 
швидкість прогрівання. Слід зазначити, що зразок з використанням модифікованого 
крохмалю «Swely Gel Soft» має дещо нижчу кінцеву температуру прогріву 
середнього шару заготовки – 89,46 С, порівняно з трьома іншими (кінцева 
температура середнього шару контрольного зразку становить 91,46 С).  

Кінцева температура нижнього шару заготовок зразків з додаванням 
модифікованих крохмалів "Microlys FH02" та "Cold Swell" також перевищує 
показники контрольного зразу та зразку з крохмалем «Swely Gel Soft».  
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Рис.1. Термограма прогріву 
контрольного зразка  

 
Рис. 2. Термограма прогріву зразка з 

додаванням «Microlys FH02» 
 
 

 
 

Рис.3. Термограма прогріву зразка з 
додаванням «Swely Gel Soft» 

 
Рис.4. Термограма прогріву зразка з 

додаванням «Cold Swell» 
 

Висновок. Проведені дослідження показали, що використання даних 
модифікованих крохмалів позитивно впливає на процес випікання бісквітних 
напівфабрикатів, що можна пояснити зміною стану вільної та зв’язаної вологи в тісті. 
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26. Дослідження впливу технологічних факторів процес 
структуроутворення желейної глазурі на основі морквяного 

пектиновмісного соку 
 

Уляна Йовбак, Віра Оболкіна 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Останнім часом на споживчому ринку підвищеним попитом 

користуються тістечка та торти з покриттям зовнішньої поверхні желейною глазур’ю 
на основі цукрово – патокових сиропів з додаванням драглеутворювачів (агару, 
високоетерифікованого пектину, желатину тощо), штучних барвників, 
ароматизаторів; але глазурі мають низький вміст вітамінів [1, 2, 3].  

Матеріали та методи. Для створення желейної глазурі з підвищеним вмістом 
біологічно активних речовин використовувався морквяний сік без м’якоті з 
підвищеним вмістом пектину, отриманий з морквяного гідролізованого пюре. 
Дослідження реологічних властивостей желейних напівфабрикатів на основі 
морквяного пектиновмісного соку з додаванням різних концентрацій суміші пектинів 
були проведені на віскозиметрі типу «Реотест-2» в діапазоні напруги зсуву 3 – 1300 с-

1. 
Результати. Було встановлено, що найкращі структурно – механічні показники 

мав зразок з додаванням суміші низькоетерифікованого (LM) пектину АРС 210С та 
високоетерифікованого (HM) пектину АРС 169 В у кількості 0,6:0,6% до 
рецептурного складу желейної глазурі. При підвищенні кількості суміші пектинів 
зразки мали занадто пружну структуру. Повні реологічні криві в’язкості та плинності 
модельних дослідів рецептурної суміші желейної глазурі на основі морквяного 
пектиновмісного соку (МПС) з додаванням пектинів АРС 210С та АРС 169В наведені 
на рисунках 1 і 2. 

 
Рис. 1 – Реологічні криві в’язкості рецептурної суміші желейної глазурі на основі 
МПС з додаванням LMА та НM пектинів 
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Рис. 2 – Реологічні криві плинності рецептурної суміші желейної глазурі на 
основі МПС з додаванням LMА та НM пектинів. 

Висновки. На підставі досліджень доведено, що морквяний пектиновмісний сік 
містить низькоетерифікований пектин, тому процес структуроутворення желейної 
глазурі відрізнявся від драглеутворення желейних мас на високоетерифікованому  
пектині. Було встановлено, що найкращу структуру глазур мала при додаванні 
суміші низькоетерифікованого амідованого пектину АРС 210С та 
високоетерифікованого пектину АРС 169В у співвідношенні 0,6:0,6 до рецептурного 
складу. При підвищенні кількості суміші пектинів модельні зразки желейних мас 
мали занадто в’язку структуру (рис.2).  
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27. Исследование влияния состава глазурей на их свойства и 
использование в пищевой промышленности 
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Валерий  Манк 
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина 

 
В последнее время кондитерские фабрики увеличили ассортимент продукции, 

которая подвергается процессу глазурирования. При этом используют различные 
виды глазурей, среди которых наиболее распространенными являются шоколадная, 
кондитерская, сахарная, фруктовая и йогуртовая. Ими покрывают конфеты, орехи, 
сухофрукты, сырки, мороженое, зефир, мармелад, халву, печенье, торты и другие 
виды кондитерских изделий. 

Глазурь является кондитерским полуфабрикатом, который представляет собой 
тонкоизмельченную массу.  В ее состав входит какао-масло (12-40%), и/или жиры-
эквиваленты какао-масла (12-40%), и/или жиры-заменители какао-масла (10-40%), 
тертое какао и/или какао-порошок (0,5-37%), эмульгатор (0,4-1%), сухое молоко (5-
10%), сахар или его заменители (40-50%) и различные специфические добавки, 
которые определяют пищевую ценность глазурей. 

В зависимости от рецептуры глазури, можно увеличить сроки хранения 
кондитерских изделий, улучшить их внешний вид, скрыть некоторые недостатки, а 
также снизить себестоимость готового продукта. 

Наши исследования направлены на разработку рецептур шоколадных глазурей с 
целью снижения их себестоимости, с сохранением биологической ценности, 
показателей качества и свойств, отвечающим действующим стандартам, которые 
применяются в пищевой промышленности. 

Исходя из этого, нами рассмотрена возможность добавления в рецептуру 
глазурей натурального фруктового сока. Тем самым можно уменьшить количество 
глюкозы, и соответственно предотвратить «сахарное поседение» глазури, а также, 
сохранить и преумножить полезные свойства готового продукта. 

Качество полученных глазурей определяли с помощью органолептических и 
физико-химических показателей. Также было определено влияние концентрации 
добавленного сока на реологические свойства полученных композиций. 

Также нами исследовано влияние сухой молочной сыворотки на свойства 
глазури. Использование сыворотки позволит снизить содержание сахара в глазури и 
заменить сухое молоко, что удешевит готовый продукт. При этом полезные свойства 
молочной сыворотки бесценны. Сыворотка содержит полезные белки и лактозу, 
сохраняемые из молока, что придает готовому продукту высокую биологическую 
ценность и делает его крайне полезным для здоровья человека. 

Важно, что введение фруктовых соков и молочной сыворотки позволит снизить 
содержание какао-масла, тем самым понизить жирность и уменьшить стоимость 
газури. 
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1. Основні напрямки переробки зерна кукурудзи в Україні 
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Вступ. З кукурудзи виробляється досить широка гама продукції, яка 

використовується в різних галузях. Можна виділити чотири основні напрямки 
використання зерна кукурудзи: у виробництві крупи, у крохмале-патоковій 
промисловості, у виробництві спирту і у складі кормів [1]. 

Основним напрямком продовольчої переробки кукурудзи в Україні є 
виробництво круп. При цьому слід зазначити, що кукурудзяна крупа у чистому 
вигляді користується невисоким попитом, і обсяги круп'яного виробництва 
здебільшого представлені крупами для виробництва більш популярної снекової 
продукції - пластівців і паличок. Побічними продуктами при виробництві 
кукурудзяної крупи є борошно і зародок. Останній використовується для 
виробництва кукурудзяної олії. 

Крохмале-патокове виробництво забезпечує більш глибоку переробку зерна 
кукурудзи, у результаті якої одержують такі основні продукти, як крохмаль, глютен і 
зародок. Крохмаль може використовуватися як у чистому виді, так і у вигляді 
похідних продуктів після попередньої обробки. 

Зерно кукурудзи є гарною сировиною для виробництва спирту. З нього 
виробляють як продовольчий спирт для алкогольних напоїв, так і технічний спирт. 
Побічні продукти, які одержуються при переробці зерна кукурудзи в спирт, є 
цінними компонентами для кормів. Також у кормах використовуються відходи 
круп'яного і крохмале-патокового виробництва. Саме зерно кукурудзи теж є 
концентрованим кормом і входить до складу багатьох комбікормів і кормових 
сумішей. 

Матеріали і методи. Предмет дослідження – зерно кукурудзи. Виробництво 
крупи включає підготовку зерна до переробки  й безпосередньо переробку зерна в 
крупу, шліфування, полірування, очищення, сортування та пакування. Підготовка 
включає відділення домішок від зерна, підготовку до лущення, гідротермічну 
обробку, попереднє сортування.  

Результати. Відповідно до існуючих технологічних регламентів, з кукурудзи 
виробляється три види круп'яних продуктів: шліфована кукурудзяна крупа, велика 
крупа для пластівців і дрібна крупа для паличок [2]. У свою чергу, залежно від  
крупності шліфована крупа розділяється на п'ять номерів. Кукурудзяна крупа містить 
велику кількість вуглеводів (понад 70%), незначну частину білків (близько 8,3%) і 
при правильному веденні технологічного процесу виробництва - мінімум жиру (до 
1,2%). Крім того, даний продукт має досить багатий вітамінний склад і містить 
вітаміни груп А, В, Е, Н, РР а також β-каротин. Макроелементи в кукурудзяній крупі 
представлені, в основному, калієм, фосфором і сіркою, а серед мікроелементів 
переважають залізо, цинк і марганець. Загальна живильна цінність кукурудзяної 
крупи становить близько 328 ккал/100 г [3]. 
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Традиційна технологія виробництва кукурудзяної крупи включає досить просту 
схему очищення зерна, що включає дві стадії очищення на повітряно-ситових 
сепараторах і обробку на каменевіддільній машині. Безпосередньо схема переробки 
очищеного зерна включає такі стадії, як гідротермічна обробка, подрібнення  в 
дежермінаторі з відділенням зародка, лущення та шліфування і сортування на 
розсівах і пневмосортувальних столах [4]. 

Висновки. В Україні, незважаючи на збільшення обсягів виробництва 
кукурудзи, кількість підприємств, що виробляють кукурудзяну крупу, планомірно 
знижується. Так, в 2007 році налічувалося 78 основних компаній, які виробляють 
кукурудзяну крупу, а вже до 2012 року кількість таких компаній знизилася до 42. 

Слід зазначити, що для переробки в крупу в Україні використовується менше 2% 
виробленого зерна. Незважаючи на те, що нарощування сировинної бази є 
передумовою для збільшення обсягів переробки, основним стримуючим фактором у 
даному сегменті є низький попит на продукцію, що пов’язано з низьким рівнем 
якості готової продукції, та відсутністю культури споживання кукурудзяної крупи у 
більшості жителів України. 

Література: 
1. Шпаар Дитер, Кукуруза: выращивание, уборка, хранение и использование. – 

К.: ИД «Зерно», 2012. – 462 с. 
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Зерноборошняні товари: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Львівська комерційна 
академія. — Л. : Компакт ЛВ, 2004. — 304 с. 

3.  Шутенко Е.І., Соц С.М., Технологія круп’яного виробництва. – К.: Освіта 
України, 2010. – 272 с. 

4. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах. 
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2. Визначення якості пророщеного зерна пшениці 

 
Ольга Романовська, Тетяна Поп 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 
 

Вступ.  Якість зерна залежить від багатьох чинників. Встановлено, що борошно 
високих сортів, порівняно з борошном із цільно-змеленого зерна, втрачає багато 
вітамінів, макро- та мікроелементів. Доцільно розробити технологію отримання 
високоякісного борошна із пророщеного зерна пшениці у морській харчовій солі та 
використати його харчовий потенціал, зокрема перефірійних складових частин і 
зародку, які є джерелом цінних нутрієнтів .  

Матеріали і методи. Для визначення раціональної концентрації солі у розчині 
дослідили її вплив на процес пророщування. Сіль додавали у концентрації 0,5, 1,0, 
1,5, 2,0, 2,5 і 3,0%, оскільки на основі теоретичних досліджень з’ясовано, що при 
певній концентрації вона пригнічує пророщування зерна і її подальше збільшення у 
середовищі призводить до його псування. Встановлено, що при концентрації солі 0,5 
% паросток досягає оптимальної довжини на 13–14 год. пророщування, тобто на 1–2 
год. довше порівняно з зерном, пророщеним у воді (контроль). За концентрації солі 
1,0 % і 1,5 % паросток досягає оптимальної довжини відповідно на 15–16 і 17–18 год. 
За концентрації 2,0 і 2,5 % оптимальна довжина паростка досягається відповідно на 
18 і 20 год. пророщування, проте в останньому випадку кількість пророщених зерен 
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зменшилася майже на третину – на 31,7 %. За концентрації 3 % солі у розчині 
протягом 20 год. експерименту пророщування не спостерігалося. На основі 
експериментальних досліджень визначена раціональна концентрація солі у розчині – 
2 % [1], час пророщування зерна при цьому становить 48 год. 

Результати. На основі досліджень розроблено технологію пророщування зерна 
пшениці у розчині морської харчової солі. З метою підвищення вмісту вітамінів та 
мінеральних речовин, нами запропоновано пророщувати зерна пшениці у розчині 
морської харчової солі. 

Розроблений спосіб отримання борошна  «Здоров’я» складається з трьох етапів. 
На першому етапі ми отримуємо сольовий розчин. Для цього морську харчову сіль 
розчиняють у дистильованій воді за температури 22-24 °С у співвідношенні 2:98. 
Отриманий розчин використовують для пророщування зерна. 

На другому етапі зерно пшениці очищають від домішок, миють, викладають в 
ємкість, заливають сольовим розчином і залишають на 12 годин для набухання; після 
чого розчин зливають, а зерно накривають тканиною, змоченою розчином солі, і 
пророщують зерно у темному місці за температури 20-24 °С до утворення паростків 
завдовжки 1-2 мм.  

Пророщене зерно розміщують у вологому місці, а потім висушують за 
температури 55-60 °С до базового для борошна вмісту вологи 14,5 %.  

Досліджено якість зерна пшениці, пророщеного у розчині морської харчової солі. 
Встановлено, що вміст білка у пророщеному зерні збільшився порівняно з нативним 
зерном. Даний факт пояснюється частковим протеолізом, тобто ферментативним 
розщепленням білка, що каталізується ферментами протеазами [2].  

У пророщеному зерні ідентифіковано і кількісно визначено 18 амінокислот. 
Встановлено, що вміст проліну і глутамінової кислоти зменшується незначно 
порівняно з нативним зерном.  

З’ясовано що у пророщеному зерні вміст ліпідів – 1,9 %, тобто на 9,5 % менше 
відносно контролю. Даний факт можна пояснити частковим розщепленням ліпідів 
ферментами ліпазами з утворенням гліцерину і жирних кислот.  

Досліджено вуглеводний склад зерна пшениці, пророщеного у розчині морської 
харчової солі. Встановлено, що вміст у пророщеному зерні крохмалю – 60,4 %, що на 

 9,0 % менше порівняно з контролем (66,4 %); разом з тим вміст моно- і 
дисахаридів значно зріс – на 50 %. Дане явище можна пояснити активністю 
ферментів амілаз, що розщеплюють крохмаль на декстрини і цукри, які, у свою 
чергу, витрачаються на живлення паростка.  

Згідно результатів досліджень з’ясовано, що у пророщеному зерні вміст 
харчових волокон – 8,7 %, що на 4,4 % менше відносно контролю. Дане явище 
обумовлено частковим руйнуванням клітинних структур зернівки під дією ферменту 
целюлази. 

Висновки. Проведені дослідження засвідчили, що якість зерна пшениці, 
пророщеного у розчині морської харчової солі, за всіма показниками вища порівняно 
з нативним зерном. 

Література: 
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3. Дослідження режимів лущення зерна ячменю 
 

Тетяна Галичина, Олександр Тітуленко, Наталія Надкернична 
Ігор Гапонюк, Євген Харченко  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Круп’яні продукти із зерна ячменю займають значне місце в харчуванні 
населення України.  Зерно ячменю буває плівчастим або голозерним. В технології 
виробництва круп найбільше розповсюдження має плівчастий ячмінь, який 
характеризується міцним зв’язком квіткових оболонок з ядром. Для відокремлення 
оболонок в технології переробки ячменю використовують лущення, шліфування та 
полірування зерна. Лущення здійснюють переважно в наждачних машинах або в 
лущильних машинах А1-ЗШН. Крім вибору методу лущення ячменю, необхідне 
дотримання режимів лущення для збереження цілісності ядра. В технологии 
переробки ячменю чітких відомостей щодо режимів лущення зерна не виявлено, що 
потребує проведення досліджень з метою встановлення характеру залежностей 
обробки зерна в машинах з абразивною поверхнею [1, 3]. 

 
Матеріали і методи. Дослідження режимів лущення ячменю здійснювали у 

лабораторному голендрі УЛЗ-1. Лущенню піддавали зерно ячменю з вологістю 13,1 
% та 16,0 % змінюючи швидкість обертання абразивних дисків лущильника УЛЗ-1. 
Оскільки зерно ячменю має міцний зв’язок плодових оболонок із ядром і відділити їх 
від ядра без часткового пошкодження ендосперму неможливо, то обрано в якості 
критерія ефективності індекс лущення, який аналогічно використовується і для 
оцінки ефективності лущення зерна пшениці [2]. Індекс лущення розраховували за 
наступною формулою: 
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де, Іл – індекс лущення, %; mз, mя – відповідно маса зерна до лущення та маса 
ядра після лущення, г. 

 
Результати. Дослідженнями встановлено, що залежність індексу лущення 

ячменю від тривалості обробки в лущильнику незалежно від вологості та швидкості 
обертання робочих органів має лінійний характер (рис.1). 

Із даних рис. 1 можна зробити такі висновки, що найбільш інтенсивне лущення 
відбувалося при вологості зерна 13,1 % та швидкості обертання робочого органу 
лущильника 2500 об/хв. Із зменшенням швидкості обертання з 2500 об/хв (16,48 м/с) 
до 1500 об/хв (9,89 м/с) індекс лущення зменшувався. Збільшення вологості зерна з 
13,1 % до 16,0 % сприяє зменшеню інтенсивності лущення. 
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Рис.1. Залежність індексу лущення від тривалості обробки в лущильнику УЛЗ-1. 

Висновки. На основі проведених досліджень отримано рівняння регресії 
трьохфакторного експерименту, яке враховує тривалість лущення t (с), швидкість 
обертання абразивного диску лущильника n (об/хв) та вологість ячменю W (%): 
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Статистична оцінка коефіцієнтів рівняння регресії показала, що усі коефіцієнти 

значущі. Розрахований добуток t·S(bi) = 0,076, що значно менше за будь-який із 
коефіцієнтів отриманого рівняння. 
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4. Влияние длительности отволаживания зерна твердой 
пшеницы белорусской селекции на его физические свойства 

 

Ирина Косцова, Татьяна Гончаренко 
Могилевский государственный университет продовольствия 

 

Введение. В последние годы селекционерами Республики Беларусь ведется 
активная работа по созданию собственных сортов зерна твердой пшеницы. 
Выявление технологических особенностей зерна твердой пшеницы, выращенной в 
условиях нашей страны, установление рациональных режимов его переработки и 
получение высококачественного сырья для макаронной промышленности является 
актуальной задачей для отечественной науки 

Одним из важных этапов подготовки зерна к помолу является процесс 
гидротермической обработки зерна [1]. Обзор специальной литературы показал, что 
сведений об изучении влияния основных параметров ГТО (влажности и 
длительности отволаживания) на технологические свойства зерна твердой пшеницы, 
выращенной в Республике Беларусь, нет. Однако известно, что условия 
произрастания оказывают значительное влияние  на технологические свойства зерна, 
а, следовательно, и на оптимальные режимы процессов его переработки [2,3]. 
Поэтому актуальным является исследование процесса ГТО зерна твердой пшеницы 
белорусской селекции и, в частности,  изучение влияния длительности 
отволаживания на его физические свойства. 

Материалы и методы. Для исследования были использованы четыре сорта 
зерна твердой пшеницы белорусской селекции (Вероника, Славица, Елена и Розалия), 
полученные с опытных полей УО «БГСХА», урожая 2012 года. В ходе исследования 
применяли методы анализа, общепринятые в промышленности, научных 
учреждениях Республики Беларусь. 

Результаты. В результате исследований было установлено, что по комплексу 
показателей качества сорта Елена и Розалия можно отнести к зерну твердой пшеницы 
1 класса, а сорта Вероника и Славица – 2 класса (согласно ГОСТ 9353-90).  

На первом этапе работы изучали  динамику изменения стекловидности и объема 
зерновки твердой пшеницы, увлажненной до 16 %, в зависимости от времени 
отволаживания.   

Из рисунка 1 видно, что при увеличении времени отволаживания зерна твердой 
пшеницы значительно снижается его стекловидность. Наиболее интенсивное 
снижение стекловидности наблюдается в период от 2 до 18 часов отволаживания. 
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Рис.1.Изменение стекловидности и удельного объема зерна твердой 
пшеницы белорусской селекции в зависимости от длительности отволаживания 

(влажность зерна 16%) 
 

Очевидно, что в этот период в результате переноса влаги из поверхностных 
слоев внутрь эндосперма в зерновках твердой пшеницы идет процесс интенсивного 
образования микротрещин, что и приводит к снижению стекловидности зерна до 45-
55 %. Далее процесс замедляется и после 20 часов отволаживания стекловидность 
практически не изменяется.  

При исследовании влияния длительности отволаживания на изменение свойств 
зерна наиболее наглядным является изучение кривых приращения удельного объема 
зерна, суммарно отражающих степень разрыхления эндосперма [2,3]. Максимального 
значения величина приращения удельного объема зерна достигает через 18-20 часов 
в зависимости от сорта зерна. Далее для всех образцов процесс разрыхления 
замедляется, величина приращения удельного объема снижается. Положение 
максимумов на кривых разрыхления эндосперма определяет протяженность периода 
активного разрыхления эндосперма. 

Таким образом, было установлено, что максимальная степень разрыхления 
эндосперма наблюдается при длительности отволаживания 18-20 часов. 

Литература: 
1 Егоров, Г.А. Управление технологическими свойствами зерна/ Г.А. Егоров. – 
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2 Козьмина, Н.П. Новое в изучении твердой пшеницы и производство 

макаронной муки за рубежом: обзорная информация  / Н.П. Козьмина. – М.: 
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3 Сенаторский, Б.В. Новое в изучении подготовки твердой пшеницы к 
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Минзага СССР, 1977.  
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5. Обґрунтування технології та вибір режимів очистки насіння  
ріпаку при закладанні на зберігання 

 
Станіслав Степаненко 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
 
Вступ. Ріпак є однією з найбільш поширених та прибуткових 

сільськогосподарських культур,  використовується на продовольчі, кормові та 
енергетичні цілі. Щороку посівні площі під ріпаком стрімко зростають, особливо в 
Україні.  

Ріпак після збирання часто має підвищену засміченість та вологість. Тому є 
актуальним обґрунтування технології та вибір режимів очистки насіння ріпаку при 
зберіганні. Аналіз свідчить, що агротехніка цієї культури відпрацьована досить повно 
й дає змогу отримувати високий урожай. Більшою мірою проблеми виникають під 
час збирання, обробки й зберігання насіння. Надто воно нестійке в процесі 
зберігання, швидко втрачає якість. Залежно від способу збирання, насіння ріпаку 
може мати різний ступінь засміченості.  

Матеріали і методи. Зерно ріпаку різного ступеню засміченості та вологості 
(за роздільного збирання),  визначення вмісту домішок,  рівня засміченості зерна, 
способи аналізу засміченості - ручний та механізований.  

 Застосовували двоступеневе очищення плоскорешітним сепаратором, 
укомплектованого ситами. Під час першого очищення відбирали великі та легкі 
домішки, а за другого – решту домішок, а також надто дрібне насіння (діаметром 
менше 1 мм). Оскільки насіння ріпаку дрібне й легке, то швидкість повітряного 
потоку в аспіраційних каналах знижували до рівня 4-5 м/с і контролювали вміст 
основного насіння у витоках з каналів.  

Результати. Гранично допустимі строки проміжного зберігання недоочищеного 
і очищеного насіння значно різняться. При тимчасовому зберіганні (строком до 1 
місяця) насіння рапса вміст смітної домішки не більш 3,0 %, олійної домішки – до 6 
%. 

Література: 
1.Шпаар Д. Уборка и хранение озимого и ярового рапса / Д. Шпаар // Зерно. - 

2012.  - № 6. - С. 64-69. 
2. Моісеєва М. Ріпак : в очікуванні на вирок / М. Моісеєва // Пропозиція. - 2011.  

- № 8. - С. 48-51. 
3. Листопад В. УкраїнськийріпакзможезадовольнитиапетитиЄвропи. Але з 

якоювигодою? / В.  Листопад // Пропозиція. - 2008.  - № 9. - С. 46-49. 
4. Дишлюк С. М. Економічні аспекти виробництва ріпаку як стратегічної 

культури енергетичного сектору Росії та України / С. М. Дишлюк // Актуальні 
проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 49-58 
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6. Удосконалення технології зберігання зерна з використанням 
регульованого повітряного середовища 

 
Катерина Федорченко,  Олег Шаповаленко,  Андрій Шаран 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Зберігання зернової продукції без втрат має важливе державне значення і 
покликане вирішити ряд стратегічних завдань – гарантувати продовольчу безпеку 
країни, забезпечувати сировиною переробну галузь, зміцнювати кормову базу 
тваринництва, створювати належні умови ефективного експорту – імпорту. Без 
сумніву, зберігання продукції – це одне з головних завдань цивілізованого 
суспільства, яке передбачає не лише виробництво достатньої кількості високоякісної 
екологічно безпечної продукції, а й доведення її до споживача з мінімальними 
кількісними та якісними втратами.  

За даними офіційної статистики, щорічно в Україні через недостатньо розвинену 
матеріально-технічну базу з переробки й зберігання зерна втрачається до 3 млн. т 
врожаю. Більшість існуючих елеваторів не відповідає сучасним вимогам. Вони 
потребують капітального ремонту, заміни старого чи застарілого устаткування, а, 
отже, величезних капіталовкладень.  

Світова практика показує, що перехід до зберігання зерна в металевих 
вентильованих силосах знижує в 2 – 2,5 рази будівельні та експлуатаційні витрати. 
Обладнані системами термометрії й активного вентилювання зерна, вони дозволяють 
запобігти його псуванню через самозігрівання, відмокання, механічного травмування 
при переміщенні тощо.   

Вибір режиму зберігання для кожної партії зерна, залежно від її початкової 
якості та цільового призначення, є досить важливою технологічною операцією. 
Зберігати зерно без втрат і зниження якості досить важка задача, оскільки воно 
одночасно є живим організмом і сприятливим середовищем для розвитку різних 
мікроорганізмів, шкідників та хвороб. 

В межах термінів зберігання зернових та олійних культур, що зустрічаються, 
якість насіння найбільшою мірою визначається не тривалістю, а умовами зберігання. 
При стаціонарному зберіганні сухого зерна, яке пройшло післязбиральну обробку, 
зазвичай не виникає серйозних труднощів, істотних кількісних та якісних втрат. 
Протягом всього періоду зберігання потрібно необхідно систематично контролювати 
стан зерна і насіння: вимірювати температуру насипу, визначати вологість, колір, 
запах, зараженість шкідниками, схожість.  

Температуру зерна необхідно вимірювати термометрами або термодатчиками, 
визначаючи її в кожному засіку на різних глибинах: 20-30 см від поверхні насипу, в 
середній частині і біля підлоги. Від вологості великою мірою залежить збереження 
зерна. 

Відомо, що в періоди збирання й післязбиральної обробки насіння сильно 
травмується. Найбільше травмування за післязбиральної обробки відбувається в 
норіях і зернопроводах, при роботі скребкових і шнекових транспортерів, в трієрах. 
Зменшення травмування зерна при післязбиральній обробці можна досягти за 
рахунок зменшення перепусків зерна через транспортуючі механізми. Тому зерно 
слід сушити за допомогою використання установок активного вентилювання при 
застосуванні технології високотемпературного сушіння без кінцевого охолодження.  
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Матеріали і методи. Для зменшення травмування і кращого збереження якості 
зерна кукурудзи 3 класу нами було застосовано технологію високотемпературної 
сушки зерна з подальшим його охолодженням в ємностях активного зберігання. При 
сушінні зерна застосовувалася стаціонарна зерносушарка моделі MC 3180 BEM-NG, 
ємності активного вентилювання загальною місткістю 3 тис. тонн та ємності для 
постійного зберігання зерна ємністю 5,5 тис тонн.  

Результати. Під час проведення досліджень, після основного сушіння зерно 
кукурудзи з вологістю 15,5…16,0 і температурою зерна 45…50 °С  направлялося в 
ємність активного вентилювання для подальшого охолодження і відлежування, що 
здійснювалося протягом 14-18 год. Було досягнуто зниження температури до 18 °С, і 
вологості до 14,0 %. Після цього, зерно було закладено в основні ємності для 
довготривалого збереження зерна. На сьогодні ведуться спостереження.   

Було встановлено, що подальше охолодження зерна дає можливість при відносно 
невеликих енергозатратах підвищити стійкість і тривалість зберігання зерна , 
забезпечує уникнення  ризику пошарової конденсації вологи, псуванню, тим самим 
дає можливість зменшення травмування зерна при його зберіганні в осінньо-зимовий 
період. 

Література: 
1. Юкиш А.Е., Ильина О.А. Техника и технология хранения зерна. М.: ДеЛи 

принт 2009 г.-718 с 
 
 

7. Гранулометричні характеристики подрібненої кукурудзи 
Вячеслав Бабіч, Артем Євтухов, Євген Харченко  

Національний університет харчових технологій  

Вступ. З метою ефективної переробки зерна кукурудзи в крупи, борошно та інші 
харчові продукти, важливим питанням залишається повне виділення зародка із зерна 
кукурудзи. Ряд досліджень присвячено вивченню впливу гідротермічної обробки на 
показники якості крупи. В останні роки з’явилися тенденції переробки кукурудзи без 
застосування гідротермічної обробки. Даний метод обробки кукурудзи відноситься 
до сухого способу. Актуальним залишається питання впливу вологості на 
ефективність подрібнення кукурудзи та ефективність виділення зародку. 

Матеріали і методи. Для вивчення ефективності подрібнення кукурудзи в 
дробарці створено лабораторну безрешітну дробарку безперервної дії із швидкістю 
обертання молотків 51,8…59.1 м/с. Аналіз зразків подрібненої кукурудзи показав, що 
зародок відділяється від ендосперму зернівки як окремий продукт.  Помічено, що 
зародок має темніший відтінок в порівнянні із борошнистою частиною ендосперму.  

Результати. Розсортування на ситах подрібненої кукурудзи дало можливість 
встановити, що в кожній із фракцій містяться частинки зародку в різній кількості. 
Вміст зародку також коливається і від вологості зерна. Внаслідок цього проведено 
дослідження гранулометричного складу подрібнених зразків кукурудзи із різної 
початковою вологістю кукурудзи. В результаті чого встановлено, що інтегральні 
характеристики (рис. 1) можуть бути апроксимовані лінійною функцією виду:  

                                   100 dKВ ф                                      (1) 
де, Вф – вихід фракції, %; К – кутовий коефіцієнт;  d – середній розмір частинок, мм. 

Дослідженнями коефіцієнтів кореляції встановлено, що вони коливаються в 
межах 0,97…0,99, що свідчить про тісний зв'язок досліджуваних ознак. Перевірка 
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адекватності отриманих рівнянь показала, що лінійні рівняння адекватно описують 
гранулометричні характеристики на 5 %-му рівні значущості. 

Із даних рис. 1 можна побачити, що із збільшенням вологості зерна кукурудзи 
нахил інтегральної кривої поступово зменшується. Це дає підстави для розробки 
математичної моделі, яка описує вихід фракції в залежності від середнього розміру 
частинок та вологості зерна. 
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Рис. 1. Інтегральні криві розподілу подрібненої кукурудзи в залежності від 
початкової вологості: 1 – вологість кукурудзи 11,8 %; 2 – вологість кукурудзи 
12,8 %; 3 – вологість кукурудзи 14,0 %; 4 – вологість кукурудзи 14,5 %; 5 – 
вологість кукурудзи 15,4 %; 6 – вологість кукурудзи 16,4 %; 7– вологість кукурудзи 
17,5 %. 

Кореляційно регресійним аналізом встановлено, що залежність кутового 
коефіцієнту К від вологості зерна має лінійних характер і описується залежністю 
виду: 

 
                                       947,23693,0  WK                                     (2) 

де, К – кутовий коефіцієнт; W – вологість кукурудзи, %. 
 
Після підстановки рівняння 2 у рівняння 1 отримаємо залежність виходу фракції 

від вологості зерна та середнього розміру частинок, яка має вид: 
 

                                  
100)947,23693,0(  dWВф                              (3) 

 
Висновки. Рівняння 3 дає можливість визначати вихід фракції в залежності від 

розмірів частинок кукурудзи та початкової вологості зерна. 
Література: 
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8. Встановлення причин погіршення ефективності очищення 
зернової суміші перемінної вологості 

 
Валерій Лановий, Марина Циба, Ігор Гапонюк  

Національний університет харчових технологій 
 

Анотація. Досліджено домішки зерна, наведено їх класифікацію та вплив на 
стан зберігання зерна. Обґрунтовано ознаку поділу домішок за активністю їх 
життєдіяльності та наведено їх класифікацію за цією ознакою. Наведено аналіз 
способів сепарування зернової суміші та їх ефективності. Виконано аналіз методів 
очищення зерна й на підставі аналізу виробничих спостережень вказано на суттєвий 
вплив вологості компонентів зернової суміші на показники ефективності й 
продуктивності різних способів сепарування. Встановлено основну причину 
суттєвого впливу вологості компонентів зернових сумішей на показники їх 
сепарування.  

Вступ. За показниками якості зерна за ГОСТом 7186 – 86 [2] 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 
неорганічного походження, що підлягають вилученню із зернової суміші (ЗС) при 
використанні зерна за цільовим призначенням. До мінеральних – домішки 
мінерального походження, такі як пісок, грудочки ґрунту, галька, тощо. До 
органічних – домішки органічного та тваринного походження такі, як частинки 
стебла, стержні колосків, ості, плівки, частинки листочків, тощо.  

Особливістю насіння більшості смітних домішок є їх порівняно більша від зерна 
основної культури гігроскопічність та життєстійкість [ 3, 4 ]. Тому такі домішки слід 
виділяти зразу ж при надходженні ЗС на зберігання та перед сушінням ЗС. 

Методи досліджень. Для виділення домішок із ЗС в практичній діяльності 
використовують, як правило,  відмінності їх фізико-механічних властивостей. До 
основних фізико-механічних властивостей насіння сміттєвих домішок, що можуть 
бути використаними для виділення їх із зерна основної культури 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, тощо.  

Вплив вологи на фізико-механічні властивості зерна достатньо досліджено і 
ними встановлено прямий зв'язок лінійних розмірів та зворотній – із густиною і 
кутом природного нахилу зерен (шару зерна) різних культур. Проте значення кутів 
нахилу (коефіцієнтів внутрішнього та зовнішнього тертя) для домішок зерна 
наводяться вкрай обмежено і до того ж зв’язок цих показників із вмістом вологи в 
публікаціях нами не виявлено. 

Сепарування ЗС на підприємствах по зберіганню та переробці зерна здійснюють 
за вище зазначеною ознакою ділимості її компонентів. Оцінюють роботу сепараторів 
за показниками їх продуктивності (Q, кг/с), ефективності очищення зерна від 
домішок (Е, %) та вмісту повноцінного зерна у відходах (α, %) [1].  

Продуктивність сепараторів встановлюють за результатами балансу продуктів по 
масі очищеного зерна (G, кг) за період роботи сепаратора (t, с), а ефективність 
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очищення ЗС від домішок – по вмісту домішок в очищеному зерні за формулою [3, 4] 
за формулою: 

Е=
)1( 


А

БА
,                                              (1) 

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. 

Деякі автори [3, 4] для вираження ефективності очищення ЗС пропонують 
виражати під кількістю домішок, що належить вилучити (А) – загальний вміст цих 
домішок в зерновій суміші: 

 Е=
100)100/1(



А

В 

,                                              (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. 
Зі збільшенням вологості ЗС кут природного нахилу зростає, а сипкість – 

зменшується [4]. Із наведених в табл.1 даних видно, що із збільшенням вологості ЗС 
її сипкість погіршується та, як наслідок, продуктивність сепаратора може суттєво 
зменшуватися в 4…7 разів і цим самим порушувати збалансованість технологічної 
лінії по продуктивності та, врешті-решт,  погіршувати економічні показники 
підприємства. 

Таблиця 1 

Залежність кута природного нахилу від вологості ЗМ 

Кут зовнішнього тертя, 
по: Культура Вологість, 

% 
Шпаруватість, 

% 

Коефіцієнт 
внутрішнього 

тертя сталі стрічці дереву 

13 – 35 --- --- 17–
35 25–40 19–38 

*) 54,0 0,47 --- 
*) --- --- 23 – 38 

15,3 --- --- 30 
22,1 --- --- 35 

Пшениця 

35,0 --- --- 38 
*) --- --- 23 – 38 
*) 38,0 0,49 --- 

11,1 --- --- 23 Жито 

17,8 --- --- 34 

*) --- --- 31 – 54 

*) 68,0 0,51 --- 

14,6 --- --- 32 
Овес 

20,7 --- --- 41 

Висновки: 1. Для приведення зерна в стійкий стан зберігання необхідно 
зменшити його життєву активність технологією післязбиральної підробки зерна. В 
тому числі сепаруванням. 

2. Вологість зерна суттєво впливає на показники роботи сепаратора по 
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продуктивності та ефективності роботи. 
3. Із зміненням вологості зернової суміші фізичні властивості її компонентів 

змінюються не в однаковій мірі, що можна використовувати для покращення 
подільності суміші. Сипкість домішок меншої від зерна натурної маси (ДМН) 
більшою мірою залежить від їх вологовмісту. Із зменшенням вологості ЗС з 37 % до 
13 % сипкість зерна пшениці покращується лише на 5 – 7 %, а ДМН – на 15 – 22 %. 

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. 
4.  Мельник Б.Е. Технология приемки, хранения и переработки зерна / 

Б.Е.Мельник, В.Б.Лебедев, Г.Л.Винников – М:Агропромиздат,1990.– 367 с. 
 
 

9. Обґрунтування технологічних параметрів процесу очищення 
проса та визначення їх впливу на якісні показники  пшоняних 

круп 
 

Світлана Черних, Євгенія Індик 
Дніпропетровський державний аграрний університет 

 
Вступ. Посівні площі просяних займають четверте місце у світі серед основних 

зернових культур. В останні роки виробництво проса збільшилось у багатьох країнах 
Америки, Європи та Азії. 

Особливість зерна проса – висока плівчастість, що досягає 26-30 %, причому 
оболонки не зрощені щільно з ядром. Ядро проса має досить високу пластичність, що 
дозволяє застосовувати для зерна різні методи лущення без суттєвого подрібнення 
ядра.  

Для переробки в крупу найбільш підходять сорти проса, що мають округле, 
добре виповнене зерно з невеликим вмістом оболонок. Більш цінним вважається 
зерно, яке містить менше дрібного зерна, яке отримується проходом сита з отворами 
1,8*20 мм.  

Матеріали і методи. В якості методів дослідження  застосовувались  методи 
визначення якості крупи (органолептичні, фізико – хімічні, встановлення дефектності 
пшона) та контроль якості сепарування зерна проса (визначення вмісту домішок і 
доброякісного ядра) та установка енергозберігаючого сепаратора для очищення зерна 
з використанням сил гравітації. 

Результати. Очищення проса за стандартною схемою та при включенні в схему 
додаткового етапу очищення показує, що при додатковому відділенні з зернової маси 
домішок за показниками пружності,коефіцієнту тертя та щільності (встановлення 
гравітаційного сепаратора) підвищується: вміст в крупі доброякісного ядра (18,3 %), 
знижується кількість колотого ядра (4,5 %), мучки (6,2 %), смітної домішки (8,8 %). 

Висновок. За рахунок невеликої вартості та компактності гравітаційного 
сепаратора є доцільним встановлювати його після повітряно-ситового сепаратора в 
традиційній схемі переробки проса на крупу в умовах малих підприємств. 
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10. Дослідження технологічних властивостей зерна соризу 
 

Олеся Прокопенко, Олена  Супрун-Крестова  
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Розширення асортименту круп’яних продуктів спонукає науковців 

шукати нові перспективні круп’яні культури. Однією з таких культур є сорго 
рисозерне (Sorghum orysoidum), або як його ще називають – сориз – гібрид хлібного 
сорго і диких форм рису. Зерно соризу характеризується цінними властивостями 
зернового сорго, стабільною високою продуктивністю, посухо- та жаростійкістю, 
солевитривалістю, невибагливістю до грунтів з високою технологічністю, харчовою 
цінністю та добрими смаковими якостями рису [1, 2]. 

За даними селекціонерів [3] зерно соризу різних сортів містить 13,2 - 14,0 % 
білка, 62 - 68 % крохмалю, 3,4 - 3,7 % жиру. Вихід крупи сягає 80 - 87 %, яскраво-
жовтого або жовтого кольору, багатої на білково-вітамінний комплекс та цінні 
мінеральні речовини. 

Враховуючи хімічний склад зерна соризу, його технологічні властивості, 
структуру крохмальних зерен та інше, в тому числі й специфічні показники, 
селекціонерами ведеться робота щодо створення сортів соризу: для виготовлення 
екструдованих виробів, грильяжу та кріпсів, для виробництва різних крупів, в тому 
числі плющених, для виробництва продуктів дієтичного, лікувально-
профілактичного та геріатричного харчування. 

Перераховані напрямки накладають свій відбиток на моделі сортів і критерії 
селекції, які визначаються проявом якісних і кількісних ознак – від розміру та форми 
зернівок, їхніх механічних властивостей до товарного вигляду сорту [4]. 

Метою наших досліджень було вивчення технологічних властивостей зерна 
соризу для обґрунтування можливості подальшого його використання при 
виробництві круп’яних продуктів швидкого приготування. 

 
Матеріали і методи. Об’єктом нашого дослідження було зерно соризу, 

врожаю 2013 року.  
Визначення технологічних показників якості зерна (вологості, об’ємної маси, 

маси 1000 зерен, щільності, тощо ) проводили за методиками, які затверджені 
відповідними ГОСТами. 
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Результати. Визначення технологічних показників якості показало (табл. 1), що 
зерно соризу за кутом насипного схилу відноситься до добре сипких продуктів, його 
кут насипного схилу 32-35 град, також сипкість характеризує коефіцієнт зовнішнього 
тертя. За формою зерно зі спинки більш округле, а в профіль еліптичне.  

Таблиця 
Технологічні показники якості зерна соризу 

Назва показника Сориз 
Масова частка вологи, % 13,7 
Натура (об'ємна маса), кг/м3 715 
Маса 1000 зерен, г 24,1 
Кут природного нахилу, град. 32-35 
Густина, г/см3 1,12 
Шпаруватість, % 57,60 

Коефіцієнти зовнішнього тертя спокою: 
1. по пластмасі 0,294 
2. по сталі 0,420 
- по гумі 0,365 

Визначення шпаруватості зерна є особливо важливим для зберігання зерна. Чим 
менша шпаруватість, тим щільніше укладатиметься зерно і більша насипна маса 
одиниці об’єму. Дослідження показали, що шпаруватість соризу складає 57,60 %, що 
в свою чергу, говорить про не щільне укладання зернової маси. Зерно 
характеризується високою об’ємною масою, що характерне для крупного та 
виповненого зерна. Також було визначено кислотність зерна соризу, яка складала 
2,8°, що відповідає показникам для свіжозібраного зерна. 

Висновки. Проведені дослідження технологічних властивостей зерна соризу 
говорять про його добру технологічність та дають змогу обґрунтувати можливість 
подальшого його використання при виробництві круп’яних продуктів швидкого 
приготування. 
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11. Вплив процесу обжарювання на перехід сухих речовин 
льону у воду 

Інна Горбунко, Тамара Корж  
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Льон цінна технічна та харчова культура, яка відома людству дуже 

давно. Родоначальником культурного льону вважають  дикий льон вузьколистий. 
Його вирощували ще люди кам’яного віку, насіння використовували в їжу. У наші 
дні льон теж досить широко застосовується. Потенціал льону дуже великий, оскільки 
він використовується здавна  як технічна та харчова культура, а також має своє 
застосування в медицині. Все це завдяки складу та властивостям льону, які дещо 
відрізняється в залежності від його виду. Льон поділяється на 4 різновиди: 
прядильний (довгунець), олійний (кудряш), межиумок (проміжуний) та такий, що  
стелиться. Льон-довгунець вирощують для отримання лляного волокна. Насіння 
льону-кудряшу и льону-межиумка - квітки, коробочки та насіння у них більш крупні 
– містить до 52% дуже цінної олії  . 

Насіння льону — це найцінніший природный подарунок для людини, тому що 
воно містить велику кількість олії, аналогів якої немає. В насінні льону міститься 
33% легко перетравлюваного білку, засвоєння якого дуже високе, цей білок богатий 
незамінними амінокислотами, зокрема триптофаном. Кількість клітковини 7,7%. В 
насінні льону богато різних макро- та мікроелементів В ньому багато фосфору (700 
мг/100 г), магнію (540 мг/100 г), заліза (7,7 мг/100 г), цинку (5,7 мг/100 г), присутній 
бор, хром, марганец (0,03 мг/100 г), мідь (0,1 мг/100 г), селен, йод. За кілістю кальцію 
(1400 мг/100 г) його можна порівняти з насінням кунжуту — кращим джерелом цього 
елемента. В насінні вітаміни Е, К, Р, В1, фолієва кислота, каротин. Кількість вітаміну 
С збільшується при проростанні з 1,35 мг/100 г до 14,44 мг/100 г, суммарний вміст 
антиоксидантів — з 56 мг/100 г до 526 мг/100 г [1]. 

Оболонки насіння мыстять до 8% слизистих речовин. В хімічному відношенні в 
слизях переважають пентозани (до 90%). Для слизей характерна їх повна розчинність 
в воді. Слизисті речовини лляного насіння представляє собою складні хімічні 
сполуки моносахаридів, які містять  ланцюжки із залишків D-галактуроновової 
кислоти L-рамнози, до яких приєднані бокові ланцюжки, які складаються із 
залишків3-О-метил-D-галактозы, D-галактозы, L-рамнозы и D-ксилозы, а також 4-О-
метил-D-глюкуроновой кислоты. Здатність насіння льону виділяти багато слизів 
широко використовується в медицині. Слизі використовують в основному при 
запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту (здійснює  обволікаючу, 
пом’ягчуювальну та протизапальну дію) [1, 2]. 

При використанні насіння льону в технології виробництва харчових продуктів 
важливо оцінити органолептичні його показники. Встановлено, що насіння має 
специфічний смак, важко розжовується і прилипає до зубів. Внаслідок обжарювання 
насіння поліпшується його  смак, воно стає більш крихким.  

Слизі впливають на хід технологічного процесу при використанні льону при 
виробництві харчових продуктів. З цієї точки зору цікавим є дослідження впливу 
процесу обжарювання на  процес екстрагування полісахаридів  для розуміння 
механізму та сили  їх впливу на якість готової продукції.  

Матеріали і методи. Для дослідження було взято насіння льону урожаю 2012 
року з вологістю 6,3 % і використано метод екстракції полісахаридів водою при 
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гідромодулі  1:15. Температура екстрагування та тривалість процесу  визначали з 
апріорної інформації і досліди проводили за планом 24. 

Результати. За результатами досліджень переходу сухих речовин у воду, 
побудовано адекватну математичну модель.  

Математична модель, яка описує процес переходу сухих речовин необжареного 
льону у воду, має такий вигляд: 

у2 = 8,63 + 2,2х1 + 0,55х2 + 0,61х1х3 + 0,37х1х2х3 
де х1 – тривалість кип’ятіння, хв; х2 – екстрагування, хв.; х3 – температура 

екстрагування, ˚С. 
Залежність переходу сухих речовин у воду для обжареного насіння льону ще в 

процесі дослідження.  
Висновки 
 Оптимальними параметрами процесу переходу сухих речовин у воду є: 

тривалість кип’ятіння - 10 хв, тривалість екструдування - 120 хв, температура 
екструдування - 50 ˚С. 

Література: 
1. http://www.zhivajeda.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%

81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/prorostki-
lna.html . Лен. Живая еда. 

2. http://www.ronl.ru/referaty/himiya/229037/  - Реферат: Ультразвуковая 
экстракция полисахаридов льна.-  Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

 
 

12. Термодинамічна взаємодія води і льону 
 

Ольга Бондар,  Тетяна Янюк 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Поліпшення якості зберігання насіння льону, а також перероблення його 

на більш широкій основі є актуальним питанням в галузі зберігання та переробки 
зерна. Волога є вирішальним фактором фізіологічних і біохімічних перетворень в 
зерні на всіх етапах його росту і дозрівання, зберігання і переробки. Змінювати 
властивості зерна при зберіганні, сушінні, водотепловій обробці і інших видах 
переробки, можна направлено регулювати лише при комплексному вивченні 
властивостей зерна. У зв’язку з цим актуальним напрямком наукових досліджень є 
вивчення інтенсивності зволоження насіння льону [1]. 

Матеріали і методи. З метою дослідження взаємодії води і насіння льону 
застосовувались стандартні органолептичні, аналітичні, фізико-хімічні, 
експериментально-статистичні методи досліджень виконані з використанням 
сучасних приладів та інформаційних технологій. Об’єктами досліджень були зразки 
насіння льону різних сортів та вода кімнатної температури. Час зволожування від 
3год до 48 год. 

Результати. В результаті проведення експериментальних досліджень по 
зволоженню насіння льону були отримані такі дані: вологість сухого льону становила 
5 %; в співвідношенні 100 г льону + 100 мл води за 3 год вологість підвищилась до 32 
%; 100 г льону + 200 мл води - 35,8 %; а 100 г льону + 300 мл води вологість сягнула 
38 %.  
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Після замочування льону на 6 год в співвідношенні: 100 г льону + 100 мл 
вологість зросла до 37,5 %; 100 г льону + 200 мл води вологість зросла до 46,8 %; 100 
г льону + 300 мл води вологість становить 45,7 %. 

Після замочування льону на 24 год в співвідношенні 100 г льону + 100 мл води 
вологість сягнула 45,6 %; при додаванні 200 мл води до 100 г льону вологість сягнула 
53,7 %; 100 г льону + 300 мл води вологість досягла 54 %.  

При замочуванні на 48 год 100 г льону + 200 мл води вологість зросла до 55,1 %, 
а при додаванні 300 мл води сягнула 64,1 %. На представлених нижче діаграмах 
графічно зображені процеси зволоження льону.  
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Висновки. Проведені досліди показали, що досліджувані зразки льону які 

зволожувались у герметичних посудинах протягом 24 год і 48 год поглинали 
повністю всю воду. Також видно по результатам експериментальних даних, що 
вологість збільшується прямопропорційно до збільшення кількості вологи і часу 
замочування. 

Література: 
1. Егоров Г.А. Гидротермическая обработка зерна./ .Эгоров Г.А. -  М.: «Колос», 

1968. - 96с. 
2. Малинин Н.И. Технология хранения зерна./ Малинин Н.И. - М.: «Колос», 

2005.-280с. 
3. Гинзбург А.С., Дубровский В.П., Казаков Е.Д., Влага в зерне./ Гинзбург А.С., 

Дубровский В.П., Казаков Е.Д. -К.: «Урожай», 1969. – 186с. 
 
 

13. Волого-теплова обробка зернової сировини 
 

Тетяна Янюк, Іван Ульянич, Олег Шаповаленко 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. З метою підвищення ефективності протікання фізико-біологічних змін 

очищене зерно піддається волого-тепловій обробці (ВТО). Задача ВТО полягає в 
тому, щоб змінити міцність ендосперму і оболонки зерна. ВТО зерна включає в себе 
наступні процеси: зволоження гранулювання, мікронізацію, прожарювання, 
плющення, екструдування тощо [1]. 
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Одним з ефективних способів впливу ВТО на біохімічні показники зернових 
компонентів є обробка в екструдерах, в яких продукт піддається дії високого тиску і 
температури. Екструзія - це технологія отримання виробів шляхом продавлювання 
розплаву матеріалу через формуючий отвір. Процес екструзії займає не більше 30 с. 
За цей час сировина встигає пройти кілька стадій обробки: теплову, стерилізацію і 
знезараження, подрібнення і змішування, часткове (до 50 % від вихідного) 
зневоднення, стабілізацію, текстуризацію і профілювання . 

В основі екструдування лежать три процеси: температурна обробка корму під 
тиском; механічно-хімічне деформування продукту; "вибух" продукту. Після 
теплової обробки поліпшуються смакові якості кормових засобів, так як 
утворюються різні ароматичні речовини тощо, значно зростає активність ферментів в 
перетравленні кормів, а також нейтралізація деяких токсинів і загибель їх 
продуцентів [2]. 

 
Матеріали і методи. Предмет дослідження – зернова сировина. Технологічний 

процес полягав в наступному. Екструдер розігрівали до температури 160˚С, частота 
обертів шнеку складала 610 об/хв. В приймальний бункер подавали попередньо 
підготовані зерна ячменю. 

 
Результати. Аналіз даних показав, що в екструдованому зерні ячменю ступінь 

набухання складає 8,53 мл/г, тоді як в необробленому – 4,17 мл/г. Найбільша втрата 
вологи отримана в зернових зразках де масова частка вологи складала 68,5 % до 
вихідного зразку, а різниця досягла 31,5 %. Кут природного нахилу у вихідній 
сировині складав 32 градуси. 

Після виходу продукту з отворів матриці через значний перепад тиску і 
температури проходить різке вивільнення вологи. Це призводить до утворення 
високо пористої структури і значному збільшенню поперечного розміру екструдату. 
Цей процес характеризується коефіцієнтом розширення, який в екструдаті зерна  
ячменю складав 3,17 [3]. 

Якщо годувати тварин звичайним кормом, то тварина засвоює лише його 
половину, оскільки майже вся енергія йде на перетравлення. У підсумку просто 
підтримується життєдіяльність тварин і виходять низькі прирости і надої.  

Екструдовані корми незамінні при відгодівлі молодняку тварин: свиней, коней, 
ВРХ, кролів тощо.  Не менш продуктивне застосування екструдату і при отриманні 
підвищених надоїв, які в різних господарствах становлять від 18 до 40 %.  

При екструдуванні вплив високих температур відбувається за тривалістю 10 - 12 
секунд, за цей період часу вітаміни не піддаються руйнуванню. Екструдат, крім того, 
володіє хорошими адсорбуючими властивостями, тому він може служити 
профілактичним засобом при шлунково-кишкових розладах [4]. 

 
Висновки. При екструзії під дією температури і тиску відбувається глибоке 

перетворення структури і властивостей поживних речовин, що дозволяє виробляти 
високоякісний продукт, що володіє наступними властивостями: 

- поліпшуються смакові якості за рахунок однорідності складу, усувається 
неприємний запах, збільшується частка цукрів за рахунок деструкції полісахаридів; 
під дією температури і тиску відбувається стерилізація кормів, тим самим, 
покращуючи їх санітарний стан; 

- усувається або значно зменшується вплив антипоживних факторів; 
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- в результаті екструзії виходить більш структурований корм, який краще 
відповідає потребам тварин, негативний ефект обробки зведений до мінімуму за 
рахунок швидкості операції, при цьому під впливом максимальної температури 
продукт знаходиться всього 5- 6 с.  

Література: 
1.  Правила організації ведення технологічного процесу виробництва 

комбікормової продукції. – Київ: ВІПОЛ, 1998. -  219с. 
2. Афанасьев В.А., Орлов А.И., - Переработка сырья при производстве 

комбикормов. // Комбикорма. – 1991. - №4. 
3. Шаповаленко О.И., Євтушенко О.А., Ульянич И.Ф.  – Экструдирование 

зерновых смесей с включением нетрадиционных видов сырья. // Вестник 
Алматинского технологического университета. – 2013. -№5. – 54-57 с. 

4. http://www.vitaminmuka.ru. 
 
 

14. Вплив процесу обжарювання  на ряд технологічних 
властивостей насіння льону 

 
Ірина Потапчик,  Тамара Корж  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Льон добре  служить людству біля  десяти тисяч років. В одежі із 
волокна льону одівались єгипетські жреці, римські патриції. Льон і в теперішній час 
вирощують  більш ніж в 35 країнах приблизно на 7 млн. гектарів.  В країнах Європи 
всіляко підтримують розвиток льонарства. Суттєво збільшують посіви льону та його 
переробку в КНР, Бразилії, створюється державна програма розвитку лляного 
комплексу в ЮАР та Росії. В Україні льон вирощується в багатьох областях. Лляні 
волокна використовуються для виготовлення інтер'єрних, одягових, взуттєвих і 
технічних текстильних матеріалів і виробів, лляного котоніну, паперу та картону, 
шнурів і канатів, тощо. Лляні тканини мають унікальні гігієнічні властивості: високу  
повітряну проникність, здатність відводити тепло та вологу. Навіть невелика 
кількість льону (до 10 %) повністю виключає здатність тканини електризуватись. 
Тканина  володіє рідкісними бактерицидними властивостями.  

Насіння льону є джерелом цінних біологічно активних речовин:  білку - близько 
25 %, жиру - 30-48 %, вуглеводів - 12-26 %, , вітамінів А, Е, слизів - до 5-12 % ,  
макро- та мікроелементи. В ньому накопичується  такий рідкісний і важливий  в 
захисті людини від раку елемент,  як селен. 

Насіння льону є  цінним джерелом рослинної високоякісної олії, яка є  досить 
збалансованою за вмістом поліненасичених кислот Омега-3 та Омега-6. Завдяки  
високому вмісту цих кислот насіння  льону дозволяє знизити рівень холестерину та 
в’язкість крові, підвищити еластичність судин,  нормалізує работу травної системи 
людини, попереджує деякі онкологічні захворювання.  

Вуглеводи льону складаються на 2/3 з нерозчинних харчових волокон типу 
лігніну, який відноситься до фітоестрогенів і має антиракову функцію. Білки насіння 
льону мають високу є біологічну  цінність завдяки таким незамінним амінокислотам: 
лізин, треонін, валін, метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, а також гістидин та 
аргінін, що вважаються незамінними у дитячому віці [1, 2]. Хімічний склад зерна 
льону і особливо спектр БАР спонукають до значно більш широкого використання 
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льону в складі нових продуктів з підвищеною харчовою цінністю. З точки зору 
необхідності розширення асортименту продукції такого плану в умовах ринкових 
відносин та екології навколишнього середовища дослідження в цьому напрямку  є 
абсолютно оправданими та   актуальними. 

Оцінюючи органолептичні властивості насіння,  було встановлено, що воно має 
специфічний смак, при розжовуванні прилипає до зубів. Для покращення смакових 
показників та зміни структурно-механічних властивостей насіння льону було 
прийнято  рішення дослідити вплив термічної обробки, а саме обжарювання, на ці та 
інші  його технологічні показники. 

 
Матеріали і методи. Для дослідження було взято насіння льону урожаю 2012 

року з вологістю 6,3 %.  В роботі використано  наступні методи  визначення  
показників насіння льону: вологість,  натура, маса 1000 зерен; кислотність, 
розмелездатність. 

Метою дослідження було встановити, як зміняться технологічні властивості 
насіння льону обжареного при різних режимах. Під час  виконання дослідів були 
використані сучасні інформаційні технології та обладнання. Всі досліди проводились 
в трьох повторностях. 

 
Результати. Для визначення впливу процесу обжарювання льону на його 

технологічні властивості, було розроблено план експерименту 23. Факторами, які 
впливають на процес, вибрано  – температуру, товщину шару, тривалість 
обжарювання. В якості критерію оптимальності були вибрані показники 
технологічних властивостей насіння льону – модуль крупності. 

Оскільки насіння льону є цінним харчовим продуктом і є необхідність 
розширити асортимент продукції з його використанням, саме в складі 
хлібопекарських та кондитерських виробів, то важливим показником якості є 
направлена зміна його структурних властивостей. Тому найбільш важливим 
показником з цієї точки зору були показники, які характеризують зміну його 
структурно-механічних властивостей під впливом температури в процесі 
обжарювання. Крихкість або  розмеле здатність оцінювали за показником модуля 
крупності. Обжарене, за вибраним планом, насіння льону після охолодження  
розмелювали протягом 10 секунд на лабораторному млині. Розсіювали, з 
використанням чотирьох сит і розраховували модуль крупності. 

Встановлено, що процес обжарювання впливає на його  технологічні показники. 
Вологість із збільшенням температури обжарювання закономірно зменшилась. 
Процес обжарювання також впливає на натуру та масу 1000 зерен, які закономірно 
зростають,  кислотність,  відповідно,  закономірно зменшується.  Розмелездатність 
зразків льону залежить від температури, вона збільшується, а модуль крупності при 
цьому зменшується. 

За результатами досліджень розмелездатності льону побудовано  адекватну 
математичну модель. Математична модель дозволила визначити оптимальні значення 
параметрів процесу обжарювання насіння льону. 
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Висновки 
1. Параметри процесу обжарювання впливають на технологічні властивості 

насіння, поліпшуючи його структурні властивості. 
2. Оптимальними параметрами процесу обжарювання є: температура 

обжарювання -  200...210˚С, тривалість обжарювання - 21,5…23 хв, товщина шару - 
63…67 г/м2. 

Література: 
1. Щербаков. «Биохимия и товароведение масличного сырья» - М.: «Пищевая 

промышленность»; 1969. – 456 с. 
2. http: www. Gabris.ru/ Gabris / health / flaxs/ oil/ Льняное масло: польза, 

применение, состав и свойства. 
 
 

15. Дослідження білкових продуктів насіння льону  
 

Ксенія Баранова, Тетяна Янюк 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. 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. 

     У насінні льону містяться три види цінних поліненасичених жирних кислот 
(Омега-3, Омега-6 і Омега-9) в три рази більше, ніж в риб'ячому жирі. Більше 30% 
маси насіння льону становить цінний рослинний легкоперетравлюваний білок.  А 
завдяки високому вмісту рослинної клітковини, насіння льону є прекрасним засобом 
для зниження ризику онкологічних захворювань, і позитивно впливають на імунітет. 
За рахунок вмісту полісахаридів відвар з насіння льону надає обволікаючу і 
бактерицидну дію при виразці шлунка і гастриті. До того ж полісахариди знижують 
всмоктування токсинів при отруєннях. Важливим компонентом в насінні льону є 
лігнано («рослинні гормони»), вони мають антибактеріальну дія 1. 

У лляному насінні найбільший вміст вітаміну F, який вважається регулятором 
життєво важливих фізіологічних функцій. А тому корисний для ослаблених дітей та 
літніх людей, у яких порушений біохімічний обмін речовин. Окрім підвищення 
опірності організму, льон успішно застосовують для лікування таких недуг, як 
запалення нирок, простати, жіночих статевих органів, кишечника, ревматоїдний 
артрит, бронхіальна астма, порушення функції щитовидної залози. Один з 
компонентів лляного насіння – лігнани – підтримує гормональний баланс жіночого 
організму і знижує ризик розвитку злоякісних пухлин  2. 

Нині значна частина людства страждає від недостатнього споживання білка, що 
відіграє унікальну роль у життєдіяльності людини.  

Матеріали і методи. Предмет дослідження – протеїнові продукти з насінням 
льону. Дослідження полягали в визначенні біохімічного складу продуктів.  

Результати. У зв'язку зі збільшенням чисельності населення зростаючий 
дефіцит визначає необхідність пошуку додаткових ресурсів білка. У світовому 
виробництві білка рослинний складає близько 80%. Одержання білкових продуктів 
організовано з більшості груп рослинних культур: зернових, олійних, зернобобових, 
овочевих і плодових культур, клітинного соку зеленої маси швидкоростучих рослин. 
Багатьма ученими ведуться пошукові роботи по використанню побічних продуктів 
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переробки рослинної сировини для виробництва харчового протеїну, який 
незамінний у харчуванні людини і тварин. 

Білкові продукти лляного насіння (білкові ізоляти, білкові концентрати, борошно 
крупного помелу з насіння льону, знежирене борошно крупного помелу з насіння 
льону), а також ціле насіння льону значно розрізняються за своїм складом і 
функціональними характеристиками. 

Таблиця 1 
Хімічний склад білкових продуктів насіння льону 

Показники, масова частка, % Протеїнові  
продукти із насіння льону Протеїн Ліпіди Вуглеводи Зола 
Білкові ізоляти 86,6 Сліди н/з н/з 
Білкові концентрати 65,5 0,8 н/з н/з 
Борошно крупного помелу з насіння льону 39,2 13,6 н/з 5,58 
Знежирене борошно крупного помелу з насіння 
льону 42,2 0,6 17,8 7,42 

Ціле насіння льону 23,5 43,8 9,9 4,81 
Примітка: н/з – не знайдено 

Висновки: Основним джерелом харчового і кормового білка є вищі рослини. 
Найбільш багате білком насіння бобових культур, значна кількість білка містить в 
насінні олійних, трохи менше – злакових. 

Продукти з насіння льону, загальнодоступні для вживання в харчових 
рецептурах, використовуються у виді цільного лляного насіння, стабілізованого 
лляного насіння (тобто лляного насіння, підданого визначеній тепловій обробці) і 
борошна крупного помелу. Знежирене борошно крупного помелу з лляного насіння, 
білковий концентрат і ізолят одержують у лабораторних умовах, але ще не 
реалізують у промисловому масштабі. 

Література 
1. Живетин В.В. Лён и его комплексное использование: учеб. По соб./ В.В. 

Живетин, Л.М. Гинзбург, О.М. Ольшанская. – М.: Ип-форм-знание, 2002.- 400с. 
2. Зубцов В.А. Потребительская ценность семян льна / В.А. Зубцов, Т.П. 

Лебедева, Л.Л. Осипова, Н.В. Антонова // Наука – производству. -2002.-№ 10. 
 
 

16. Високодисперсне борошно з насіння квасолі 
 

Євгеній Кондратенко, Микола Перегуда  
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Подрібнення зерна є основним етапом у технології виробництва 

борошна, тому дослідження цього процесу є надзвичайно важливим з точки зору 
найкращого виходу основних продуктів і збереження енергоресурсів. Аналіз 
літературних джерел показав, що на сьогоднішній день не розроблено технологію 
процесу подрібнення насіння квасолі в борошно, хоча продукти переробки квасолі 
використовуються як нетрадиційна сировина для кондитерської промисловості. В 
силу того, що квасоля є джерелом білку, а також має багатий мінеральний і 
амінокислотний склад, борошно з насіння квасолі може знайти застосування в 
багатьох технологіях виробництва харчових продуктів. 
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Матеріали та методи. Для дослідження процесу подрібнення насіння квасолі 
в борошно з дисперсністю наближеною до дисперсності борошна пшеничного 
вищого сорту використовувалася квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L.) і маш 
(Phaseolus aureus Piper), крупність обраного зерна становила 930 - 940 г і 330 - 340 г 
відповідно. Досліджувався вплив вологості та крупності на процес подрібнення 
насіння квасолі у лабораторному млині        У1-ЕМЛ. При дослідженні було обрано 
дві вологості 11,0 % і 16,0 %. 

Процес подрібнення насіння квасолі відбувався у чотири етапи. На першому 
етапі було встановлено полотно решітне типу І з робочим розміром отворів ø 4,0 мм, 
на другому етапі – ø 2,0 мм, на третьому – ø 0,8 мм, на четвертому – ø 0,8 мм. Після 
кожного етапу подрібнення отриманий продукт просіювався на лабораторному 
універсальному розсійнику РЛУ-1, для цього було використано набір сит 33/36 ПА, 
49/52 ПА. При просіюванні відбиралося борошно (прохід сита 49/52 ПА), а також 
борошно типу борошна пшеничного І сорту (схід з сита 49/52 ПА). Отриманий схід з 
сита 33/36 ПА направлявся на наступний етап подрібнення. 

Результати. Дрібна квасоля з вологістю 11,0 % має середній вихід борошна 
(типу вищого сорту) 65,43 %, крупна квасоля з тією ж вологістю – 59,54 %, а з 
вологістю 16,0 % має середній вихід борошна – 67,51 %, крупна – 50,47 %. 

Показник білості, в  умовних одиницях приладу РЗ-БПЛ, для борошна з крупної 
квасолі з кожним наступним етапом подрібнення зростає, а саме при вологості 11,0 %  
з 27,6 до 33,1 одиниць приладу, для дрібної квасолі з 37,2 до 42,3 одиниць приладу. 
При збільшені вологості зерна до 16,0 %  цей показник для борошна з крупної 
квасолі зростає з 37,2 до 42,3 одиниць приладу, для дрібної квасолі теж зростає з 28,2 
до 32,6 одиниць приладу. 

Оскільки об’єктивним показником якості борошна є зольність, тому необхідно 
було її визначити на різних етапах подрібнення зерна. Зольність в перерахунку на 
суху речовину у відсотках для борошна з крупної квасолі при вологості 11,0 %  
поступово зростає з 4,29 % до 4,45 %, для дрібної квасолі за тією ж вологістю також 
спостерігається зростання цього показнику з 4,25 % до 4,54 %. При збільшені 
вологості зерна до 16,0 %  цей показник для борошна з крупної квасолі зростає з 4,33 
% до 4,68 %, для дрібної квасолі теж зростає з     4,53 % до 5,04 %. 

Використання такого борошна у виробництві борошняних кондитерських 
виробів може мати певні перспективи. Результати пробних випічок показали 
прийнятні органолептичні показники готових виробів. 

Висновки. Аналіз отриманих даних показав, що крупність і вологість впливає 
на процес подрібнення. Кращою сировиною для виробництва високодисперсного 
борошна з насіння квасолі є дрібна квасоля (маш), з орієнтованою крупністю 330 - 
340 г і вологістю 16,0 %. 

Література : 
1. M. Siddiq, R. Ravi, J.B. Harte, K.D. Dolan. Physical and functional characteristics 

of selected dry bean (Phaseolus vulgaris L.) flours. / LWT - Food Science and Technology, 
Volume 43, Issue 2, March 2010, Pages 232-237. 

2. Кузнецова Л. С., Сиданова М. Ю. Новые нетрадиционные виды сырья для 
кондитерской промышленности. / Кондитерское и хлебопекарское производство. – 
2010. - № 9 (108). – С.8-10. 
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17. Режими крупоутворення драних систем 
Маргарита  Кожевнікова, Євген Верещак  Андрій Шаран,  Євген Харченко  

Національний університет харчових технологій 
Єремеєва О.А. 

Уманський національний університет садівництва 

Вступ. Драний процес є визначним для всього технологічного процесу помелу 
зерна в борошно. Кількість проміжних продуктів, які отримують на цьому етапі 
здійснюють вирішальний вплив не тільки на вихід і якість борошна, але і на хід 
всього технологічного процесу [1]. В практичній діяльності технолог управляє 
режимом роботи вальцьових верстатів за допомогою визначення загального добутку 
продуктів подрібнення, шляхом просіювання продуктів подрібнення на ситах з 
визначеним розміром отворів сит, який регламентується «Правилами організації і 
ведення технологічного процесу на борошномельних заводах» [2]. Тому метою 
досліджень було встановлення залежностей між виходом окремих фракцій продуктів 
подрібнення та загальним добутком продуктів подрібнення.  

Матеріали і методи. Подрібненні зернопродукти просіювали на контрольних 
ситах 1,0 та 056 для визначення загального добутку, після чого проходову фракцію 
просіювали на наборі сит, які регламентовані «Правилами…» [2] для визначення 
вмісту круподунстових продуктів із наступним перерахунком у відсотки по 
відношенню до загальної маси відібраного продукту.  

Результати. Дослідженнями виходу крупок, дунстів і борошна на І драній 
системі встановлено, що при збільшенні загального добутку проміжних продуктів з 
29,4 % до 56,6 % вихід крупної крупки зменшився на 2,6 % з 12,9 % до 10,3 %, але 
залежність виходу крупної крупки від загального добутку проміжних продуктів має 
екстремум, який набуває максимального значення в межах 41,0 %, при цьому вихід 
крупної крупки становив 15,6 %. Результати досліджень наведено на рис. 1. 

Із збільшенням загального добутку продуктів помелу на І драній системі із 29,4 
% до 56,6 % вихід середньої крупки збільшився на 10,1 % з 7,9 % до 18,0 %; вихід 
дрібної крупки збільшився на 3,8 % з 2,4 % до 6,2 %; вихід дунстів збільшився на 8,7 
% з 3,9 % до 12,6 %, а вихід борошна збільшився на 7,3 % з 2,2 % до 9,5 %. 
Збільшення виходу середньої, дрібної крупки, дунстів та борошна здійснюється за 
рахунок подрібнення крупної крупки, про що свідчить спадаючий характер кривої 
виходу крупної крупки при загальному добутку продуктів помелу більше ніж 41,0 %.  

Із збільшенням загального добутку проміжних продуктів на ІІ драній системі 
вихід крупної крупки зменшився на 3,0 % з 18,5 % до 15,5 %. Вихід середньої крупки 
при збільшенні загального добутку проміжних продуктів помелу у вказаних межах 
змінювався з 13,6 % до 14,6 %, при цьому залежність виходу середньої крупки має 
естремум функції, який спострегався при загальному добутку продуктів 60,8 %, при 
цьому вихід середньої крупки був найбільшим і становив 17,9 %. Вихід дрібної 
крупки при збільшенні загального добутку проміжних продуктів з 46,5 % до 72,0 % 
збільшився на 12,8 % з 6,2 % до 18,9 %; вихід дунстів збільшився на 7,5 % з 2,7 % до 
10,2 %. При збільшенні загального добутку проміжних продуктів з 46,5 % до 72,0 % 
вихід борошна збільшився на 9,7 % з 5,2 % до 14,9 %. Результати досліджень 
наведено на рис. 2. 
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Рис. 1. Вихід крупок, дунстів і борошна в залежності від режиму роботи І драної 
системи: кр.кр – крупна крупка; ср.кр – середня крупка; др.кр – дрібна крупка. 
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Рис. 2. Вихід круподунстових продуктів та борошна в залежності від режиму ІІ 
драної системи 

При дослідженнях режиму роботи ІІ драної системи, режим роботи І драної 
системи в середньому становив 37,9 %. 

Література: 
1. Панкратов Г.Н. Научные основы совершенствования технологий 

мукомольного производства. Дис. на соиск. уч .степени докт. техн. наук. – М.: 
МГУПП, 2001. – 365 с. 

2. Правила організації і ведення технологічного процесу на борошномельних 
заводах. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 146 с. 
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18. Визначення фізико-хімічних показників крупів  
 

Юлія Тертишна, Олександр Бабаєв, Дмитро Корнелюк  
Олег Шаповаленко, Олег Євтушенко  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Окремі крупи мають різну харчову цінність, а тому заслуговують на 
увагу суміші крупів, які взаємно доповнюють і поліпшують їх смакові якості, склад 
вітамінів, мікроелементів та інших поживних речовин, що покращує раціон 
харчування людини. Їх асортимент є обмеженим, що вимагає проведення нових 
досліджень 

Одним з елементів, що забезпечують нормальне протікання всіх процесів в 
організмі людини є кремній. При зниженні вмісту кремнію до 1,4% розвивається 
цукровий діабет, при зниженні до 1,3% – рак, а до 1,2% – інсульти і інфаркти. 
Кремній бере участь в обміні фтору, магнію, алюмінію, і інших мінеральних з'єднань, 
але особливо тісно взаємодіє із стронцієм і кальцієм. Один з механізмів дії кремнію 
полягає в тому, що завдяки своїм хімічним властивостям він створює електричні 
заряджені колоїдні системи, які володіють властивістю адсорбувати віруси і 
хвороботворні мікроорганізми, які не притаманні людині. 

Багато кремнію накопичується в зернових культурах, особливо в насіннєвій 
оболонці (висівках) таких культур, як рис, овес, просо, ячмінь. При лущенні їх 
звільняють від оболонки, чим позбавляють кремнію і цим знецінюють. Саме тому 
постає питання необхідності збагачення круп’яних сумішей  цим елементом. 

 
Матеріали і методи. Матеріали: крупи ячмінна ячна, кукурудзяна, пшенична, 

гречана ядриця, гречана проділ, горох шліфований, пшоно шліфоване. Методи: 
стандартні методики визначення хімічних показників ГОСТ 13496.3-92, ГОСТ 
13496.4-84, ГОСТ 13496.2-91, ГОСТ 13496.15-97, ГОСТ 13496.14-87. 

 
Результати. На першому етапі були досліджені показники, які визначають 

хімічний склад крупів. Результати досліджень наведені в таблиці свідчать про 
можливість проведення оптимізації складу сумішей, враховуючи відмінність в їх 
ціні. 

Дослідивши фізичні показники крупів різних видів, ми провели розрахунок 
показника когезивності, який дає змогу оцінити поведінку продукту при 
транспортуванні і характеризує здатність сипкого матеріалу злипатися. Він становив 
для крупи ячмінної ячної - 1,04 %, крупи кукурудзяної – 1,16 %, крупи пшеничної – 
1,01 %, крупи гречаної ядриця – 1,04 %, крупи гречаної проділ - 1,09 %, крупи гороху 
шліфованого – 1,07 %, крупи пшона шліфованого – 1,19 %. Після розрахунку можна 
відзначити, що показник когезивності крупів менше 1,25 %, що свідчить про 
можливість продукту вільно переміщатися при транспортуванні. 
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Таблиця 
Показники хімічного складу крупів 

Крупи Сирий 
протеїн, % 

Сирий 
жир, % 

Сира  
клітковина, 

% 

Сира 
зола, % БЕР, 

% 
Вологість, 

% 

Ячмінна ячна 11,8 2,6 4,0 2,8 67,9 10,9 

Кукурудзяна 9,1 3,5 2,0 1,1 71,4 12,9 

Пшенична 15,8 3,5 3,8 2,1 62,1 12,7 
Гречана 
ядриця 42,9 11,4 

Гречана 
проділ 

27,2 5,3 8,2 5,0 
42,6 11,7 

Горох 24,0 1,8 12,1 3,9 46,7 11,5 
Пшоно 12,0 9,0 11,6 5,0 51,7 10,7 

Проведення електролітичної дисоціації води, з використанням катоду 
збагаченого кремнієм, дало можливість отримати католіт з підвищеним вмістом 
цього елементу. Використавши цей розчин для зволоження сумішей крупів при 
гранулюванні, ми отримали гранули збагачені кремнієм. Крихкість гранул була до 20 
%. Відкритим залишається питання дослідження процесів, які протікають при 
зберігання цих продуктів та визначення кінцевого терміну придатності. 

Висновки. За результатами пошукового дослідження можна відзначити, що на 
сучасному етапі розвитку харчування людини поєднання крупів різних видів на 
основі оптимізації їх хімічного складу з метою збалансування за основними 
біологічно-активними речовинами створить перспективу для випуску нової 
конкурентної суміші круп’яної продукції, яка сприятиме покращенню здоров’я 
населення держави. 

Література: 
1. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах. – 

К.:Віпол, 1998 – 162 с. 
2. Мерко, И. Т. Технология мукомольного и крупяного производства. М.: 

Агропромиздат, 1998 - 191 с. 
3. http://www.agroua.net/plant/ 
4. http://www.kremniy.info/tag 
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19. Створення сумішей пластівців із зернових культур 
Мирослава Кожевникова, Олег Шаповаленко 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ.  На сучасному етапі розвитку круп’яного виробництва харчова 

промисловість потребує удосконалення як обладнання, так і продуктів харчування. 
Тому одним з продуктів було обрано суміш пластівців: вівсяні, житні, гречані та 

пшоняні пластівці. В подальшому суміш подрібнюється і направляється на одну з 
ліній термічної обробки: на лінію екструдуванню або на лінію гранулювання.  

 
Матеріали та методи. Було проведено ряд дослідів по визначенню фізико-

технологічних властивостей.  
Спочатку для пластівців вівсяних Екстра №1 «Геркулес» наступні визначення 

проводились для пшоняних пластівців NORDIC та двох наступних таких як житні 
пластівці NORDIC та гречані пластівці «Геркулес», а також їх сумішей.  

Одна з сумішей складається із вівсяних пластівців Екстра №1 та пшоняних 
пластівців NORDIC у співвідношенні (50:50) %, до якої додавала наступні 
компоненти, гречані пластівці «Геркулес» та житні пластівці NORDIC також у 
співвідношенні (50:50) %.  

 
Результати. Досліджували вміст вологи в продуктах та в їх сумішах, яка 

коливалась від 10,7 % до 11,9 %. Результати наведені у таблиці. Об’ємна маса та 
дійсна густина сумішей та продуктів змінювалась завдяки середніх розмірів частинок 
тому що об’ємна маса гречаних пластівців була значно більшою (480 г/л) ніж в 
житніх (294 г/л).  

Досліди показали, що середній розмір частинок залежить від крупності 
компонентів в суміші.  

В подальшому визначали фізико-технологічні показники: кут природнього 
нахилу (57…69 град.), кут обрушення (59…69 град.) що в більшості співпадає з 
кутом природнього нахилу та кут ковзання по металу (14…25 град.) Результати 
наведені у таблиці. 

Когезивність  дозволяє оцінити поведінку сипучого продукту в динамічному 
стані, тобто при транспортуванні, а також характеризує здатність продукту до аерації 
та деаерації. Низька когезивність (<1,25 %) відображає здатність продукту вільно 
переміщати при вивантаженні з місткості і при його транспортуванні. Висока (> 1,4 
%) свідчить про неможливість вільно транспортувати сипучого продукту [2]. 
Когезивність продукту і сумішей коливається від 1,08 %  до  1,21 %. 
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Таблиця  
Показники якості сумішей пластівців 

Показники Суміш вівсяні + 
пшоняні 
пластівці,% (50:50) 

Суміш вівсяні + 
пшоняні + гречані 
пластівці,% 
(33,3:33,3:33,4) 

Суміш вівсяні + 
пшоняні + гречані + 
житні пластівці,% 
(25:25:25:25) 

Вологість, % 11,1 10,7 11,1 
Об’ємна маса г/л 400 426 384 
Середній розмір 
частинок, мм 

3,77 3,92 3,80 

Кут природнього 
нахилу, град 

63 65 59 

Кут обрушення, 
град 

63 65 59 

Кут ковзання по 
металу, град 

14 17 25 

Дійсна густина, г/л 443 518 417 
Когезивність, % 1,10 1,21 1,08 

Висновки. Таким чином, на основі проведених досліджень встановлено, що 
суміш пластівців зернових культур змінює свої фізичні властивості: вологість, 
об’ємну масу, середній розмір частинок, кут природнього нахилу, кут обрушення, кут 
ковзання по металу, дійсну густину, когезивність завдяки окремим компонентам в 
суміші.  

Література: 
1. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах.-

Київ., ВІПОЛ, 1998-219 с. 
2. Єгоров Б. В., Шаповаленко О. І., Макаринська А. В. Технология 

производства премиксов. Підручник.-К.: Центр учбової літератур, 2007.-288 с. 
 
 
 

20. Удосконалення технології підготовки зерна круп’яних 
культур до переробки 

 
Титаренко Артем, Андрій Шаран  

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Підготовка зерна є одним із завершальних етапів у процесі його 

переробки на крупи й має велике значення для отримання продуктів високої якості. 
Вибір способу піготовки партій зерна, залежно від їх початкової якості та цільового 
призначення, є досить важливою технологічною операцією. Підготувати зерно до 
переробки і зберегти його без втрат і зниження якості досить важка задача, оскільки 
воно одночасно є живим організмом і сприятливим середовищем для розвитку різних 
мікроорганізмів, шкідників та хвороб. Протягом усього періоду підготовки  
систематично контролюють стан зерна: вимірюють температуру насипу, визначають 
вологість, колір, запах, зараженість шкідниками, схожість. 



 276 

Актуальність теми. За даними офiційної статистики, щорічно в Україні через 
недостатньо розвинену матеріально-технічну базу з переробки і зберігання зерна, 
втрачається до 3 млн тонн врожаю. Більшість нинішніх елеваторів потребують 
капітального ремонту, заміни старого, устарілого обладнання, а отже, великих 
капіталовкладень. Зберігання і переробка зерна на таких елеваторах є економічно 
невигідним. Оскільки крупи в раціоні людини займають одне з визначних місць, 
постає потреба у якісній підготовці і переробці зерна на крупи. Отже розглянемо 
проблематику даного питання на прикладі конкретної крупяної культури, наприклад 
рису. Як відомо, рис – друга за валовим збором зерна культура у світі. Для половини 
людства продукти переробки рису є основними у щоденному харчуванні. Важливе 
місце займають ці продукти й у нашій країні. Продуктами переробки рису є: крупа 
рисова шліфована 3-х сортів, рис подрібнений шліфований, а також у невеликій 
кількості – рисове борошно для дитячого харчування і рисові пластівці. Існують дві 
основні різновидності рису: округлої і подовженої форми. У нашій країні 
вирощується і переробляється рис округлої форми (Килійский район Одеської 
області, північ Криму). Для вітчизняного рису характерна висока тріщинуватість 
ядра – до 8...12 % і наявність червоних зерен. Тріщинуватість ядра рису обумовлена 
сортовими особливостями і кліматичними умовами вирощування, вона приводить до 
збільшення подрібненого рису і зменшення виходу крупи. Наявність червоних зерен, 
у яких ядра покриті пофарбованими в червоно-бурі кольори оболонками, викликає 
необхідність більш інтенсивного шліфування, що знижує вихід крупи. 

Відповідно «Правил організації і ведення технологічного процесу на круп’яних 
заводах» при переробці рису в крупу базисний вихід готової продукції повинен 
становити: крупа рисова шліфована 55,0 %, крупа рисова подрібнена шліфована 10,0 
%, мучка кормова 12,2 %. Однак, при переробці на крупозаводах вітчизняного рису 
за класичною схемою фактичний вихід крупи значно нижче базисного внаслідок 
заниженої якості сировини, тому з метою раціонального використання природних 
ресурсів зерна рису існуюча технологія вимагає удосконалення. 

Мета. Постановка задач. Метою нашого дослідження є підвищення рівня 
продовольчого використання зерна і поліпшення якості готової продукції на основі 
застосування сучасних і вдосконалених технологій підготовки сировини до 
переробки. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі: 
вивчити технологічні і фізико-хімічні властивості вітчизняного зерна крупяних 

культур, що переробляються на крупозаводах; 
встановити закономірності зміни виходу і хімічного складу рисової крупи при 

різних режимах його лущення й шліфування; 
вивчити вплив режимів вологотеплової обробки зерна на ефективність процесів 

лущення, шліфування та вихід крупи; 
вивчити хімічний склад, харчову цінність і споживчі властивості круп, 

отриманих з застосуванням ВТО. 
Висновок. Поставлені задачі будуть виконуватися на основі вивчення та 

покращення принципів роботи обладнання для підготовки зерна круп’яних культур 
до переробки, а також на основі дослідження сучасних технологій даної галузі.  
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21. Створення сумішей крупів та визначення показників їх 
якості 

 
Аліна Зосим, Олег Шаповаленко  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Крупи є одним з основних важливих продуктів харчування для більшості 
населення, для людей будь-якого соціального статусу і за будь-якого рівня доходів.  

Круп’яні культури – зерно з якого виробляють крупи. Крупа належить до групи 
поширених продовольчих товарів, оскільки в ній сконцентрована найбільша кількість 
корисних для організму кожної людини поживних речовини, амінокислот тощо. Не 
дарма крупи завдяки оптимальному вмісту біологічно цінних речовин займають 
важливе місце в харчуванні жителів України.  

Окрім цього, круп’яні культури мають цінні господарські властивості. Просо і 
гречка, наприклад, використовують для пересіву озимих та ранніх ярих зернових у 
разі їх загибелі, а також як післяжнивні культури [1,2]. 

Просо вирощують для одержання цінного харчового продукту – пшона.У складі 
пшона вміст білку становить 16 %, крохмалю 81 %, жиру 3,5 %, клітковини 1-2 %. 

Рис, звичайно не головний продукт харчування для українців, але він вважається 
дуже корисним і дієтичним завдяки своїй засвоюваності (96 %), вмістом клітковини 
(всього 0,3 %), відзначається також високою поживністю і смаковими якостями [3]. 

В Україні найбільш поширені такі круп’яні культури, як гречка і просо. До них 
також належать сорго і чумиза. Найбільше продовольче значення мають гречка, 
просо і чечевиця. 

 
Матеріали та методи. Було проведено ряд досліджень по визначенню фізико-

технологічних властивостей сумішей крупів (суміш крупи пшеничної + пшоно 
шліфоване; суміш крупи пшеничної + пшоно шліфоване + кукурудзяна крупа; суміш 
крупи пшеничної + пшоно шліфоване + кукурудзяна крупа + рис «Камоліно»). 
Об’ємну масу визначали на літровій пурці з падаючим вантажем. Кут вимірювали 
транспортиром. Таким же чином визначали кут обрушення та кут ковзання по 
металу. Середній розмір частинок визначали підбором сит. Дійсну густину визначали 
по відношенню маси продукту до об’єму, який він заповнює після видалення повітря 
між частками після струшування, внаслідок цього сипучий продукт ущільнюється. 
Когезивність дозволяє оцінювати поведінку сипучого продукту в динамічному стані 
при транспортуванні, а також характеризує здатність продукту до аерації і до 
деараціі. Низька когезивність (< 1,25 %) відображає здатність продукту вільно 
переміщуватися при вивантаженні з бункера і при транспортуванні. Висока 
когезивність (> 1,4 %) свідчить про неможливість вільного транспортування 
сипучого продукту. 

 
Результати. Встановлено, що об’ємна маса круп’яних сумішей становить  
764 г/л…815 г/л; середній розмір частинок 1,96 мм…2,4мм; кут природнього 

ухилу 26º…32º; кут обрушення 39º…43º; кут ковзання по металу 24º…25º; 
когезивність 1,0…1,04;  дійсна густина 793 кг/м³…840 кг/м³; вологість 11,7 %...12,3 
%. Початкова вологість крупи пшеничної була 12,3 %, пшона 12,2 %, кукурудзяної 
крупи 11,6 %, рису «Камоліно»  10,5 %. Результати наведені у таблиці. 
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Таблиця 1 
Показники якості суміші крупів 

 
Назва 

 

Суміш крупи 
пшеничної + 

пшоно 
шліфоване, % 

(50 : 50) 

Суміш крупи 
пшеничної + пшоно 

шліфоване + 
кукурудзяна крупа, 

% 
(33,3 : 33,3 : 33,3) 

Суміш крупи 
пшеничної + пшоно 

шліфоване + 
кукурудзяна крупа + 
рис «Камоліно», % 

(25 : 25 : 25 : 25) 
Об’ємна маса, г/л 788 764  815 

Вологість, % 12,3 11,7 11,9 
Кут природного 

ухилу, º 
26 32 30  

Кут обрушення, º 39 42 43  
Кут ковзання по 

металу, º 
25 24 24  

Дійсна густина, 
кг/м³ 

795 793  840  

Когезивність, % 1,00 1,04 1,03 
Середній розмір 

частинок, мм 
2,40  1,96  2,40  

Висновки. Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про те, що 
з введенням круп у суміш (пшоно, кукурудзяна крупа та рис) змінюються показники 
якості самої суміші; збільшується об’ємна маса, середній розмір частинок, кут 
обрушення, дійсна густина; зменшується вологість та кут ковзання по металу. 

Література: 
1. Інтенсифікація виробництва круп’яних культур / [О.С. Алєксєєва, О.П. 

Якименко, М.Ф. Трифонова та ін.]; під ред. О.С. Алєксєєвої. – К.: Урожай, 1988. – 
160 с.  

2. Історія виникнення гречки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mov-
lan.narod.ru/Roslunnuctvo/index_041.htm  

3. Круп’яні культури в агромеліоративному полі рисової сівозміни. Навчальний 
посібник / Аверчев О.В. – Херсон: Олді плюс, 2008. – 158 с.  
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22. Стан та перспективи розвитку зерносушильної техніки 
 

Маргарита Лабжинська, Інна Пєтухова, Ігор  Гапонюк  
Національний університет харчових технологій 

Вадим Пазюк  
Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ 

 
Вступ. Проведений аналіз сучасних методів сушіння свідчить про те, що наряду 

з „механічним”, кондуктивним, контактним, вакуумним, радіаційним зневодненням 
та використання сучасних методів інтенсифікації процесу сушіння високочастотного, 
акустичного, вібраційного та інших, найбільш поширені конвективний та 
комбінований (конвективно – кондуктивний, конвективно-контактний ) методи 
сушіння (1,2,3,4). 

 
Методи досліджень. Аналітичні, теплофізичні, статичні.  
Порівнюючи шляхи розвитку зерносушильної техніки, можна зазначити два 

окремих напрямки розвитку: 
1. Збільшення продуктивності зерносушильної техніки відбувається за рахунок 

збільшення робочого об’єму зерносушильної шахти та кількості агенту сушіння, 
підвищення параметрів агенту сушіння з подальшою інтенсифікацією 
запропонованих режимів, створення рециркуляції зерна та теплоносія, та інших 
способів вдосконалення (сушарки вітчизняного та російського виробництва). 

2. Підвищення продуктивності зерносушильної техніки відбувається за рахунок 
нарощування шахт по висоті, встановлення додаткових шахт, переведення 
двохзонних сушарок в трьохзонні з приєднанням додаткових охолоджувальних 
камер, групування сушильних агрегатів в один вузол (іноземні зерносушарки). 
Модулювання по продуктивності відбувається в більшості випадків по модульному 
принципу, що забезпечує високу уніфікацію конструкцій та максимальне 
задоволення потреб споживачів. В визначеному діапазоні продуктивність можна 
підвищувати при нарощуванні цих секцій по висоті шахти, а потім збільшується 
шляхом блокування декількох шахт (подвоєнні, вбудован, тощо.). Одношахтні 
сушарки, які використовують для компонування сушильних агрегатів, умовно 
називають модулем. Розмір модуля вибирають по конструктивно – технологічним 
показникам з врахуванням зручностей при монтажі та обслуговуванні. 

Для розкривання модульного принципу можна навести схему компонування 
сушарок фірми Law (Франція), де в залежності від необхідної продуктивності 
проводиться компонування сушарок шахтного типу. 

Модель SCI 106 фірми Law (Франція) має місткість 16,5 т. Модель SCI 109 
отримано шляхом нарощування трьох секцій місткістю по 2,1 т. кожна (місткість 
всієї сушарки – 22,8 т). Подальше збільшення місткості сушарки проводять шляхом 
об’єднання шахт:  SCI 224 – 37,2 т.,  SCI 550– 100 т 

Із узагальнення техніко-економічних показників витікає, що для більшості 
сушарок питомі витрати газу лежать в межах 0,6...4,6 м3/(т%), дизельного пального – 
1,11...3,43 кг/(т%), електроенергії – 0,85...5,3 кВт/т.  

Питомі витрати теплоти в зерносушарках вітчизняного виробництва становлять 
до 5000 кДж/ кг серед них найбільш економічними є шахтні рециркуляційні та 
колонкові з питомими витратами теплоти 4350 - 4840 кДж/кг (рис 1). 
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Нормативні витрати для продовольчого та технічного зерна складає 4000 кДж/кг 
вип. вологи, для насіннєвого зерна витрати теплоти вищі на 30% і складають 5200 
кДж/кг вип. вологи.  

Висновки: Виконаний аналіз існуючих типів зерносушарок дає змогу розділити 
їх на чотири групи за показником зниження витрат теплоти на сушіння зерна: 

1. Зерносушарки, в яких не застосовують утилізації охолоджуючого повітря. 
Питомі витрати теплоти становлять 5,2…6,2 МДж/кг вип. вологи, при коефіцієнті 
корисної дії 40…60% (прямотечійні зерносушарки ДСП – 20, ДСП-32от, GDT - 300).  

2. Установки з утилізацією охолоджуючого повітря і частково відпрацьованого 
ненасиченого теплоносія з нижніх зон сушіння. Утилізація охолоджуючого повітря 
знижує питомі витрати теплоти до 4800 кДж/кг вологи. та збільшує коефіцієнт корисної 
дії до 52,4 %. 

3. Сушарки, котрі використовують утилізацію охолоджуючого повітря і 
ненасиченого теплоносія. Для зерносушарок третьої групи витрати теплоти 
становлять 4350 – 4400 кДж/кг вип. вологи, ККД – 56,9%. 

4. До 4 групи зерносушарок можна віднести зерносушарки для підготування 
теплоносія в схемах з тепловим насосом. 

Литература: 
1.  Остапчук М.В. Математичне моделювання на ЕОМ: Підручник / М.В. 

Остапчук,  Г.М. Станкевич – Одеса: Друк, 2006. – 313 с.  
2.  І.І.Гапонюк. Удосконалення технології сушіння зерна вітчизняними 

зерносушарками зменшенням опору внутрішньо капілярної дифузії вологи// Х 
Міжнар. Наук-практ. конф. «Хлібопродукти – 2010», - ОНАХТ – с.122 – 130. 

3.  Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна. – М.: КолоСС, 2004. – 240 с. 
4.  Технічні паспорта шахтних прямотечійних зерносушарок ДСП-32, ДСП-

50, ЛАН, ЛСО, Ріела, Арай, Шміт-Зігер, АG, Кембріа, Астра, Вектра, Торнум ТК, 
Мега ТС, GH-24. 

Рис. 1. Питомі витрати теплоти сушіння різних типів зерносушарок 



 281 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологія та 
устаткування  
виробництв цукристих  
речовин та 
водопідготовка  
харчових виробництв 

 



 282 

Голова секції – д.т.н., проф. Грабовська О.В. 
Секретар – к.т.н., доц. Пушанко Н.М. 

Ауд. А-441 
 

1. До 130 річчя Національного університету харчових 
технологій 

 
Юрій Береза, Світлана Олянська 

Національний університет харчових технологій м. Київ 
 

Історія Національного університету харчових технологій бере початок з другої 
половини ХІХ століття і тісно пов’язана з історією розвитку цукрової промисловості. 
В 1830 в Україні будо лише 6 цукрових заводів, а у 1848 році їх налічувалось вже 
192. Бурхливий розвиток галузі вимагав забезпечення її кваліфікованими кадрами. 
Створення навчального закладу для підготовки професійних технологів стало у 
другій половині ХІХ століття нагальною потребою. 

Прийняття положення про училища дозволило Київському відділенню 
Російського Імператорського Технічного товариства на своєму засіданні 15 лютого 
1884 році ухвалити рішення про відкриття у м. Смілі технічних класів на базі 
училища графів Бобринських. Почесним Попечителем цих класів, за особистої згоди 
імператора, став граф В. О. Бобринський, який виділив значні кошти на їх відкриття. 

Таким чином 17 серпня 1884 року було відкрито спеціалізований технічний 
навчальний заклад для підготовки технологів, хіміків та майстрів цукрового 
виробництва. 

Після завершення курсу теоретичного навчання кожний випускник повинен був 
відпрацювати два роки на цукровому заводі та представити позитивний відгук про 
свою службову діяльність, а також письмовий звіт з кресленнями, після розгляду 
якого видавався кінцевий атестат. Смілянські технічні класи стали зразком 
організації навчального процесу, про що свідчать: Золота медаль на Всеросійській 
гігієнічній виставці у Санкт-Петербурзі 1893 року; Золота медаль на 16 Всеросійській 
промисловій і художній виставці 1896 року; отримання диплому І розряду по 
відділенню народної освіти у Нижньому Новгороді; презентація власної виставкової-
вітрини на Київській сільськогосподарській виставці 1897 року. Свідченням вагомого 
місця, яке посіли класи у суспільстві, були чисельні публікації у періодичних 
виданнях, у записках КОРТО та відгуки у журналі «Нива». 

Пізніше у 1906 році Смілянські технічні класи отримали власне приміщення, 
збудоване на кошти графа Бобринського Л.О. Попри скрутне становище в країні - 
війни і революції, навесні у 1917р. Смілянські технічні класи отримали статус 
середнього хіміко-технічного училища з 4 річним терміном навчання.  

За період з 1884 по лютий 1917 рр. технічні класи підготували 440 
кваліфікованих спеціалістів. Випускником Смілянських технічних класів був І.А. 
Кухаренко (1903р.) – фундатор теорії кристалізації цукру, майбутній завідувач 
кафедри сільськогосподарських виробництв КПІ (1921р.), яка на той час готувала 
фахівців з технології цукристих речовин. У 1921 році училище було реорганізоване у 
технікум харчової промисловості. Таким чином було створено два паралельних 
заклади з підготовки спеціалістів цукрової промисловості. 

Спеціально хімічний корпус КПІ був запроектований і побудований (1899р.) за 
консультаціями видатних учених-хіміків М.І. Коновалова та С.М. Реформатського. 
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Будівництво інституту завершилось у квітні 1902 р. За навчальним планом протягом І 
року планувалось прослухати курси та складались іспити з математики, теоретичної 
механіки, неорганічної хімії, фізики, кристалографії, будівельного мистецтва. За 4-й 
рік навчання треба було прослухати курси і скласти іспит зі спеціального курсу. 
Обов’язковою була практика на заводі, підготовка звіту про практику та дипломна 
робота, спеціальний проект заводу та парового котла, захист проекту. 

У 1903 році голова Державної екзаменаційної комісії професор Д.І. Менделєєв 
високо оцінив підготовку студентів першого випуску КПІ. Треба відзначити що Д.І. 
Менделєєв був не тільки видатним хіміком, а й провідним фахівцем в галузі 
цукрового виробництва. Ще в 50 – 60рр. ХІХ ст. під його керівництвом готувався і 
видавався ряд випусків «Технической энциклопедии». У 1862 року було видано 
написане особисто ним «Сахарное  производство». Ця книга відігравала велику роль 
в період швидкого розвитку цукрового виробництва в Росії та Україні. 

У лютому 1921 році завідувачем кафедри технології сільськогосподарських 
виробництв був обраний видатний вчений в галузі цукрового виробництва І.А. 
Кухаренко. Кафедра в той час готувала фахівців з технології цукристих речовин 
(цукрове, крохмальне та крохмале-патокове виробництво), а також спиртового 
виробництва. Тільки в 1922 – 1924 рр. І.А. Кухаренко були підготовлені і видані такі 
праці: «Виробництво цурку», «Новини в науці та техніці цукрового виробництва», 
«Хіміко-технічний облік бурякоцукрового виробництва».  

За короткий період І.А. Кухаренко перетворив кафедру у провідний науковий і 
навчальний центр країни. Успішна і плідна робота нуково-дослідної кафедри 
технології харчових виробництв протягом 1923 – 1926 рр. навела І.А. Кухаренка на 
думку про доцільність її перетворення на науково-дослідний інститут. За його 
ініціативою 13 травня 1926р. було прийнято урядову постанову про створення 
Державного експериментального інституту цукрової промисловості, і його 
директором був призначений І.А. Кухаренко.24 березня 1927р. інститут був 
перетворений на Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості 
(УНДІЦП) на чолі з професором І.А. Кухаренком. 

У 1930 році на базі Смілянського інституту цукрової провислості, цукрового 
факультету КПІ, а також цукрового факультету Кам’янець-Подільського хімічного 
інституту відповідно до постанови №1240 від 17 квітня 1930 року був створений 
Київський інститут цукрової промисловості (КІЦП). Інститут мав три факультети: 
цукровий (хімічний), механічний (устаткування цукроварень) та економічний.  

Література. 
1. http://uk.wikipedia.org/wiki 
2. Иллюстрированный сборник материалов к истории возникновения 

Киевского политехнического института: Памяти Виктора Львовича Кирпичева 
посвящает Киевское политехническое общество инженеров и агрономов. – К.: Тип. т-
ва И.Н. Кушнеров и К. 1914. - 143с.  
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2. Дослідження зміни проникності тканини цукрових буряків та 
швидкості переходу сахарози із стружки під впливом 

різноманітних факторів   
 

Олег Адаменко, Володимир Логвін 
 Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Дослідженням процесу екстрагування сахарози з цукрових буряків свого 

часу займались такі вчені як Лисянський В.М., Аксельруд В.П., Верхола Л.А., Ліпєц 
А.А. та ін. В працях цих видатних вчених та їх послідовників здійснено велика 
кількість наукових відкриттів, та запропоновано десятки різноманітних варіантів 
вдосконалення та підвищення ефективності процесу екстрагування сахарози з 
бурякової стружки. Характерною ознакою всіх наукових праць присвячених процесу 
вилучення сахарози з бурякової стружки, є те що всі вони ґрунтувались на 
положеннях загальноприйнятої у всьому світі мембранної теорії будови клітини. 
Керуючись положеннями цієї теорії можна було б досить чітко і ґрунтовно пояснити 
більшість процесів, які мають місце при вирощуванні та переробці цукрових буряків, 
але є ряд явищ, які мембранна теорія пояснити не може і по нині. 

По-перше, мембранна теорія будови клітини не може чітко пояснити механізм 
обміну речовин між клітиною та оточуючим середовищем. За цією теорією клітинна 
стінка є напівпроникною і проникність різних речовин в клітину залежить тільки від 
розміру їх молекул. Але науці відомо багато випадків, в яких це припущення не 
підтверджується. Крім того має місце явище аномального високого поглинання 
деяких речовин клітиною цукрових буряків при певних умовах. 

По-друге, мембранна теорія не може пояснити механізм накопичення сахарози в 
цукрових буряках під час його вегетації протягом 1-го року життя рослини і її 
виділення і витрачання на живлення квітконосних пагонів на 2-й рік життя рослини. 
Адже відомо, що під кінець 1-го року життя в листках та стеблах цукрових буряків 
може бути не більше 1% сахарози, в той час як в коренеплоді може бути від 17% до 
20% сахарози, що суперечить законам природи.  

По-третє, великий сумнів викликають роль та функції білків у клітині цукрових 
буряків. Мембранна теорія пояснює активний перехід сахарози із стружки в 
екстрагент внаслідок утворення розривів (пор) у клітинній стінці , що є наслідком 
коагуляції білків, які містяться в ній, під впливом температури. Але відомо, що в 
стінці клітини знаходиться лише 0,1-0,15% до маси буряків від всього наявного в 
клітині білка (0,9% до м.б.), в той час як в середині клітини знаходиться 0,7-0,8% 
білків до м.б. Тоді якщо керуватись положеннями мембранної теорії то проникність 
клітини залежить лише від незначної кількості білка що знаходиться в стінці, в той 
час  як значно більша кількість білків знаходиться в середині клітини і виконує більш 
пасивні функції. 

Матеріали та методи. Для проведення досліджень та обробки дослідних 
даних було використано як загальноприйняті так і спеціальні методики. Зокрема 
серед загальноприйнятих було використано наступні методики: 

1. визначення вмісту сахарози в рідких продуктах цукрової промисловості з 
використанням освітлювача свинцевокислого оцту;  

2. Визначення вмісту сухих речовин за допомогою рефрактометра РПЛ-3, а 
також прецизійного рефрактометра; 
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3. Визначення реакції середовища в рідких продуктах цукрової промисловості 
за допомогою іономіра И-106; 

4. Визначення вмісту інвертного цукру шляхом проведення прямої та 
інверсійної поляризації цукрових розчинів; 

Крім того, також застосовувався експрес-метод визначення коефіцієнта дифузії 
розроблений групою науковців в КТІХП під керівництвом професора Карповича 
М.С.. Цей метод був модифікований нами для отримання точніших даних та 
спрощення роботи. Також застосовувались ряд якісних дослідів змодельованих нами 
для вивчення властивостей клітинного соку, та соку в якому провели термічну 
коагуляцію білків. 

Результати. Проводячи аналіз літературних джерел нами було знайдено 
матеріали, в яких детально описано та чітко обґрунтовано положення нової теорії 
будови та функцій клітини, що має назву теорія асоціації та індукції (АІ), або ж 
простіше сорбційна теорія будови клітини. Для перевірки відповідності положень та 
явищ сорбційної теорії для нашої сировини, нами було проведено ряд дослідів 
кількісного та якісного характеру. Результати досліджень підтвердили наявність в 
клітинах тканин цукрових буряків наявність зв’язаної води. Також було проведено 
ряд досліджень стосовно впливу хімічних реагентів які додають для інтенсифікації 
процесу вилучення сахарози з бурякової стружки. Проте аби ґрунтовно оцінити 
вплив хімічних реагентів на проникність тканини та швидкість переходу сахарози та 
не цукрів потрібно провести ряд досліджень. 

Висновки. Здійснивши ряд наукових досліджень нами було підтверджена 
можливість застосування положень теорії АІ для тканини цукрових буряків. Також, 
нами було уточнено оптимальні параметри ведення процесу вилучення сахарози, для 
даних параметрів роботи дослідної установки. Розпочато дослідження впливу на 
проникність тканин та швидкість переходу сахарози, хімічних реагентів, що 
застосовуються  для інтенсифікації екстрагування сахарози з бурякової стружки. 
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3. Використання комплексного реагенту для підвищення 
ефективності процесів очищення дифузійного соку  

Віта Цирульнікова, Світлана Олянська 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. Однією з найважливіших стадій бурякоцукрового виробництва є 
вапняно-вуглекислотне очищення дифузійного соку, ефективність проведення якого 
можливо підвищити за рахунок впровадження прогресивних технологій з 
відділенням осаду до основного вапнування, інтенсифікації хімічних та адсорбційних 
процесів на різних стадіях очищення, використання додаткових високоефективних 
хімічних реагентів та природних сорбентів [1].  

Матеріали та методи. Для досліджень використовували дифузійний сік, сік 
попереднього вапнування, переддефекосатурований сік, сік ІІ карбонізації, 
високомолекулярний комплексний реагент «КРОСС-5». 

Комплексний реагент «КРОСС-5» випускається ТОВ «Іris» відповідно ТУ У 24.6-
32280955-001:2005. На даний реагент розроблено і затверджено Паспорт безпеки, 
одержано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та 
Держстандарту, є дозвіл на використання в цукровій промисловості. 

Основною складовою речовиною високомолекулярного комплексного реагенту 
«КРОСС-5» є сополімер N,N–діалкіл-N,N–діаліламонійхлориду (ДАДААХ) з 
метакриловою кислотою з високим вмістом катіонних груп, в яких позитивній заряд 
знаходиться в кожній ланці макромолекули (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ланки ДАДААХ циклічної (І) та ациклічної (ІІ) будови  та ланки 
метакрилової кислоти (ІІІ) 

Визначення технологічних показників соків проведено за загальноприйнятими 
методиками відповідно до діючих стандартів. Вміст білкових речовин в соках 
визначали оперативним фотоколориметричним методом за біуретовою реакцією, 
аніонів кислот – за різницею загального вмісту солей кальцію, визначеного 
комплексометричним титруванням, і кальцію вапняної лужності соку, а вміст ВМС в 
соках та сиропах  – класичним методом Думанського А.В. і Харіна С.Є.  

Результати. Застосування високомолекулярного комплексного реагенту 
«КРОСС-5» для додаткового очищення переддефекосатурованого соку є більш 
ефективним у порівнянні з флокулянтами: MAGNAFLOC LT-25, PRAESTOL 2640, 
PRAESTOL 2530. 

Оптимальною зоною введення реагенту «КРОСС-5» в переддефекосатурований 
сік є зона рН 9,0...9,5, оскільки чистота декантату переддефекосатурованого соку 
підвищується в середньому на 1,8 %, за рахунок збільшення ступеню осадження солей 
кальцію і білкових речовин на 67,0 % і барвних речовин на 75,0 %, порівняно з 
контрольною пробою.  

Оптимальними витратами комплексного реагенту «КРОСС-5» є витрати 
4,0∙10-4…5,0∙10-4 % до м.с., за яких спостерігається суттєве покращення 
седиментаційно-фільтраційних показників соку: більш ніж у півтора рази 
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прискорюється швидкість седиментації за перші за 2 хв та більш ніж удвічі 
зменшується фільтраційний показник переддефекосатурованого соку, седиментація 
завершується практично за 2…3 хв. За таких витрат реагенту спостерігається 
підвищення чистоти переддефекосатурованого соку на 1,3…1,4 од., що досягається за 
рахунок збільшення ступеня осадження солей кальцію майже на 60 %, ВМС білково-
пектинового комплексу і барвних речовин – майже на 70 % порівняно з контрольним 
дослідом, що дозволить отримати в умовах І та ІІ карбонізації майже чистий 
високодисперсний карбонат кальцію з підвищеною адсорбційною здатністю.  

Спосіб інтенсифікації попереднього вапнування з поступовим підвищенням 
температури до 50…55оС, проведенням переддефекосатурації за невеликих витрат 
вапна, введенням комплексного реагенту «КРОСС-5», відокремленням 
переддефекосатураційного осаду до основного вапнування дозволяє покращити 
седиментаційно-фільтраційні властивості осаду, легко відділяти осад, підвищити 
загальний ефект очищення на 13,4 %, чистоту соку ІІ карбонізації на 1,8…1,7 од. у 
порівнянні з типовою схемою очищення [2]. 

Запропоновано механізм дії реагенту «КРОСС-5», який полягає в тому, що 
макромолекули полікатіонного типу можуть адсорбуватись різними своїми частинами 
одночасно на декількох часточках дисперсної фази, утворюючи між ними водневі 
зв’язки [2]. 

Висновки. Високомолекулярний комплексний реагент «КРОСС-5» доцільно 
використовувати для покращення седиментаційно-фільтраційних та якісних 
показників переддефекосатурованого соку, відокремлення осаду нецукрів до 
основного вапнування. Розроблений спосіб рекомендуємо для впровадження на 
цукрові заводи, які планують модернізацію типової схеми з переходом на 
удосконалений варіант з відокремленням переддефекосатураційного осаду. 
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4. Мікроскопічні дослідження осадів, утворених при 
поступовому підлуженні вапном дифузійного соку в умовах теплої 
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Вступ. Не дивлячись на великий обсяг експериментальних робіт, які були 

виконанні по проблемам одноразової (Шпенглер), прогресивної вапняної (Дедек-
Вашатко) та прогресивної протитечійної попередньої дефекації (Брігель-Мюллер) з 
багатьма варіантами їх проведення, нажаль, до цього часу не досліджена глибоко 
динаміка осадження нецукрів в цих варіантах, оскільки немає чіткої уяви, коли 
починається коагуляція ВМС при прогресивному підвищенні рН та лужності з 
досягненням максимального ступеня видалення нецукрів при рНопт (Лопт) і з 
наступною втратою досягнутого ефекту видалення нецукрів при подальшому 
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перелуженні соку [1]. Для того, щоб в якійсь мірі розібратись в цих проблемах, в 
даній роботі була поставлена задача провести мікроскопічні дослідження динаміки 
утворення осаду нецукрів при поступовій обробці дифузійного соку вапном не тільки 
до оптимальних параметрів переддефекації, але і з наступним глибоким 
перелуженням переддефекованого соку до рН>12. При цьому результати 
мікроскопічних досліджень утворених осадів нецукрів порівнювались з отриманими 
якісними показниками підлужених проб дифузійного соку по підвищенню чистоти, 
зниженню вмісту білкових сполук (як моделі ВМС), вмісту аніонів кислот (у формі 
солей Са2+) та забарвленості соку [2]. 

Матеріали і методи. Для аналізу результатів поступової вапняної обробки 
дифузійного соку на утворення осаду нецукрів і якісні показники підлужених проб, 
досліди виконувались таким чином: в окремі проби дифузійного соку додавали 
наростаючі кількості сухого (дуже подрібненого) вапна (або відповідні об’єми 
фільтрованого вапно-цукрового розчину, приготовленого на переддефекованому 
соку) із забезпеченням діапазону рН від 7,5 до рНопт (Лопт) переддефекації і навіть з 
перелуженням проб до параметрів основної дефекації. Підлужені проби соку 
нагрівали (t=60оС) і перемішували протягом 15хв. Відбирали зразок для 
мікроскопічного дослідження, а всю пробу фільтрували і визначали вміст білків, 
аніонів кислот, забарвленість, чистоту соку (з нейтралізацією лужності проб 
розбавленою фосфорною кислотою перед визначенням вмісту цукрози та сухих 
речовин).  

Результати. На основі мікроскопічного аналізу поступово підлужених проб 
дифузійного соку в теплому режимі, можна стверджувати, що коагуляція білків 
починається вже при рН вище 7,5, що ставить під сумнів гіпотезу Брігель-Мюллера 
про початок коагуляції білків в зоні рН 8,5…9, куди вводиться осад СаСО3. В наших 
дослідах початок коагуляції білків при рН>7,5 можна пояснити впливом не тільки 
підвищення вапняної лужності, але й інтенсивним впливом температури (60oC) 
теплої переддефекації, тоді як Брігель-Мюллер свої досліди проводив при холодній 
переддефекації (t=30oC). В режимі ж теплої переддефекації уже при рН 9 має місце 
суттєвий ступінь коагуляції білків на рівні 12,5%. З подальшим підвищенням рН до 
9,3 (Л=0,02% СаО) спостерігається інтенсивніше осадження частинок з об’єднанням 
деяких із них у агрегати, але їх розміри не однорідні: від зовсім дрібних ~ 2,5 мкм до 
великих на рівні 42 мкм. Наступне підвищення рН системи до значення 9,5 
(Л=0,028% СаО) призводить до зменшення кількості дрібних агрегатів, які 
об’єднуються між собою у крупніші, досягаючи розмірів в середньому 50 мкм. 
Підлуження системи до рН 10 (Л=0,0312% СаО) веде до зростання коагуляції ВМС: 
структура осаду набуває сіткоподібної розгалуженої будови, а вже при рН 10,5 
(Л=0,045% СаО) коагуляція набуває масового характеру, при чому ступінь коагуляції 
білків досягає 50%, а підвищення чистоти соку – 1%. В результаті наступного 
підлуження рН від 10,5 до 11,4 об’єм осаду збільшується, набуває щільнішої 
структури і вже при рН 11,4 (Л=0,137% СаО), що відповідає оптимуму попередньої 
дефекації, має місце максимальне осадження нецукрів, що, окрім мікроскопічних 
зображень, підтверджують і якісні показники очищеного соку (ступінь осадження 
білків досягає 62,5%, а чистота зростає на 1,5%). Характерно, що наступне 
підвищення рН системи на 0,1 (до 11,5) вже веде до погіршення мікроскопічної 
структури осадів і деякого зниження якісних показників, що свідчить про початок 
розчинення переддефекаційного осаду. При рН 11,75 (Л=0,153% СаО) осад вже 
починає втрачати щільність. З подальшим зростанням рН деструкція осаду 
підвищується, а якісні показники погіршуються. Наприклад, при рН 12,3 (Л=0,336 % 
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СаО) на мікрозображеннях майже відсутні частинки осаду, що свідчить про 
розчинення раніше скоагулюваних ВМС і їхній перехід назад у розчин.  

Висновки. На основі мікроскопічного дослідження динаміки осадження 
нецукрів в процесі поступового підлуження дифузійного соку в теплому режимі і 
порівняння їх з якісними показниками отриманих проб, можна зробити висновки, що 
коагуляція білків (t=60оС) починається вже при рН вище 7,5, а масова коагуляція – 
при рН≥10,5 і продовжується до оптимуму попередньої дефекації: рН 11,4 (Л=0,137% 
СаО). При подальшому підвищенні лужності і рН системи має місце деструкція 
скоагульованих перед цим ВМС: переддефекаційний осад втрачає щільність і 
переходить у розчин, що негативно впливає на подальші процеси очищення соку. 
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5. Проблеми адсорбції та десорбції нецукрів на утвореному осаді 
СаСО3 в умовах дефекосатурації 
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Вступ. При очищенні дифузійного соку в умовах дефекосатурації потрібно 
розглядати сумісно явище адсорбції та десорбції на утвореному осаді СаСО3. 

Ефект адсорбційного видалення розчинних нецукрів спостерігається відразу 
після початку сатурування дефекованого соку в результаті утворення мікрозародків 
СаСО3 і продовжується до ступеню карбонізації вапна 80...85%. Початковий період 
карбонізації (до 20...25% відсатурованого вапна) характеризується зростанням 
питомої адсорбції нецукрів, що, очевидно, пов'язано з масовим утворенням 
мікрозародків карбонату кальцію. При подальшому ж сатуруванні (від 20..25% до 
40..45% відсатурованого вапна) питома адсорбційна здатність частинок карбонату 
кальцію досягає свого максимуму. При продовженні карбонізації поступово 
зменшується питома адсорбційна здатність осаду, що можна пояснити, як зниженням 
концентрації нецукрів (які адсорбуються), так і значним заповненням ними шару 
протиіонів на утворених мікрозародках та переважанням масової агрегатації 
останніх.  

Матеріали і методи. Проведено ряд модифікованих схем очищення, а саме: 
1. Контрольна типова схема очищення; 
2. Модифікована схема очищення з однією основною сатурацією; 
3. Модифікована схема очищення з відокремленням ПД осаду та з однією 

основною сатурацією; 
4. Схема з відокремленням ПД осаду, з однією сатурацією і додаванням 

флокулянту. 
Отриманий в лабораторних умовах сік очищали вапно-карбонізаційним методом. 

Залежно від мети дослідження отримували проби соків на різних стадіях очищення. 
В отриманих пробах визначали основні технологічні показники: рН, лужність, вміст 
сухих речовин, вміст цукрози (з нейтралізацією лужності проб розбавленою 
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фосфорною кислотою перед визначення вмісту цукрози та сухих речовин), а також 
вміст білкових речовин, аніонів кислот, солей кальцію та забарвленість за 
відповідними методиками. 

Результати. При проведенні схеми з однією карбонізацією якісні показники 
відсатурованого соку не є задовільними, ефект очищення майже в два рази нижчий, 
ніж в типовій схемі. Значне погіршення показників можна пояснити розчиненням та 
деструкцією осаду попередньої дефекації та подальшим ефектом десорбції нецукрів з 
поверхні осаду карбонату кальцію, який спостерігається зі зменшення значення рН 
після досягнення рівноваги «адсорбція-десорбція» в зоні рН~11,2-11,1 в процесі 
сатурації. 

Основою відсатурування дефекованого соку в одну стадію сатурації, без 
проміжного відокремлення сатураційного осаду, до pH та Л оптимальної для II 
сатурації без суттєвого погіршення якості очищеного соку було відокремлення 
переддефекаційного осаду до основної дефекації, який не буде розчинятись на 
основній сатурації коли ми спускаємося від pH 11 до pH 9. Отже, в сатураційному 
соку залишились тільки ті нецукри, які адсорбувались на поверхні СаСО3 та ті 
нецукри які знаходяться у розчині. 

Для зменшення величини десорбції необхідно було мінімізувати площу поверхні 
адсорбенту з якої можуть десорбуватися нецукри, тобто об’єднати сатураційний осад 
в агрегати, використавши при цьому флокулянти. В експерименті ми 
використовували флокулянт Magnaflok LТ - 27. 

Застосування способу укрупнення частинок сатураційного осаду в зоні рНОПТ І 
сатурації 11,2-11,1 флокулянтом дозволило значно знизити зворотній перехід 
нецукрів у розчин шляхом зменшення поверхні десорбції.  

Висновки. Виконані лабораторні дослідження показали, що явище десорбції, 
що присутнє в умовах сатурації, можна мінімізувати. Це дасть можливість в 
подальшому спростити технологічну схему очищення дифузійного соку, та після 
відокремлення переддефекаційного осаду і укрупнення частинок сатурованого осаду 
шляхом введенням флокулянту в раціональну зону рН проводити карбонізацію 
безпосередньо до значення pH II сатурації без проміжного відокремлення осаду І 
сатурації 
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6. Реальна можливість інтенсифікації хімічних і адсорбційних 
процесів очищення дифузійного соку  
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Вступ. Удосконалення технологічної схеми очищення дифузійного соку 

можливе за рахунок підвищення ефекту очищення безпосередньо в процесі 
екстракції, впровадження схем очищення з відділенням осаду до основного 
вапнування, інтенсифікації хімічних та адсорбційних процесів на різних стадіях 
очищення з використанням високоефективних коагулянтів, флокулянтів і дешевих 
природних сорбентів, впровадження у виробництво нових видів ресурсозберігаючого 
обладнання, створення комплексної системи автоматичного управління 
технологічними процесами [1]. 

Матеріали та методи. Для досліджень використовували дифузійний сік, 
нефільтровані та фільтровані соки І та ІІ карбонізації, дигідрофосфат амонію. 

Визначення технологічних показників соків проведено за загальноприйнятими 
методиками відповідно до діючих стандартів. Вміст білкових речовин в соках 
визначали оперативним фотоколориметричним методом за біуретовою реакцією, 
аніонів кислот – за різницею загального вмісту солей кальцію, визначеного 
комплексометричним титруванням, і кальцію вапняної лужності соку, а вміст ВМС в 
соках та сиропах  – класичним методом Думанського А.В. і Харіна С.Є.  

Результати. Внаслідок інтенсифікації хімічних і адсорбційних процесів на 
поверхні утвореного гідроксилапатиту за витрат 0,20 % до м.с. NH4H2PO4 ступінь 
осадження ВМС в декантаті соку попереднього вапнування збільшується на 84,0 %, 
солей кальцію – на 93,0 %, барвних речовин – на 27 %, що призводить до суттєвого 
покращення адсорбційної здатності осадів СаСО3 на І та ІІ карбонізації. Чистота 
очищеного соку ІІ карбонізації підвищується на 2,0 од., збільшується вихід цукру на 
0,45…0,50 %.  

При введенні у фільтрований сік І карбонізації 0,10 % NH4H2PO4 до м.с. 
утворюється гідроксилапатит з високою поверхнею сорбції, внаслідок чого ступінь 
осадження аніонів кислот та солей кальцію збільшується на 85 %, барвних речовин – 
на 55 %, ВМС на 57 %, в тому числі білкових речовин і продуктів їх деструкції – на 70 
%. Раціональними витратами вапна на вапнування перед ІІ карбонізацією є 0,4…0,5 
%СаО до м.с., за яких спостерігається підвищення чистоти соку ІІ карбонізації до 
2,0 од.  

При введенні NH4H2PO4 у лужне середовище в зоні рН 11,5…9,5 за високого 
іонного співвідношення Са/Р 1,67 утворюється гідроксилапатит Са10(РО4)6(ОН)2 з 
високою питомою поверхнею сорбції (100 м2) і адсорбційною здатністю. 

Ознайомившись з різними можливими механізмами утворення фосфатів кальцію і 
гідроксилапатиту, представленими у монографіях і наукових роботах по фосфору і 
фосфорним сполукам, ми запропонували механізм утворення гідроксилапатиту при 
використанні дигідрофосфату амонію NH4H2PO4. 

1. Спочатку утворюється найменш стійкий монокальцієвий фосфат – Са(Н2РО4)2 : 
Са(ОН)2 + 2 NH4H2PO4 = Са(Н2РО4)2 + 2 NH4ОН 
2. Монокальцієвий фосфат розчиняється у великій кількості води і гідролізує з 

утворенням дикальцієвого фосфату – СаНРО4: 
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3. Дикальцієвий фосфат у вузькій зоні нейтральних значень рН при гідролізі 

утворює октакальцієвий фосфат – Са8(НРО4)2∙(РО4)4∙5Н2О: 
8Са(НРО4)(тв.) + 2Са(ОН)2 + Н2ОСа8(НРО4)2∙(РО4)4∙5Н2О(тв.) + 2 СаНРО4        
4. Метастабільний октакальцієвий фосфат є попередником, проміжним продуктом 

при утворенні більш стійких фаз, наприклад, гідроксилапатиту Са10(РО4)6(ОН)2: 
Са8(НРО4)2∙(РО4)4 5Н2О + 2 Са 2+ + 4 ОН-  Са10(РО4)6∙(ОН)2 + 2 Н2О        
Висновки. Обґрунтовано та експериментально підтверджено високу 

ефективність використання дигідрофосфату амонію на початковій та заключній стадії 
очищення дифузійного соку для інтенсифікації хімічних та адсорбційних процесів. 
Розроблений спосіб з введенням в декантат переддефекосатурованого соку 
дигідрофосфату амонію рекомендуємо для впровадження на цукрові заводи, які 
планують модернізацію типової схеми з переходом на удосконалений варіант з 
відокремленням осаду до основного вапнування, а спосіб з оброблення фільтрованого 
соку І карбонізації реагентом - на цукрові заводи з сучасною типовою схемою.  

Література. 
1. Олянская С.П. Высокоэффективная технология очистки сока и получения 

белково-витаминных концентратов: монография. – Киев: НУПТ, 2005. – 373 с. 
2. Олянская С.П. Использование флокулянтов как метод повышения 
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7. Пошарова адсорбція нецукрів карбонатом кальцію 
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Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Майже всі нецукри, вилучені із соку при проведенні І карбонізації, 

розміщені в середині часток карбонату кальцію в наслідок їх спів осадження. Такої ж 
думки був В.М. Волохвянський, опираючись на свої дані про незворотність адсорбції 
сапоніну, ще в 1934 р. висунув припущення про те, що утворюючись під час 
карбонізації кристали СаСО3 адсорбують поверхнево-активні речовини на зовнішній 
периферійній своїй поверхні, адсорбція названих речовин повинна проходити 
безперервно по мірі росту кристалів, в процесі кристалізації. Аналогічна версія 
деякий час розроблялася Даїшевим М.І. [1]. Для підтвердження або спростування 
даних тверджень було проведено ряд дослідів. Метою роботи було дослідження 
розподілу несахарозних речовин у твердій фазі карбонату кальцію після карбонізації. 

Матеріали і методи. Під час проведення дослідів використовували 0,1 н НСІ 
для розмивання часток карбонату кальцію, з метою вивільнення нецукрів із твердих 
часток у розчин. 

Досліди проводилися із свіже приготовленим цукровим модельним розчином 
(150 г цукру + 50 см3 меланоїдинів +дист. вода до мітки у літрову мірну колбу). До 
модельного розчину вносили 5% СаО до м.розч. у сухому вигляді, підігрівали до 90 
оС, далі карбонізували до лужності розчину 0,1 – 0,05% СаО. Для відділення дрібної 
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фракції (дрібних часток СаСО3) зливали дрібні частинки, які були у завислому стані, 
це проводилося з метою уникнення похибки при отриманні результатів. 

На воронці Бюхнера під вакуумом, відфільтровували відкарбонізований 
модельний розчин і далі досліджували осад (карбонат кальцію та адсорбовані 
нецукри, а саме меланоїдини). До осаду додали 250 см3 дистильованої води, ретельно 
перемішавши додається 35 см3 0,1 н НСІ для розмивання кристалів карбонату 
кальцію, витримавши 10 хв проводилося фільтрування. У фільтраті визначалися 
показники забарвленості та вмісту солей кальцію, а з осадом і далі проводилися 
розмивання, робимо таких 5 повторень. Паралельно проводився глухий дослід, без 
меланоїдинів.  

Результати. При розмиванні розмиваються верхні шари часток карбонату 
кальцію, поступово зменшуючи розміри, наближаючись до центру. Одержані 
результати таб.1 свідчать, що при розмиванні кристалів СаСО3, які адсорбували 
барвні речовини – меланоїдини, адсорбція нецукрів відбувається пошарово. З 
першого по п’ятий етап величина забарвленості зменшується можливо це пов’язано 
із тим, що збільшується площа поверхні адсорбції. Дана тенденція спостерігається із 
вмістом солей кальцію. Співосадження відбувається в результаті адсорбції сторонніх 
домішок на поверхні зростаючих кристалів, тобто відбувається внутрішня адсорбція. 

 
Таблиця1 

Етапи СР1, 
% 

СР 
г.д., 
% 

рН1 рН 
г.д. 

Са++1, 
% 
СаО 

Са++ 
г.д.,% 
СаО 

П.с.1 
560 
нм 

П.с.1 
430 
нм 

П.с. 
г.д. 560 
нм 

П.с. 
г.д. 
430 нм 

І 2,4 1,6 11,04 11,41 0,06 0,0397 0,018 0,08 0,027 0,031 
ІІ 0,8 0,4 10,4 11,15 0,049 0,0397 0,016 0,053 0,021 0,029 
ІІІ 0,4 0,2 10,14 11,17 0,043 0,0397 0,015 0,048 0,018 0,026 
ІV 0,1 0 9,4 10,95 0,042 0,041 0.014 0,043 0,017 0,025 
V 0,1 0 8,97 9,34 0,041 0,041 0,012 0,037 0,018 0,025 

1 – лужність карбонізованого розчину 0,1% СаО (з меланоїдинами) 
Г.д. – глухий  дослід, лужність карбонізованого розчину 0,08% СаО 
П.с. 430 нм – покази спектрофотометра при довжині хвилі 430 нм 

Накопичення в розчині надлишку міцел приводить до агрегатації їх в крупні 
частинки. Частина адсорбованих протиіонів при цьому втрачається, проте частина 
знаходиться в середині крупного конгломерату частинки і втрачає можливість 
зворотного переходу в розчин, тобто зв’язується осадом безповоротно [2]. На 
кожному етапі розмивання осад СаСО3 розглядали в мікроскоп, при цьому 
спостерігалось наявність агрегатів. Утворення агрегатів перешкоджає дослідженню, 
для більш точних результатів потрібно конгломерат розділити на окремі частинки. 

Висновки. При детальнішому вивчені процесу адсорбції та механізму росту 
кристалів СаСО3 буде підвищуватися ефективність вилучення нецукрів.  
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2. Олянская С.П. Высокоэффективная технология очистки сока и получения 
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 294 

8. Дослідження кінетики гідролізу-екстрагування пектинових 
речовин картопляної сировини 

 
Ганна Пастух, Юлія Грицай, Олена Грабовська 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Пектин – природний полісахарид, який формується в рослинах і має 
здатність до драглеутворення. Завдяки здатності зв’язувати іони важких металів та 
виводити їх з організму, пектин відносять до біологічно активних речовин. Пектин є 
харчовим гідроколоїдом, що має унікальні властивості, серед яких 
комплексоутворююча, драглеутворююча, емульгуюча та стабілізуюча здатність [1, 
2]. Актуальність виробництва нових прогресивних продуктів харчування, 
направлених на оздоровлення населення, сприяє тому, що  попит на пектин, як 
харчову добавку, збільшується [2]. 

Гідроліз рослинної сировини та екстрагування з неї пектинових речовин є 
найскладнішими процесами виробництва пектину, від яких залежить вихід і якість  
готового продукту. 

Матеріали і методи. У роботі використовували картопляну мезгу, попередньо 
промиту від крохмалю. У пектиновому екстракті, отриманому внаслідок кислотно-
термічного гідролізу картопляної мезги, контролювали рН та вміст розчинних сухих 
речовин (СР). Вологість картопляної мезги та вихід пектинових речовин визначали 
ваговим методом. Вихід цільового продукту − пектину (%) розраховували відносно 
маси СР. 

Результати. Гідроліз та екстрагування рослинної сировини є взаємопов'язаними 
процесами технології вилучення пектинових речовин із рослинної сировини [3]. На 
глибину гідролізу та ступінь вилучення пектину впливають наступні чинники:  
гідромодуль;  вид та концентрація гідролізуючого агенту;  температура;  тривалість 
гідролізу [4]. 

Вилучення пектину здійснювали за методикою [4]. Дослідження процесу 
гідролізу картопляної мезги проводили шляхом варіювання параметрів гідролізу-
екстрагування: рН, температури та тривалості процесу. 

Метою даної роботи було дослідження кінетики гідролізу-екстрагування 
пектинових речовин із картопляної мезги в залежності від температури за визначених 
оптимальних параметрів: концентрації розчину хлоридної кислоти 1,45 % і 
гідромодулі рівному 2. Температуру гідролізу пектиновмісної сировини було обрано 
в межах 60...90 ºС. 

 
Рис.1. Кінетика гідролізу пектинових речовин із картопляної мезги 



 295 

З кінетичних кривих видно, що температура 60°С є недостатньою для гідролізу 
сировини і вилучення пектину, а при температурі 90°С відбувається прискорення 
одночасно і реакції гідролізу протопектину і деструкції молекул пектинових речовин, 
що призводить до зменшення виходу спиртоосаджуваного пектину. Найбільший 
вихід пектину спостерігався при проведенні процесу гідролізу за температури 80°С 
протягом 60 хвилин. Проте, зменшення виходу пектину в подальшому, свідчить про 
посилення процесу деструкції макромолекул. При температурі 70°С за умови 
експерименту максимального виходу пектину досягнуто не було, тому необхідно 
збільшити тривалість гідролізу.  

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено кінетичні 
закономірності, які дають змогу підібрати оптимальні умови кислотно-термічного 
гідролізу картопляної мезги, які б забезпечували максимальну швидкість процесу і 
високий вихід пектину. 
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9. Ультрафільтраційне очищення соку із цукрових буряків  
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Національний університет харчових технологій 
 

Активне застосування мембранних процесів в харчовій промисловості зв’язане з 
можливістю розділяти розчини на молекулярному рівні, зберігає при цьому всі цінні 
компоненти. Найбільш розповсюдженні барометричні процеси: мікро-, ультра-, 
нанофільтрація, зворотний осмос. В цукровій промисловості ці технології практично 
не застосовуються, що зв’язано з великим об’ємом  виробництва. Відомі наукові 
роботи, в яких описано як очищали методом ультрафільтрації  від нецукрів 
дифузійний сік, отриманий як із тростини [1,2], так із цукрової сировини [3,4].  

Нами запропоновано спосіб отримання харчового сиропу із цукрових буряків, до 
складу якого, крім моно-, дисахаридів, входять органічні та амінокислоти, мікро-, 
мікроелементи та інші біологічно-активні речовини. Основними стадіями отримання 
сиропу є: вилучення соку із цукрового буряка методом екстрагування за температури 
75–800С і рН 3,4–4,0, оброблення ферментними препаратами, очищення соку, 
концентрування очищеного соку до вмісту сухих речовин 73–75%. Особливістю 
технології є вилучення соку в кислому середовищі з метою забезпечення протікання 
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процесу інверсії сахарози для отримання сиропу з високим вмістом глюкози та 
фруктози, попередження окиснення фенольних сполук цукрових буряків ферментом 
поліфенолоксидазою, проведення процесів очищення соку. 

Під час вилучення соку разом із розчинними вуглеводами в середовище 
переходить велика кількість речовин, що зумовлюють помутніння та забарвленість 
готового продукту: пектинові, білкові речовини, продукти окиснення, тощо. 
Дифузійний сік має високий вміст водорозчинного пектину, який утворюється в 
результаті гідролізу протопектину, що зумовлює підвищену в’язкість соку і утруднює 
процес фільтрування. Для зменшення вмісту пектину застосовуються пектолітичні 
ферментні препарати. 

Для очищення соку від високомолекулярних сполук застосовували 
ультрафільтрацію. Використовувалися дві баромембранні лабораторні установки 
тупикового типу з ефективною площею мембран 1,38 10-3 і 3,42 10-3 м2 та 
мембранами марки УПМ-10 та УПМ-50 виробництва ЗАТ НТЦ «Владіпор» (Росія) 
[5]. Одна із установок оснащена тепловою сорочкою, в яку подавали з термостата 
дистильовану воду із заданою температурою. Температура розчинів при проведенні 
серії експериментів  була в межах 20-85 ºС. Для дослідження використовували 
вилучений сік з наступними показниками: сухі речовини - 14,5 %, вміст сахарози -
13,3 %, рН-3,7, кольоровість - 2922 од.опт.густ., вміст білків –  

0,454 %. 
Найкращі результати отримали з використанням фільтраційної мембрани типу 

УПМ – 50. Спостерігається значне затримання білків, вміст яких знизився до 0,170 
%. При цьому кольоровість соку після ультрафільтрації становить 20,4 од.опт.густ., а 
мутність 279,8 од.опт.густ. Показники бурякового соку після ультрафільтрації при 
різних значеннях температури від 30 до 850С становлять: кольоровість - від 40,25 до 
87,06 од.опт.густ., а вміст білкових речовин становить від 0,167 до 0,150 %. 

Проведені дослідження очищення бурякового соку на ультрафільтраційній 
пілотній установці з керамічними мембранами фірми Westfalia Separator Membraflow 
(ТОВ «Біотест»). 

В процесі роботи було визначено оптимальні умови ведення процесу, мембрану, 
яка найкраще очищає сік від високомолекулярних сполук, перевірено здатність 
мембрани до регенерування та багаторазового використання. Проведені дослідження 
щодо впливу ультрфільтраційного очищення на мікробіологічні показники соку, які 
впливають на якість харчового сиропу, тривалість та умови зберігання. 
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10. Effects of electrical and osmotical treatement in glycerol solution 
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Introduction. Apple peels contain ursolic acid which, in rat studies, increases 

skeletal muscle and brown fat, and decreases white fat and fatty liver disease [1, 2]. The 
predominant phenolic phytochemicals in apples are quercetin, epicatechin, and procyanidin 
B2 [3]. To preserve all of these bioactive compounds we have to use some process like 
drying, freezing or conserving. The efficiency of food freezing as an important unit 
operation in food preservation is mainly attributed to the fact that foods retain their initial 
quality such as nutritive value, organoleptic properties, etc. The existing freezing 
preservation technologies try to avoid formation of large ice crystals inside the food by 
regulation of heat removal. Water expands when frozen, and large ice crystals formed cause 
membrane damage and cell shrinkage. It is claimed that dehydrofrozen fruits and 
vegetables have a better quality over conventionally frozen products. Traditionally water 
removed process from plants made by air drying. However, most recent published studies 
have removed water from the fruits and vegetables prior to freezing by osmotic 
dehydration. The most commonly used osmotic solutes are sugars (sucrose, glucose, 
fructose), alcohol (sorbitol, glycerol) and salts, such as sodium chloride. For enhancement 
of the freezing or osmodehydrofreezing processes it can be used electroporation 
pretreatment 

 
Materials and methods. The Jonagold apple samples (22-mm diameter, 10-mm 

height) were treated by OH (40 V/cm) and PEF (800 V/cm) to high level of disintegration 
(conductivity disintegration index Z was ≈0.98) and were subjected to osmotic treatment in 
an aqueous solution of cryoprotectant agents. In this work was utilized one of the more 
commonly used cryoprotectant glycerol. The samples were either frozen in an ultra-low-
temperature freezer at air temperature of −40 °C and air velocity of 2 m/s. The textural 
properties of tissues were measured using a Texture Analyzer TA-XT plus (Rhéo, 
Champlan, France). 

 
Results and Discussion. The high degree of damage Z  1 required long time of all 

types of treatment, 124 ≤ tt ≤ 90000 s, but for PEF it takes tPEF = 0.1 s at E = 800 V/cm. The 
profiles of freezing curves were strongly dependent on pre-treatment (Ben Ammar et al., 
2010). The highest freezing temperature was observed for untreated tissue, and the values 
of temperature were decreasing in the following sequence: untreated > osmotically-treated 
> OH + osmotically pre-treated (Fig. 2). The faster osmotic transfer of glycerol was 
observed for PEF and OH pre-treatments. The evidence of the effect of PEF + osmotic pre-
treatment on the structure of apple tissue was obtained from the force relaxation tests. The 
PEF-induced disintegration resulted in a noticeable tissue softening. However, PEF + 
osmotic pre-treatment resulted in more rigid apple texture as compared with the texture of 
apple tissue after only PEF pre-treatment. Such behavior evidently reflects the effects of the 
electrolyte, final composition and water content on strengthening of apple tissue. 
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Conclusions. This work shows that PEF and OH- treatment can decrease freezing 

time of apple tissues. However osmotic treatment with complex of electroporation can 
improve structure of freezing samples. 
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11. Актуальні проблеми регламентації якості питної води  
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Вступ. Удосконалення нормативно-правової бази в сфері безпеки та якості 
питної води в Україні відбувається в напрямку європейських стандартів. Цей 
ключовий напрямок вирішення проблеми реалізації прав громадян на достатній 
життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в 
необхідних обсягах та відповідної якості, а також необхідність приведення чинних 
нормативів у відповідність до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я 
і директив Європейського Співтовариства зумовило прийняття наказом Міністерства 
охорони здоров’я України державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). У 
свою чергу, була призупинена дія стандарту ГОСТ 2874-82 «Вода питна».  

Матеріали і методи. Проведено детальний порівняльний аналіз нового 
нормативного документу ДСанПіН 2.2.4-171-10 з рекомендаціями Всесвітньої 
організації охорони здоров’я та з Директивою 98/83/ЄС про якість питної води.  

Результати. ДСанПіН 2.2.4-171-10 суттєво посилює вимоги до якості 
водопровідної води. Встановлено більш жорсткі, порівняно з ГОСТ 2874-82, ГДК для 
заліза, марганцю, сульфатів, хлоридів, алюмінію, аміаку, нітритів. Збільшена майже в 
3 рази кількість показників контролю (табл. 1), причому основне збільшення 
пов’язане з необхідністю контролювання органічного забруднення питної води. 

Таблиця 1 
Кількість показників якості води 

Показники якості 
води 

ГОСТ 2874-
82 

ДСанПіН 2.2.4-
171-10 

Директива ЄС 
98/83 

Мікробіологічні 2 9 5 
Фізико-хімічні 28 67 42 
Радіологічні - 8 4 
Всього 30 84 51 

Більш жорстким став мікробіологічний контроль – додано показники, що 
посилюють гарантію мікробіологічної та паразитологічної безпечності водопровідної 
води.  

Та детальний аналіз змін показав, що не всі нововведення обґрунтовані, а деякі 
здатні призвести до невиправданих фінансових втрат на підприємствах 
водопостачання. Особливі нарікання викликає зниження ГДК амонію з 2,0 до 0,5 
мг/дм3, що перенесено із Директиви ЄС без урахування вітчизняних особливостей. У 
результаті вода значної кількості підземних джерел України формально не 
відповідатиме питним нормам, і підприємства водопостачання муситимуть 
коригувати вміст у питній воді аміаку, невиправдано витрачаючи значні кошти. За 
таких умов виникнуть проблеми і з застосуванням технології хлорамонізації води, 
згідно якої, до води спеціально додається аміак, що зв’язує хлор і, зберігаючи 
бактерицидність води, запобігає реакції вільного хлору з органічними речовинами, у 
результаті якої утворюються особливо небезпечні хлорорганічні сполуки.  

Предметом дискусії є встановлена величина перманганатної окиснюваності (ПО) 
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на рівні 5 мг/дм3. Цей показник характеризує вміст у воді органічних сполук, які в 
джерелах питного призначення, здебільшого, мають природне походження (з 
болотистих ґрунтів). Висока окиснюваність є проблемою тільки при антропогенному 
забрудненні води. Тому ВООЗ рекомендує відстежувати динаміку зміни органічної 
складової і в разі різкого її зростання встановити причину. Нормативне обмеження 
величини ПО призведе до того, що близько половини питної води в Україні буде 
нестандартної якості. 

Із наявних в Директиві 98/83/ЄС, але відсутніх у новому ДСанПіН, відзначимо 
такі надзвичайно небезпечні речовини, як вінілхлорид та епіхлоргідрин, що 
потрапляють у воду із полімерних трубопроводів та під час очищення. В європейські 
Директиві 98/83/ЄС ці речовини з’явилися ще в 1998 р., а в наших нормах їх не 
передбачено навіть на 2020 р. А також не вводиться обмеження на вміст броматів у 
питній воді, які здатні викликати онкологічні захворювання. 

Висновки. У санітарних правилах і нормах в частині фізико-хімічних та 
санітарно-токсикологічних показників якості води, ми маємо принципово жорстку 
позицію до другорядних за небезпечністю показників (аміак, перманганатна 
окиснюваність, мінеральний склад тощо) і толерантне ставлення до смертельно 
небезпечних речовин. 
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Вступ. Окисно-відновний потенціал (ОВП) є найважливішим показником 

властивостей природних і стічних вод. Його величина дозволяє оцінити забруднення 
води у водоймах продуктами розпаду органічних речовин і стічними водами 
промислових підприємств, а також контролювати процес очищення води на очисних 
спорудах. 

Матеріали і методи. Вимірювання ОВП проводиться потенціометрично 
використовуючи у якості індикаторного платиновий електрод в парі з хлорсрібним 
електродом порівняння. 

Результати. Природні води, що знаходяться в контакті з атмосферою, 
характеризуються більш позитивними значеннями ОВП на відміну від підземних 
ґрунтових вод, що взаємодіють з сульфідами, силікатами і органічними речовинами. 
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Низькі значення ОВП побутових і виробничих стічних вод свідчать про присутність 
відновників (аміаку, нітритів, органічних речовин), високі − окисників, наприклад Cr 
(VI), Mn (VII), кисню, газоподібного хлору або продуктів його гідролізу. Залежності 
ОВП від рН (діаграми Пурбе) дозволяють передбачити форми існування тих чи 
інших елементів та їх сполук у розчинах. Найбільшою окисною здатністю володіє 
кисень, а відновною − водень. Значення рН істотно залежать від балансу окислених і 
відновлених форм і, в свою чергу, впливають на ОВП.  

Стаціонарні значення ОВП з урахуванням фактора pH визначаються за відомою 
формулою Нернста: 

φст = φн + { 0,06 lg ( [ Ox ] / [ Red ] ) } / n − 0,06 pH, 
де φст − стаціонарний ОВП з поправкою на рН; φн − нормальний ОВП відносно 

нормального водневого електрода. З формули випливає, що при збільшенні рН на 
одиницю зменшення ОВП складе 60 мВ (при 25 °С). Залежно від ОВП ситуації, які 
зустрічаються в природних водах можуть бути: окисними (ОВП > 100 мВ); 
перехідними окисно-відновними (ОВП від 0 до 100 мВ) і відновними (ОВП < 0 мВ). 

За допомогою вимірювань ОВП і рН можна визначати в питній воді ClO, ClO−
2, 

HClO2. Вимірювання ОВП в процесах знезараження води дозволяє автоматично 
регулювати витрату гіпохлориту. Пристрої безперервного контролю якості води під 
час водопідготовки, забезпечені датчиками рН, ОВП, солевмісту, електропровідності, 
температури, швидкості споживання кисню і вмісту різних форм азоту. Дослідження, 
проведені в Гарвардському університеті, а пізніше і в інших дослідницьких 
лабораторіях світу, показали кореляцію між ОВП води і ступенем інактивації 
бактерій у процесах хлорування, завдяки чому вимірювання ОВП стає одним з 
основних заходів для стандартизації параметрів дезінфекції води. Головною 
перевагою методу вимірювання ОВП як методу контролювання якості дезінфекції в 
порівнянні з традиційним методом, заснованим на вимірюванні концентрації 
залишкового хлору, є можливість здійснення контролю в режимі реального часу. 
Виконані до теперішнього часу дослідження підтверджують необхідність 
підтримання ОВП води на рівні не менше 650 мВ для забезпечення типової 
антибактеріальної активності відносно патогенних бактерій E.Colli, Salmonella, 
Erwinia і Pseudomonas, а також інших неспорових мікроорганізмів (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Залежність тривалості життя Е.Colli від величини ОВП 

ОВП, мВ Час життя E.Colli, хв. 
450-500 167 
500-550 6 
550-600 1,7 
700-750 0,2 
750-800 0,05 

Концентрація розчиненого кисню, величини рН і ОВП є основними параметрами  
оптимізації процесів нітрифікації − денітрифікації на станціях біологічного 
очищення, а також визначення співвідношення аеробних і анаеробних процесів. Ці 
показники дозволяють оперативно контролювати процес очищення з використанням 
систем автоматичного регулювання в режимі он-лайн. 

 
Висновки. Викладені дані свідчать про те, що ОВП є важливим показником 

стану природної води і одним з головних контролюючих параметрів процесів 
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очищення стічних вод. Знання ОВП важливе для оцінювання фізико-хімічних 
властивостей води, так як дозволяє обґрунтовано підійти до вибору оптимальної 
схеми її очищення. 
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Вступ. Оскільки високомінералізована і питна вода, а також промислові стоки є 

водними розчинами неорганічних і органічних речовин, то для їх опріснення та 
доочищення використовуються процеси, метою яких є розділення розчину на чисту 
(або умовно чисту) воду та концентрат домішок. Одним із таких процесів є процес 
виморожування. Цей процес сьогодні широко не застосовується, однак ряд таких його 
переваг, як низька енергоємність процесу кристалізації води й унікальні властивості 
вимороженої води викликають до нього інтерес і є передумовою його подальшого 
вдосконалення. 

Матеріали та методи. В дослідженнях використовували наступні матеріали: 
вода річкова, 0.01 СN розчин трилону Б; аміачний буферний розчин; індикатор 
хромоген чорний, мурексид з NaСI; 0.01 СN розчин НС1; індикатор метиловий 
оранжевий; розчин НСI, СN = 0.01 моль/л, індикатор метиловий оранжевий ; 0.01 СN 
розчин АgNOз ; фенолфталеїн; 10% розчин калій хромату; катіоніт КY -2; ацетон; 
дитизон; 0.05 СN розчин плюмбум нітрату, етанол. Для визначення зміни якості води 
використовувалися такі методи як: визначення загальної твердості 
комплексометричним методом, изначення загальної карбонатної твердості. 

Оскільки карбонатна твердість води зумовлена йонами НСО3, її визначають 
титруванням проби води розчином хлоридної кислоти. Усувану твердість визначають 
за різницею між вмістом НСО3 до і після кип'ятіння проби води.  

Визначення хлоридів (метод Мора ). 
Титриметричний метод Мора базується на осадженні хлорид - йонів розчином 

нітрату аргентуму АgNO3 за наявності калій хромату К2СrO4 як індикатора. Під час 
титрування АgNO3спочатку утворюється осад АgСL білого кольору. Коли всі хлорид -
йони будуть осаджені, при подальшому добавлянні утворюється цегляно - червоний 
осад  Аg2CrO4. 

Визначення сульфат - йонів. 
Титриметричне визначення сульфат - йонів ґрунтується на їх взаємодії з йонами 

РЬ2 з утворенням малорозчинного РЬS04, а надлишок плюмбуму встановлюють за 
допомогою дитизону, який у точці еквівалентності змінює свій колір від синього до 
червоно - фіолетового внаслідок утворення забарвленого дитизонату плюмбуму. 
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Результати. При проведенні дослідження очищення питної води методом 
виморожування досліджувався вплив співвідношення вода - лід на хімічні показники 
води, такі як - вміст хлоридів, гідрокарбонатів, іонів кальцію та магнію. 

Встановлено, що найкращі результати можна отримати при заморожувані води на 
1/3 загального об'єму, тобто коли ми отримуємо 300 мл вимороженої води (талої) і 700 
мл води, 

Вміст хлоридів після виморожування мг/дм^3              Вміст карбонатів після виморожування, г/дм^3  

Дану залежність можна пояснити методом кріоскопії, який грунтується на 
властивостях розведених розчинів, що базується на вимірюванні температури їх 
замерзання. Метод кріоскопії вивчає залежність температури термодинамічної 
рівноваги тверде тіло - рідина від складу фаз, які перебувають у стані рівноваги. 
Кріоскопію застосовують для вивчення дуже розбавлених бінарних розчинів 
неізоморфних речовин. При затвердінні такого розчину спочатку випадають кристали 
чистого розчинника, в результаті чого розчин стає більш концентрованим, а 
температура кристалізації - більш низькою. Тому при визначенні температури 
затвердіння розчину слід визначити температуру початку кристалізації розчинника. 

Висновки. Високоякісна вода, що відповідає санітарно - гігієнічним та 
епідеміологічним вимогам, є одним з неодмінних умов збереження здоров'я людей. З 
проведених досліджень видно, що методом виморожування можна очищати воду і 
досягати нормативних вимог до якості питної вотди. 

Література. 
a. Громов С.В. Современньїе технологии водоподготовки в промьішленности / 

Громов С.В., Пантелеев А.К. - М: 2006.  
b. Грабовська Л.Л. Методи очистки і контролю якості води / Л.Л. Грабовська. - 

К.:2006. 
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14. Застосування природних матеріалів в процесах очищення 
води 

 
Наталія Павленко, Юлія Долгошеєва, Любомир Хомічак 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Для очищення води все частіше застосовують сорбенти природного і 
штучного походження (глинисті породи, цеоліти та деякі інші матеріали). 
Використання таких сорбентів обумовлено достатньо високою їх ємністю. 

Глинисті породи – найбільш поширені неорганічні сорбенти для очищення води. 
Їм властива розвинена структура з мікропорами, що мають різні розміри в залежності 
від виду мінералу. Як правило, це структура, що розширюється або пошарова 
жорстка структура. Механізм сорбції забруднень на глинистих матеріалах достатньо 
складний. Він включає Ван-дер-Ваальсові взаємодії вуглецевих ланцюгів з 
розвиненою поверхнею мікрокристалів силікатів і кулонівську взаємодію заряджених 
і поляризованих молекул сорбату з позитивно зарядженими ділянками поверхні 
сорбенту, що містить іони ПАВ [1]. 

Дослідження показали, що жорсткість води систем питного водопостачання в 
більшості випадків перевищує санітарно-гігієнічний норматив 7 ммоль\дм3 і 
змінюється в інтервалі 6,5-14,7 ммоль\дм3. Жорсткість води в основному обумовлена 
наявністю іонів кальцію, вміст якого складає від 90-140 мг\дм3, а іонів магнію – 12-14 
мг\дм3. Систематичне вживання питної води з підвищеною жорсткістю є одним із 
факторів, що сприяє розвитку патологічних змін (склероз, гіпертонічна хвороба, 
сечокам’яна хвороба) [2]. Тому пошук методів видалення підвищеної жорсткості 
питної води є дуже актуальною задачею. 

Шунгіт – гірська порода, що являє собою незвичайної структури композит, - 
рівномірне розподілення високодисперсних кристалічних силікатних частинок в 
аморфній вуглецевій матриці. Шунгіт пропонується застосовувати для знезараження 
води, очищення її від домішок важких металів, хлорорганічних з’єднань, аміаку і 
нітратів. Отже, було вирішено дослідити можливість використання природних 
матеріалів глини і шунгіту в доочистці водопровідної води для видалення її 
підвищеної жорсткості [3].  

Матеріали і методи. В якості матеріалів дослідження використовували 
збагачену глину ПАТ «Турбівський каоліновий завод» і природний шунгіт. 
Досліджували водопровідну воду.  

Обробку води сорбційним методом з допомогою глини і шунгіту проводили в 
статичних умовах. Згідно з інструкцією, шунгіт потрібно поміщати в посудину з 
водою об’ємом 3 л на 2 доби при масовому співвідношенні сорбент:вода – 1:8,57. Так 
само ми проводили очищення води з допомогою глини. Визначення загальної 
жорсткості води і концентрації катіонів кальцію і магнію проводили методом 
комплексонометричного титрування, що заснований на реакції комплексоутворення 
катіонів кальцію і магнію з комплексоном ІІІ (етилендиамінтетраацетатом натрію) в 
присутності індикатора еріохрому чорного. 

Результати. Глина виявилася ефективним сорбентом для пом’якшення води. 
Застосування глини для очищення води дозволяє знизити жорсткість води з 10,5 
ммоль\дм3 до 6,5 ммоль\дм3. Шунгіт не достатньо знижує жорсткість, не доводить її 
до необхідного санітарно-гігієнічного нормативу. При використанні глини в процесі 
очищення води, виявлено, що значно знижується вміст іонів кальцію у воді, при чому 
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їх концентрація лишається в межах фізіологічної норми (25-130 мг\дм3) [4]. Після 
сорбції з шунгітом вміст іонів кальцію лишається практично без змін. Проте, глина 
майже не знижує вміст магнію у воді, залишаючи його в межах фізіологічного 
нормативу (5-65 мг\дм3) [4]. А ось шунгіт – видаляє магній в значній мірі, зменшує 
його концентрацію у воді до 1,8 мг\дм3. Але, як відомо, нестача магнію несприятливо 
впливає на роботу серця. [2]. 

Така здатність шунгіту до видалення магнію пояснюється вмістом більше, ніж 50 
% вуглецю. В складі шунгіту міститься менше обмінних катіонів (Na+,K+,Mg2+,Ca2+). 
Вміст кальцію в шунгіті, в порівнянні з глиною, в 10 разів менший. Це і пояснює 
низьку катіонообмінну сорбційну здатність шунгіту у відношенні до іонів кальцію у 
воді. Сорбційну здатність глини можна пояснити тим, що кальцій із води входить в 
міжпакетний простір кристалічної решітки мінералу. 

Висновки. Використання збагаченої глини виробництва ПАТ «Турбівський 
каоліновий завод» дозволяє знизити жорсткість води до нормативів в основному за 
рахунок зменшення концентрації іонів кальцію. Використання шунгіту для зниження 
жорсткості не є раціональним рішенням, оскільки він не знижує жорсткість води до 
гігієнічного нормативу, а концентрацію іонів магнію зменшує нижче фізіологічної 
норми. 

Література  
1. Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. Л.: Химия. 1982. 168 с. 
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15. Підготовка води для приготування напоїв з використанням 
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Вступ. Для очищення води усе більшого застосування знаходять невуглецеві 

сорбенти природного і штучного походження. Ми проводили дослідження з такими 
природними сорбентами як кремінь, гірський кришталь, гранат і глина (каолін). 
Використання таких сорбентів обумовлене досить високою їх місткістю, 
вибірковістю, катіонообмінними властивостями деяких з них, порівняно низькою 
вартістю і доступністю.  

Матеріали і методи. Досліди проводили з водопровідною водою. При 
підготовці води використовували вище перераховані природні мінерали. 

Для дослідження якісних показників води та ефективності даних мінералів як 
сорбентів для додаткового очищення води використовували методики, зазначені у  
ГОСТ, а саме визначення: вмісту завислих речовин методом послаблення потоку 
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випромінювання, вмісту заліза та забарвлення води фотоколориметричним методом, 
рН розчину електрометричним методом, загальної і кальцієвої жорсткості 
комплексонометричним методом [1]. 

Результати. Фізико-хімічні показники обробленої води в усіх трьох випадках 
мали дещо схожі результати. 

При застосуванні природних сорбентів в середньому отримали такі результати: 
рН води зросло від 7,1 до 7,8; окисно-відновний потенціал (ОВП) зменшився від 299 
до 200; каламутність зменшилася від 1,9 до 0,8 мг/дм3; забарвленість знизилась від 20 
до 12 Град; загальна жорсткість зменшилася від 1,54 до 1 ммоль/дм3, а кальцієва 
жорсткість – від 1,16 до 0,6 ммоль/дм3; вміст заліза знизився від 0,041 до 0,02 мг/дм3. 

Але кремінь, порівняно з гранатом та гірським кришталем, має деякі переваги. 
По-перше, його можна придбати майже у будь-які аптеці за доступними цінами. По-
друге, він корисний для організму людини: забезпечує захисні функції, відповідає за 
процеси обміну речовин і дезінтоксикації. Кремінь також бере участь в утворенні 
молекулярної структури і морфології полісахаридів та їх комплексів з білками, надає 
еластичність сполучним тканинам, входить до складу еластину кровоносних судин, 
надає міцність, еластичність і непроникність їх стінок і перешкоджає проникненню 
ліпідів у плазму крові [2]. 

Висновки. В процесі підготовки води для приготування напоїв доцільно 
використовувати вище перелічені природні мінерали, а особливо кремінь. Останній  
не тільки покращує фізико-хімічні показники води, але ще є корисним для здоров’я 
людини. 

Література 
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16. Дослідження оптимальних умов проведення процесу 
попереднього вапнування в залежності від температури та 

тривалості процесу 
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Вступ. Оптимальні умови очищення переддефекованого соку за допомогою 
вапна повинні забезпечувати максимальне видалення деяких нецукрів. Під дією 
вапна  коагулюють високомолекулярні сполуки – білки та пектини, а також 
відбувається осадження аніонів кислот, що утворюють з катіонами кальцію 
малорозчинні солі.[1,2] Тому, актуальним завданням цієї роботи стало дослідження 
впливу соку, умов проведення попередньої дефекації, на якісні показники 
переддефекованого соку з метою вибору найбільш ефективних з них і вибору 
оптимального варіанту технологічного режиму попередньої дефекації. 

Матеріали та методи. Матеріалами в даній роботі являлися: дифузійний сік, 
кислота соляна, трилон Б, оцтовокислий свинець, індикатори. 
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При дослідженні процесу попередньої дефекації були використані наступні 
методики : визначення вмісту СР, сахарози, чистоти, pH соку, швидкість 
відстоювання,  забарвленість, вміст білкових речовин, лужність, вміст солей Са.  

Результати. В  лабораторних  умовах  було  проведені  дослідження  процесу 
попередньої  дефекації.  У проби дифузійного соку при різних температурах ( 
холодна – 40-50 °С ; тепла - 60°С ; гаряча -85 °С ) за встановлені проміжки часу (10, 
15, 20, 30хв ) вводили вапно -0,3 % СаО. 

Критерієм вибору оптимальної температури переддефекаціі служить повнота 
осадження нецукрів, білків і аніонів кислот, чистота та кольоровість 
переддефекованого соку. 

Оскільки існує зв'язок між температурою проходження процесу і швидкістю 
протікання хімічних реакцій, нами спочатку було встановлено час для всього 
інтервалу досліджуваних температур переддефекації, протягом якого досягається 
максимально можлива в даних умовах повнота осадження нецукрів.  

Аналіз проведених нами досліджень показав, що в результаті вапняної очистки 
дифузійного соку значна кількість білків осідає вже при 20°С, і незалежно від 
температури досліду головна маса приблизно 40% їх осаджується протягом 5 хвилин. 
Осадження білків, при 40°С продовжується протягом – 50 хв, після чого 
концентрація їх в розчині знижується до 35%, при 50 °С, ця величина досягає 
постійного значення - 31% вже через 25 хв, при 60°С – через 15 хв, а при 85°С- через 
5 хв. Крім того , було встановлено, що при продовженні процесу більше 30 хв, 
призводить до зворотного явища, а саме розчинення деяких часток білкового 
коагуляту, за рахунок чого вміст білків в розчині збільшується на 8-10%. 

Згідно аналізу результатів дослідження була вибрана для кожної температури 
тривалість процесу, що забезпечує максимально можливу ступінь осадження 
нецукрів. В даних умовах для проведення процесу попередньої дефекації при 40 °С 
тривалість складає 50 хв, при 50°С – 25 хв, 60 °С- 15 хв, 85°С до 5 хв. Оптимальна 
лужність соку у всіх дослідах була приблизно однакова і складала 0,15-0,16 % СаО( 
рН20=11,30-11, 42%)  

Концентрація не видалених аніонів кислот має мінімальне значення при 60°С - 
0,132 СаО. Оскільки розчинність деяких солей кальцію із підвищенням температури 
зменшується. 

Таким чином, найвищі якісні показники переддефекованого соку забезпечується 
при рівних умовах шляхом проведення попередньої дефекації при 60°С 

При варіанті очистки без повернення, кольоровість переддефекованого соку 
поступово зменшується із збільшенням тривалості попередньої дефекації і досягає 
постійного значення через 15 хв. 

Висновки. Для проведення попередньої дефекації оптимальною температурою 
процесу буде  60 °С, що забезпечує достатньо повне осадження нецукрів дифузійного 
соку у вигляді осаду, стійкого на основній дефекації в умовах  високої лужності и 
температури і отримання осаду соку І сатурації, що задовольняє фільтраційно-
седиментаційні властивості. 

Література 
1. Рева Л.П. Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення 

дифузійного соку у виробництві. Київ НУХТ 2012 
2.   Силин П.М. Основы  технологии  сахаристых  веществ.  М.,  Пищепромиздат, 

1950, с.194. 
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17. Застосування  Praestol 858 BS та  сульфату алюмінію при 
очищенні води 

 
Ходос Ірина  

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Останнім часом як в Україні так і в усьому світі гостро стоїть проблема 

чистої питної води. Основними джерелами її, в більшості країн, є і залишаться в 
майбутньому річки і озера, запаси води в яких не безмежні. 

В умовах забруднення навколишнього середовища методи поліпшення  якості 
води набувають все більшого значення. Практично жодне водоймище в світі не 
застраховане від денатуруючого впливу діяльності людини. Біологічні механізми 
самоочищення водойм не справляються з високим для них антропогенним 
навантаженням. У зв'язку з цим особливо актуальним є якість очищення та 
знезараження питної води.  

Сьогодні в світовій практиці для очищення питної води широко 
використовуються різноманітні  синтетичні високоефективні коагулянти і 
флокулянти, використання яких набагато покращує процеси освітлення води при 
коагулюванні, а в результаті  якісні показники питної води [2]. 

Матеріали і методи . В даній роботі було досліджено зміну якості води при 
фізико-хімічним методом . 

Фізико-хімічні методи відіграють значну роль при очищенні стічних вод. Вони 
застосовуються як самостійно, так і в поєднанні з механічними, хімічними і 
біологічними методами. Ці методи дозволяють видалити із води тонкодисперсні 
зважені тверді і рідкі частинки, розчинені гази, мінеральні і органічні речовини. [2]. 

Нами, як до так і після застосування реагентів  визначалися такі показники як: 
ступінь освітлення, ступінь знебарвлення, загальна жорсткість, вміст гідрокарбонат-
іонів, сульфат-іонів, хлорид-іонів. 

Результати . Порівняльні досліди з очищення води проводилися за допомогою: 
1) флокулянту Praestol 858 BS + коагулянт сульфат алюмінію та безпосередньо 

сірчанокислим алюмінієм; 
2) флокулянту Praestol 858 BS + коагулянт сульфат алюмінію та флокулянту 

Praestol 650 BC + коагулянт сульфат алюмінію; 
Проведені дослідження показали, що: 
1) після очищення досліджуваної води за допомогою флокулянту Praestol 858 BS 

+ коагулянт  спостерігаються такі ж зміни як і з очищенням тільки за допомогою 
коагулянту сірчанокислого алюмінію: Ступінь освітлення при цьому збільшується з 
95,05% до 120%, а ступінь знебарвлення зменшується - з 91,45% до 91 %. 

Гідрокарбонати та сульфати залишаються незмінними; загальна жорсткість води 
зменшуються з 4 ммоль-екв/л до 2,6 ммоль-екв/л; а вміст хлоридів зменшуються з 12 
мг/л до 7,5 мг/л. 

2) після очищення досліджуваної води за допомогою флокулянту Praestol 858 BS 
+ коагулянт  в 2 пробі спостерігаються такі зміни в порівнянні з очищенням за 
допомогою флокулянту Praestol 650 BC + коагулянт сульфат алюмінію: ступінь 
освітлення збільшується з 105% до 120%, а ступінь знебарвлення зменшується з 
98,3% до 91%. 



 309 

Гідрокарбонати та сульфати залишаються незмінними; загальна жорсткість 
зменшуються з 2,8 ммоль-екв/л до 2,6 ммоль-екв/л; а вміст хлоридів зменшуються з 8 
мг/л до 7,5 мг/л. 

Результати очищення досліджуваної води з сумісною очисткою коагулянт плюс 
флокулянт має кращі результати, ніж використання одного сульфату алюмінію. Це 
підтверджується як і при використанні флокулянту Praestol 650 BC, так і при 
використанні Praestol 858 BS. При застосуванні даних реагентів і порівнюючи їх 
ефективність між собою, виявлено, що продукт  Praestol 650 BC, який 
використовується при очищенні питної води, показав кращий результат ступеня 
знебарвлення, а інший поліелектроліт під маркою Praestol 858 BS, який 
використовується для очищення стічних вод, кращий в досягненні ступеню 
освітлення. 

Очищенні таким чином води відповідає вимогам ДСанПін за вмістом сульфатів, 
хлоридів та по загальній жорсткості і не відповідає по вмісту гідрокарбонатів, як і 
після додаткового очищення за допогою флокулянту Praestol 650 BC, так і при 
додатковому використанні Praestol 858 BS.  

Висновки . Оптимальною концентрацією сульфату алюмінію, яка потрібна для 
отримання максимального ступеню освітлення та ступеню знебарвлення складає 
0,375 г/л, а флокулянту Praestol 858 BS – 0,33 г/л. Оптимальний час обробки 
досліджуваної води складає 3 години, як  для процесу коагуляції, так і для процесу 
флокуляції за допомогою вище названих реагентів. 

Література. 
1. Хижняк О. О. Удосконалення технології підготовки питної води з 

застосуванням високоефективних коагулянтів і бактерицидного флокулянтом : Дис... 
канд. наук: 05.17.21 - 2008. 

2. http://uchebniki.ws/18741114/ekologiya/fizikо-
himicheskie_sposoby_ochistki_stochnyh_vod 

 
 

18. Властивості крохмалефосфатів 
Олександр Лисий, Олена Грабовська 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Кукурудзяний крохмаль при нагріванні у воді утворює напівпрозорий  і 
відносно короткокапельний клейстер. Цей клейстер при охолодженні твердіє, 
утворюючи непрозорі драглі. Тим не менше, якщо кукурудзяний крохмаль 
фосфорилювати, то колоїдні властивості клейстеризованого крохмалеєфіру будуть 
подібні за властивостями до клейстеру картопляного крохмалю. Це пояснюється 
хімічною структурою останнього і присутніми в ньому фосфатними ефірними 
групами. На виробництві це дозволить замінити в складі рецептур харчоконцентратів 
дорожчий картопляний крохмаль. 

Крохмалефосфат, утворений реакцією кукурудзяного крохмалю з 
ортофосфатними солями при концентрації солей не менше 5 %, мають більшу 
зв’язуючу здатність ніж вихідний крохмаль. 

Матеріали і методи. Дослідження властивостей зразків крохмалефосфату 
проводилися на капілярному віскозиметрі Оствальда, та роторному віскозиметрі 
«Реотест 2». Загальний вміст фосфору був визначений спектрофотометричним 
методом (ГОСТ 7698-93). 
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Таблиця 1 
Компоненти для приготування зразків крохмалефосфату 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 
Крохмаль Кукурудзяний нативний (50 г на СР) 

Сіль фосфату NaH2PO
4 (3,5 г)  

Na2HPO
4 (3,5 г) 

NaH2PO
4  (2,1 г), 
Na2HPO
4  (1,4 г)  

NaH2PO
4 (3,5 г) 

Na2HPO
4 (3,5 г) 

NaH2PO
4  (2,1 г), 
Na2HPO
4  (1,4 г) 

Введення солі 
фосфату У вигляді розчину  У вигляді порошку 

Реакція фосфорилювання для всіх зразків тривала 1 год. при температурі 150-160 
°С. 

Результати. Отримані зразки крохмалефосфату промиті водно-спиртовою 
сумішшю, висушені до вмісту вологи не більше 10%. Визначили вміст фосфору 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Загальний вміст фосфору (Р) у зразках крохмалефосфату 

№ 
п/п 1 2 3 4 5 6 

вміст 
Р, мкг 

22,7 
0,227 

21,4 
0,214 

33,7 
0,337 

26,8 
0,268 

38 
0,38 

36,6 
0,366 

За отриманими даними (табл. 2) всі зразки відповідають вимогам ДСТУ 4380-
2005, оскільки масова частка фосфору в них не перевищує 0,4 %. 

 
Рис. 1 Залежність часу витікання суспензій крохмалефосфату від 

температури 

 

На капілярному віскозиметрі Оствальда встановлено зміну швидкості витікання 
суспензії у групи крохмалефосфатів, де ортофосфатна сіль введена у вигляді розчину 
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(№ 1, 2, 3). Це говорить про те, що при досягненні певної температури (рис. 1), 
утворюється клейстер. Показники іншої групи (№ 4, 5, 6) не змінюються. 

Реологічні параметри в’язкості та міцності системи у зразках № 1 та № 4 дуже 
низькі (табл. 3). Це значить, що структура, тобто клейстер, не утворюється. Решта 
зразків крохмалефосфатів демонструють помірні результати. Але серед всіх слід 
виділити зразок № 2, у якого найбільша міцність утвореного структурного каркасу 
(Рm), при однакових умовах.  

Таблиця 3 
Реологічні показники зразків крохмалефосфату 

№ п/п η0, Па·с ηm, Па·с η0 - ηm, Па·с Рк1, Па Рк2, Па Рm, Па Рк1/Рк2 Рm/Рк1 

1. 1,18 0,32 0,86 0,6 20,0 40,0 0,03 66,67 
2. 147,75 3,2 144,55 138,0 740,0 1110,0 0,19 8,04 
3. 70,92 2,8 68,12 36,0 560,0 850,0 0,06 23,61 
4. 1,77 0,16 1,61 1,0 15,0 40,0 0,07 40,0 
5. 70,92 1,87 69,05 55,0 245,0 400,0 0,22 7,27 
6. 88,65 1,09 87,56 80,0 210,0 340,0 0,38 4,25 

Висновок. З отриманих та досліджених крохмалефосфатів, найбільш міцні 
надмолекулярні структури утворюють зразки № 2 та № 3. Це свідчить, що при 
модифікації крохмалю реагенти слід вводити у вигляді розчину. Дані зразки також 
рекомендовано використовувати в складі харчоконцентратів для стабілізації 
структури. 

Література 
1. Справочник по гидроколлоидам / Г. О. Филлипс, П. А. Вильямс (ред.). Пер. с 

англ. под ред. А. А. Кочетковой и Л. А. Сарафановой. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 536с. 
2. Жушман А. Н. Модифицированные крахмалы. – М. Пищепромиздат, 2007. – 

236 с.,  
 
 
 
 
 
 
19. Дослідження взаємодії полісахаридів крохмалю та пектину з 

кверцетином  
 

Олександра Данилевич, Олексій Парняков, Олена Грабовська 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Завдяки довгим структурним ланцюгам полісахаридів, зокрема, 

крохмалю та пектину, ці речовини мають властивість утворювати комплекси 
включення з низькомолекулярними сполуками і здійснювати щодо них захисну дію. 
Важливим моментом є властивість крохмалю і пектину змінювати свої властивості 
внаслідок дії фізичних або хімічних чинників.  

Одним із етапів роботи було проведення модифікації полісахаридів крохмалю 
для інкапсулювання речовин флавоноїдної природи та дослідження їх фізико-
хімічних властивостей. Другим етапом проводили дослідження сорбції 
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вітаміноподібної речовини – кверцетину різними видами полісахаридів. Маючи 
антиоксидантні властивості, кверцетин захищає мембрани клітин, гальмує процес їх 
старіння. 

 
Методи досліджень. Для дослідження взаємодії з кверцетином було 

використано пористі види крохмалю, отримані в лабораторії, крохмаль фірми «Ні-
Сар» і «Флуджел-60», пектин яблучний термостабільний АРА 300 FB, пектин зі 
ступенем етерифікації – 63…66% середньої-швидкої садки, виробництва «Норд-
інгридієнт», мальтодекстрин. Для визначення фізико-хімічних властивостей 
отриманих зразків проведено дослідження на дериватографі Q-1000 в лабораторії 
теплофізичних та фізико-хімічних досліджень відділу нестаціонарного 
тепломасопереносу Інституту технічної теплофізики НАН України.  

 
Результати. Результати дериватографічних досліджень представлені у таблиці 

1 та на рисунках 1 і 2. Температура, за якої спостерігаємо найбільший пік втрати 
маси приблизно однакова у всіх зразків і складає від 225 до 220ºС. А от пік 
завершення втрати маси особливо чітко відрізняється у зразка №4 («Флуджел-60» з 
кверцетином) і становить 490ºС, а в інших зразках тримається в діапазоні 790-615 ºС.   

Таблиця 1 
Пектин 1 Пектин 2 Крохмаль 3 

 Пік 
зменшення 

маси 

Зупинення 
зміни маси 

Пік 
зменшення 

маси 

Зупинення 
зміни маси 

Пік 
зменшення 

маси 

Зупинення 
зміни маси 

Т,
 ºС

 

225 790 225 680 225 615 

m
, м

г 

120 4 129 5 138 3 

 
 
Початок деструкції у досліджених матеріалів різний. Нагрівання зразків у 

дериватографі показало, що в інтервалі температур від кімнатної до 200 – 218 оС 
спостерігається видалення води. Максимум піка ендотермічного ефекту, що 
відповідає максимальній швидкості зневоднення, приходиться на вузький інтервал у 
3,5оС. Причому у природного і пористого крохмалів температура максимумів 
швидкості співпадає і становить 98 оС. У одержаного продукту сорбції крохмалю з 
кверцетином цей максимум відповідає 101,5 оС. 
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Рис.1. Дериватограми зразків пектину і крохмалю з кверцетином 
Висновки. Проведені дослідження показали можливість отримання 

водорозчинних комплексів кверцетину шляхом його сорбції на полісахаридах, що 
відкриває перспективи створення Р-вітамінних харчових добавок оздоровчої дії. 
Внаслідок сорбції полісахаридами полегшується транспорт флавоноїдів і 
забезпечується їх збереженість.  
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20. Оптимізація технологічних параметрів отримання 
пектину з білоголової капусти  
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Олена Грабовська  
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Дослідження овочевої сировини, як можливого джерела харчових 

волокон, складовою яких є пектин (розчинна клітковина) на сьогодні є актуальним.  
За літературними даними досить високий вміст пектину у капусті білоголовій, 

яка традиційно у великій кількості вирощується і переробляється в Україні [2].  
Пектини капусти відрізняються від інших пектинів рослинної сировини 

наявністю у розгалуженій області полігліканксилогалактуронану. Виявляють 
імуномодулюючу дію, здатні зв’язувати розчинні білки харчових систем, утворюючи 
нові гелеві полісахаридні структури. 

Матеріали і методи. В лабораторних умовах нами проведено серію 
досліджень щодо виділення пектинових речовин із різних анатомічних частин 
капусти, а саме - з листової частини і качана сирої сировини. Гідроліз за участю 

  

а) пектин яблучний  (в табл..-1) з 
кверцетином (пропорція 0,5:0,02 
відповідно) 

б) крохмаль «Ні-Сар» (в табл.-3) з 
кверцетином (пропорція 0,5:0,1 
відповідно) 
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хлоридної кислоти. Пектин осаджували з екстракту етанолом, подрібнювали та 
висушували. Отримані зразки досліджували на вміст метоксильних груп ефірно 
зв’язаних із пектином. Шляхом планування експерименту було проведено 
узагальнені дослідження, проаналізовано та враховано їх результати, проведено 
статистичне оброблення експериментальних даних. 

Результати. Метою даної роботи було підсумувати проведені дослідження і 
шляхом математичного оброблення дослідних даних встановити оптимальні 
технологічні параметри отримання пектину з капусти білоголової.  

Для вирішення задачі оптимізації отримання пектину з капусти білоголової сорту 
Brassica oleracea доцільним було встановити сукупний вплив технологічних 
параметрів, рН середовища, тривалості та температури процесу, на вихід пектину із 
сировини. Для цього використовували узагальнений критерій оптимізації, який 
дозволяє єдиним кількісним показником узагальнити декілька обраних локальних 
критеріїв оптимальності. 

Для оцінки якості та ефективності процесу очищення пектину в якості основних 
факторів, що впливають на процес, було обрано наступні локальні критерії (в 
натуральній формі): f1(x)  температура процесу,  С; f2(x)  рН середовища;  f3(x)  
тривалість процесу гідролізу-екстрагування, хв. Інші фактори впливу вважалися 
сталими.  

При виборі області проведення експерименту, а саме рівнів факторів та 
інтервалів їх варіювання  враховували результати попередніх лабораторних 
досліджень [3]. 

В ході досліджень готували екстрагент — 1 н розчин хлоридної кислоти і 
додавали  до сировини до досягнення відповідного значення рН, нагрівали в 
термостаті до необхідної температури та витримували суміш за параметрів, 
передбачених планом експерименту. По закінченні процесу пектин осаджували із 
екстракту етанолом, фільтрат нейтралізували до рН 4,5-5,0, подрібнювали та 
висушували осад до сталої маси. Розраховували вихід пектину. 

В результаті обробки експериментальних даних було отримано рівняння 
локальних критеріїв оптимізації (в натуральних значеннях факторів), за допомогою 
якого було визначено параметри оптимальних технологічних параметрів. Отримане 
рівняння має практичне значення і дозволяє за вихідними даними спрогнозувати хід 
процесу і якість отриманих  пектинів. 

Оцінку значимості коефіцієнтів проводили за критерієм Стьюдента. Після 
вилучення не суттєвих коефіцієнтів здійснювалась оцінка адекватності одержаних 
математичних моделей. Придатність рівнянь регресії до розв’язання задачі пошуку 
області оптимуму перевіряли за критерієм Фішера.  

За допомогою математичної моделі було визначено параметри оптимального 
технологічного процесу гідролізу-екстрагування капустяного пектину: найбільший 
вихід пектину — 4,26 % — було отримано при температурі 70 ºС, рН 1,5 за 
тривалості процесу 250 хв.. Ці дані узгоджуються із даними, отриманими при 
проведенні попередніх експериментальних досліджень [3]. 

Висновки. На основі експериментальних досліджень отримано математичну 
залежність виходу пектину з капусти білоголової від тривалості перебігу 
технологічного процесу гідролізу-екстрагування, температури і рН. Розроблено 
узагальнений критерій оптимізації, який дає можливість визначити оптимальні рівні 
всіх трьох досліджуваних факторів у процесі отримання пектину капусти 
білоголової. 
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21. Development of technology for storage of grain and stalk sugar 

sorghum Kazakhstan 
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Introduction. In world practice, created different varieties of sorghum have a 

specific target destination. Studied separately sugar, starch and forage sorghum. Deficiency 
of sugary foods in the food industry requires a comprehensive study on the creation of 
sugar sorghum to its application for individual sectors Agribusiness RK. 

Installed on the widespread use of sorghum for biofuel production in the Americas and 
China. In Kazakhstan the work on the cultivation of sorghum and zoning were led by 
Alexander Makarov. Known Iztaev’s A.I., Zhumabekov’s Z.Zh., Shansharova’s D.A. 
researches on the use of sorghum in the production of bread, pasta and pastry. 

Materials and Methods. Investigations of physico-chemical parameters of sorghum 
varieties Kazakhstan: Kazakhstan 16 Kazakhstan and 20. 

Held sowing seeds of sorghum varieties Kazakhstan in Almaty region 20 and 
monitored for germination . The basic indicators of the initial state of sorghum stalk. 
Studied the chemical composition of the stalk in the different phases of maturation. 
Determination of the technical and biological maturity . 

Results. A plan multifactorial experiment changes in sugar content during storage , 
depending on the storage conditions (air conditions, the state of sweet sorghum stalk) . 
Sorghum seeds were laid for storage in March 2012 and data on changes in physics-
chemical parameters during storage are performed and recorded performance. Established 
pattern of change in the sucrose content of sorghum varieties Kazakhstan "Kazakhstan's 16 
" and "Kazakhstan 20 ", depending on storage conditions. The content of sucrose in the 
stems of sorghum in the phase of the dairy, wax and full ripeness. Revealed that the sucrose 
content of variety "Kazakhstan 16 " less on 7,0-9,4 % in comparison with sucrose content 
in grade "Kazakhstan 20 ." In the analysis of the sucrose content in interstitial noted the 
highest sucrose content in grade 5-7 interstices "Kazakhstan's 20 " and " 16 Kazakhstan ." 
When analyzing the content of sucrose at different stages of ripeness of the sucrose content 
of the final stage of milky stage 1.5-2.0 % higher than at the completion of ripeness . The 
same dependence is observed at full ripeness. In this case the maximum sucrose content 
found in the variety "Kazakhstan 16 " - 16.8% and grade "Kazakhstan 20 " - 20.0%. 

Conclusions. Currently under multivariate experiment to change the content of 
sucrose during storage in various stages of harvesting sorghum (dairy, wax and full 
maturity ) and storage in different conditions, depending on temperature and humidity . 
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 Storage of 16 samples of sweet sorghum ( 8 samples varieties "Kazakhstan 16 " and " 
20 Kazakhstan ") at temperatures from 100 °C to 400 °C , humidity 30% to 90%, and a 
different state of stems (different stages of ripeness) showed that the sucrose content in the 
stems of sweet sorghum is significantly reduced after 3 days storage under any conditions, 
changes appearance stems, they become dry and may show signs of juice fermentation at 
higher temperatures . Several samples of the stems were left in storage wrapped in leaves. 
In sorghum stalks leaves wrapped noted a slower decline in the sucrose content of 0.5% in 
comparison with non-wrapped specimens. The general tendency to reduce the sucrose 
content in different samples of different types and different state stems from an increase in 
temperature and relative humidity is maintained. The smallest decline of sucrose in the 
stems of sweet sorghum observed at the lowest temperature and relative humidity in the 
stems of milk ripeness, wrapped in leaves. 
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продовольствию 
 

Введение. В настоящее время модифицированные крахмалы весьма 
востребованы  пищевой промышленностью и техническими отраслями [1]. Путем 
замораживания крахмальных клейстеров при определенных условиях можно 
получить крахмал, имеющий развитую поверхность пор. Образование пористого 
крахмала происходит вследствие замораживания воды, сорбированной 
полисахаридами крахмала при клейстеризации. 
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Целью работы было получение криомодифицированного кукурузного крахмала 
путем замораживания крахмальных клейстеров, исследование его структуры. 

Материалы и методы. Предметом исследования был крахмал, полученный 
путем замораживания крахмальных клейстеров. Полученные продукты исследовали с 
помощью сканирующего электронного микроскопа LEO 1420 (Germany), 
рентгенофазовый анализ проведен с помощью рентгеновского дифрактометра 
HZG4A (Carl Zeiss, Jena, Germany). Степень кристалличности (СК) рассчитывали по 
отношению интенсивностей СК = ((Iо – Iа)/Iо)·100%, где Iа – интенсивность 
дифракции рентгеновских лучей на аморфных областях; Iо – общая интенсивность 
дифракции рентгеновских лучей. 

Результаты. Результаты исследований фазовой структуры различных образцов 
криомодифицированного крахмала представлены на рис. 1 и в таблице. 

На снимке (рис. 2.), сделанном с помощью сканирующего электронного 
микроскопа, видно систему каналов, образованных при постепенном замораживании 
и быстром размораживании водных клейстеров кукурузного крахмала. Высушивание 
проводили при комнатной температуре, образцы измельчали и просеивали. 
Механическое измельчение могло вызвать разрушение внутренних каналов 
крахмала. 

Большое значение в формировании аморфно-кристаллической структуры 
крахмала принадлежит воде. В пористом крахмале, который был получен путем 
замораживания при  -10 ºС крахмального клейстера с массовым содержанием сухих 
веществ 5 %, относительная степень кристалличности составляет 28,5 %, а у 
образцов, полученных из 10 %-го клейстера – 26,2 %  (то есть на 2,3 % меньше). 

 
  

Рис.1. Рентгенограммы пористого 
крахмала, полученного замораживанием 
клейстера: 1–5 %, 2-10 %  

 

Рис. 2. Сканирующая электронная 
микрофотография 
криомодифицированного крахмала  

 

Особенности фазовой структуры криомодифицированного крахмала 

№ 
п/п 

Концентрация 
крахмального 

клейстера,  

Относительная 
степень 

кристалличности, % 

Относительная 
степень аморфности, 

% 
1 5 % 28,5 71,5 
2 10 % 26,2 73,8 
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При увеличении количества воды в клейстере ее структурообразующие свойства 
усиливаются. Структурообразующая роль воды связана с возможностью 
образовывать водородную связь между атомами водорода и кислорода в крахмале. 

Выводы. С помощью проведенных исследований установлено, что путем 
замораживания водных дисперсий крахмала низких концентраций можно получить 
модифицированный крахмал с высокоразвитой поверхностью, который может быть 
использован в качестве инкапсулирующего агента низкомолекулярных органических 
соединений. 
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23. Очищення води від біогенних елементів шляхом використання 
шунгіту і кременю 
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Національний університет харчових технологій 

Вступ. Біогенні елементи − речовини, що найбільш активно беруть участь в 
життєдіяльності водних організмів. До них відносяться мінеральні сполуки азоту 
(NH4

+, NO2
−, NO3

−), фосфору (Н2PO4−, HPO2
4-, PO3

4-), кремнію (HSiO3−, SiO2
3-), заліза 

(Fe2+, Fe3+) і сполуки деяких мікроелементів. Надходження біогенних елементів до 
поверхневих вод відбувається як через природні чинники (вимивання з верхнього 
шару ґрунту, атмосферні опади, протікання внутрішньоводоймових процесів), так і 
через антропогенні (надходження з промисловими та господарсько-побутовими 
стічними водами, стоками сільськогосподарських угідь та тваринних комплексів). 
Азот та фосфор в природних водах існує у вигляді різноманітних органічних та 
неорганічних сполук з концентраціями в межах десятих або сотих часток мг/дм3. 
Зростання концентрацій зазначених речовин призводить до евтрофікації природних 
вод, яка проявляється в збільшенні біомаси фітопланктону, масового розвитку 
водоростей та "цвітіння" води, що погіршує екологічний стан та якість природних 
вод. 

Матеріали і методи дослідження. Досліджували три типи води: бюветну 
(парк ім. Т.Г. Шевченка), дніпровську (с. Корчувате), водопровідну. Очищення 
здійснювали з використанням мінералів шунгіту та кременю. Визначення нітратів 
здійснювали фотометричним методом із застосуванням саліцилату натрію, нітритів – 
фотометрично із реактивом Грісса, ортофосфатів і поліфосфатів – колориметричним 
методом. 

Результати. Для видалення із природних вод біогенних елементів було 
випробувано два типи мінералів – шунгіт і кремінь. Шунгітові породи – унікальні за 
складом, структурою і властивостями утворення. Вони являють собою незвичайний 
за структурою природний композит – рівномірний розподіл високодисперсних 



 319 

кристалічних силікатних частинок в аморфній вуглецевій матриці. Середній розмір 
силікатних частинок близько 1 мкм. Кремінь – мінерально-органічне утворення, у 
складі якого присутні опал і халцедон – різновиди кварцу. Основу цих мінеральних 
компонентів кременю становить кремнезем - диоксид кремнію SiO2, а також входять 
більше 20 хімічних елементів і значна кількість скам'янілих одноклітинних 
мікроорганізмів, Саме із скам'янілою органікою пов'язані виражені бактерицидні 
властивості цього мінералу, а також його потужна каталітична активність (у 
присутності кременю у воді значно підвищується швидкість різних окисно-відновних 
реакцій).  

Очищення різних видів води даними мінералами здійснювали шляхом 
настоювання зразків води з різною кількістю мінералів протягом доби. До і після 
очищення визначали у пробах води вміст нітратів, нітритів, ортофосфатів і 
поліфосфатів. Лише за вмістом нітритів отримали наступні залежності (рис.1 і рис.2). 
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Рис.1. Залежність вмісту нітритів від нітритів від кількості шунгіту 
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Рис.2. Залежність вмісту нітритів від нітритів від кількості кременю 

 

Після обробки води природними мінеральними сорбентами, було виявлено, що зі 
збільшенням їх кількості зменшується вміст біогенних елементів і ефект їх видалення  
шунгітом складає для нітратів і нітритів 23,7…87,8%, ортофосфатів і поліфосфатів – 
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44,2…62,3%. Ефект очищення води кременем від нітратів і нітритів складає 
19,2…44,6%, а отрофосфатів і поліфосфатів – 48,9…65,4%. 

Висновок. Шунгіт та кремінь є високоефективними природними сорбентами. Їх 
застосування дозволяє досягти високих показників ефекту вилучення біогенних 
елементів, хлорорганічних речовин (діоксинів, радикалів) та чинити бактерицидний 
вплив. Завдяки цим властивостям шунгіт і кремінь можна використовувати у 
підготовці питної води високої якості в проточних системах будь-якої 
продуктивності, в колодязях та ін. 

Література. 
1. Аналітична хімія поверхневих вод / Б.Й. Набиванець, В.І. Осадчий, Н.М. 

Осадча, Ю.Б. Набиванець – К.: Наукова думка, 2007. – 455с.  
2. Корінько І.В., Панасенко Ю.О. Інноваційні технології водопідготовки. – 

Харків: ХНАМГ, 2012. – 208с. 
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1. Дослідження закономірностей формування та зміни антоціан-
фенольного комплексу при виробництві ігристих рожевих вин 

 
Євгенія Скрипченко, Марина Білько 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Важливим показником якості рожевих ігристих вин є колір, який 
формується в процесі їх виробництва. Значний вплив на відтінок кольору та його 
інтенсивність надають антоціани та фенольні речовини, які містяться у винограді та 
переходять у сусло, виноматеріал та ігристе вино. Під час технологічних операцій ці 
групи речовин зазнають змін внаслідок часткового окиснення та полімеризації, а 
також відновлення та сорбції дріжджами при бродінні сусла та шампанізації 
виноматеріалів при виробництві ігристих рожевих вин. Дослідження формування та 
динаміки антоціан-фенольного комплексу та впливу на нього технологічних 
прийомів під час виготовлення ігристих рожевих вин дозволять керувати 
технологією для отримання продукції з прогнозованими органолептичними 
характеристиками кольором та терміном витримки. 

Матеріали та методи. Об’єктами досліджень були сортові рожеві 
виноматеріали, виготовлені з винограду сорту Піно нуар; кюве, виготовлені на їх 
основі на винзаводі ПРАТ “Artemivsk Winery”; модельні розчини на основи 
концентрату антоціанів та фенольних речовин з об’ємною часткою етилового спирту 
10 %, які підкисленні винною кислотою до рН 3. Концентрат антоціан-фенольного 
комплексу отримали шляхом екстрагуванням етиловим спиртом висушеної 
шкуринки винограду Піно нуар [2].  

Переробку винограду для отримання рожевих сухих виноматеріалів здійснювали 
«за білим» способом. Дослідження кюве проводили протягом 10 місяців витримки.  

В зразках визначали масову концентрацію фенольних та барвних речовин 
колориметричними методами, їх мономірні і полімерні форми, оптичні 
характеристики (D420, D520, I, T, G ) та окисно – відновні показники (Eh, ΔEh, W).  

Модельні розчини антоціан-фенольного комплексу піддавали індукованому 
окисненю при температурі 45 ± 5 ˚С протягом п’яти діб та визначали зміну якісного 
складу антоціанів та фенольних речовин.  

Результати. Нами було досліджено зміну антоціан-фенольного комплексу в 
процесі окиснення на модельних розчинах та встановлено вплив на його кількісний 
вміст та якісний склад речовин, що попереджують окиснення. Встановлено 
взаємозв’язок між відсотком зниження масових концентрацій антоціанів та 
фенольних речовин з оптичними характеристиками та показниками окисно-віднового 
стану модельних систем. 

В процесі дослідження кюве було виявлено зменшення масових концентрацій 
фенольних та барвних речовин, що свідчить про часткове поглинання стінками 
дріжджів цих сполук та проходження окисно-відновних реакцій за участі гідрогенази 
дріжджів. Було зафіксоване невелике збільшення значень окисно-відновного 
потенціалу. 
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Досліджено динаміку антоціан-фенольного комплексу в системі виноматеріал – 
витримане кюве та встановлено взаємозв’язок з основними показниками якості 
рожевих ігристих вин.  

Отримані дані дозволили встановити оптимальний термін післятиражної 
витримки кюве. 

Висновки. Отримані результати дозволять удосконалити термін витримки 
рожевого кюве та технологію ігристих рожевих вин в цілому. 
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2. Дослідження впливу ферментних препаратів та матеріалів 
освітлюючої дії на якість сухих столових рожевих виноматеріалів 

Марина Любовська, Анастасія Ситниченко, Марина Білько 

Національний університет харчових технологій 

Вступ. Рожеві столові вина поєднують в собі легкість білих, біологічну та 
фізіологічну цінність червоних вин, проте, швидко втрачають свої споживчі 
властивості. Основною проблемою виготовлення якісних рожевих сухих 
виноматеріалів є їх висока схильність до зміни окисно-відновного потенціалу 
системи, нестабільність якого безпосередньо впливає на оптичні та органолептичні 
характеристики виноматеріалів. Шляхи досягнення стійкості фенольного комплексу 
виноматеріалів, їх окисновіднового стану та кольорових характеристик є актуальною 
проблемою в технології рожевих вин. Разом з цим сучасні технології передбачають 
застосування ферментних препаратів для збільшення виходу сусла, екстрагування 
барвних речовин та підвищення стабільності виноматеріалів, а також внесення 
матеріалів для прискорення освітлення на стадії сусла. 

Тому метою даної роботи є дослідження впливу використання пектолітичних 
ферментних препаратів та матеріалів освітлюючої дії на вміст фенольних та барвних 
речовин виноматеріалів, а також дослідження зміни їх оптичних характеристик під 
час проходження окислювальних процесів.  

Матеріали та методи. Об’єктами досліджень були виноматеріали сухі столові 
рожеві виготовлені з винограду сорту Каберне Совіньон за двома схемами 
переробки: з короткочасним настоюванням та «по-білому» способу. В технології 
використовували ферментні препарати пектолітичної дії Софразим, Дипектил та 
матеріал освітлюючої дії Полікейс (суміш полівінілполипіролідону та казеїну) фірми 
Martin Viollatt, Франція. 
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У виноматеріалах  досліджували масові концентрації фенольних та барвних 
речовин, оптичні характеристики методами, які загальноприйняті у виноробстві. 

Результати. Аналіз даних, які представлені на рис. 1 показав, що показник 
жовтизни збільшується на 3 - 30 % при використанні ферментних препаратів , що 
пов’язано з підвищеним вмістом фенольних речовин (рис. 2). Збільшення даної 
характеристики не є позитивною зміною, але отримані показники знаходяться в 
межах норми для рожевих виноматеріалів [2]. На інтенсивність кольору внесення 
препаратів практично не впливає. Зменшення показника відтінку кольору можна 
пояснити значним збільшенням масових концентрація антоціанів та невеликим 
фенольних речовин. 

З отриманих даних видно, що вміст барвних речовин збільшується в зразках з 
використанням ФП у 1,5-2 рази, при використанні Полікейс – зменшується, що 
можна пояснити частковим переведенням їх у осад. Зростання барвних речовин є 
додатковим потенціалом, який буде зменшуватися в процеси обклейки та зберігання 
виноматеріалів. 

Рис.1 – Оптичні характеристики 
дослідних рожевих виноматеріалів 

переробка винограду: 
А – «по-білому» Б –з настоюванням на 

м’яззі. 
 

Рис. 2 – Масові концентрації 
барвних та фенольних речовин. 
ФР-фенольні речовини;БР-барвні 

речовини;переробка винограду:(Н)-з 
настоюванням на м’яззі;(Б)-по білому 

способу 

Висновки. Використання ферментних препаратів пектолітичної дії та 
освітлюючих матеріалів може бути одним із способів варіювання якісними 
показниками рожевих столових вин для підвищення їх якості.  
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"Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
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Introductory part. In modern manufacturing circumstances, when different types of 

the wine-making manufacturing technologies and different finning materials are used, the 
aim of the investigation is to analyse the influence of the enogelatin (domestic 
manufactured) on the quality of the wine-making materials and their permanence. The 
domestic manufactured gelatin (powdered), which is traditionally used for wine 
manufacturing, possesses a number of essential disadvantages: a long lysing period, a smell 
of an animal glue, a complicated process of wine-making manufacturing under the low 
temperature, different adhesive and flocculate abilities. On the contrary, enogelatin has 
higher level of interacting with phenolic compounds (in comparison to the traditional 
gelatin in the process of the wine-material manufacturing) and increases organoleptic 
qualities and provides a durative permanence of drinks; it also has the weak finning ability 
due to this they can be used under the low temperature.  

 
Methods of the investigation.  The investigation was conducted on the white dry 

champagne wine-making materials made of the following grape varieties: Aligote, 
Chardonnay and Riesling which were manufactured during the season 2013 at  LLC 
“Zolota Balka” (Simferopol), HMC “Lymanskyi” (Mykolayiv Region, Ukraine) and a 
single proprietor firm (Berehove, Transcarpathian Region). 

The influence of the finning agents of enogelatin (liquid form), gelatin (powdered 
form), argosite on the quality of the wine-making materials was investigated. 

Firstly, the physical and chemical features of wine-making materials and schemes of 
manufacturing depending upon the storage conditions were defined. Then the trial finning 
of the wine-making materials by gelatin, enogelation, argosite (domestic manufactured) 
was conducted and their optimal doses were defined. The results of the trial finning showed 
the tendency towards decreasing of enogelatin doses in comparison to powdered gelatin: for 
Chardonnay from 40 сm3 to 35 сm3   for 10 dm3   of the wine-making material; for Aligote 
from 33 сm3 to 30 сm3   for 10 dm3   of the wine-making material; for Riesling from 33 сm3 
to 13 сm3   for 7 dm3  . 

After the trial finning, manufacturing of the laboratory lots of the wine-making 
material from different regions of Ukraine was conducted. The results showed that the 
usage of enogelatin allowed getting permanent wine-making materials by using the lower 
dose of the finning agent.  

The results got during the laboratory investigations were mathematically processed by 
Exel and the coefficient of the correlation was found and it is 0,95.  

 
Results. The comparison of the concentration of phenolic elements in the investigated 

wine-making material varieties before and after finning shows that their concentration 
decreases essentially after finning by enogelatin. The discrepancy in Aligote is 2,5%, in 
Riesling – 3%, and the most essential is in Chardonnay – 5%, that has great influence on 
the taste, colour and typical features of the wine.  

The variation of the amount of the general SO2 in the investigated wine-making 
materials before and after finning are considered: general amount of SO2 becomes 2% less 
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by finning for all types of the investigated wine-making materials and the amount of the 
free SO2 by finning becomes 25,8% less for Riesling; for Aligote – 16,8%, and for 
Chardonnay 24,7%. It has positively influenced the organoleptic features of the investigated 
wine-making materials. 

The comparison of the polymeric and monomeric forms of the phenolic agents in the 
investigated wine-making materials before and after finning shows that their amount 
decreases essentially after finning. The highest discreapancy is in Aligote – 20,8%.  

Conclusions. Wine-making material manufacturing by enogelatin and argosite 
provides the permanence of the wine-making material with close to “ideal” features.  
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4. Порівняльна характеристика українських регіонів 

виробництва рожевих столових вин 
 

Аліна Тенетка, Марія Скорченко, Марина Білько 
Національний університет харчових технологій 

 

Вступ. Ефективність виноробної галузі багато в чому залежить від правильного 
вибору спеціалізації регіону, відповідно терруару (сукупності клімату, ґрунту і 
зовнішніх факторів, які передають вину неповторний характер, відображаючи місце 
його походження) і типу вироблених вин. Миколаївська, Одеська, Херсонська 
область та Севастопольська зона є традиційними терруарами українського 
виноробства для отримання легких вин. Ці регіони характеризуються відносно 
прохолодним кліматом, в умовах якого можливо отримати виноматеріали з високою 
кислотністю, що є незаперечною рисою якісних легких та питних розе. 

Матеріали і методи. Об'єктами наших досліджень були рожеві столові 
виноматеріали, виготовлені в регіонах України: Миколаївській, Одеській, 
Херсонській областях та Севастопольській зоні із винограду сортів Піно Нуар, Піно 
Грі, Мерло і Каберне Совіньон. Виноград переробляли «по білому» способу і з 
настоюванням сусла на м’яззі. Бродіння проводили на чистій культурі дріжджів раси 
К-47, а також за допомогою активних сухих дріжджів рас Lalvin Cross Evolution, 
Lalvin D47 і Lalvin EC1118 фірми Lallemand (Франція). Всі зразки сульфітували 
метабісульфітом калію фірми Döhler (Німеччина) в дозах загальноприйнятих у 
виноробстві.  

У винограді визначали технологічний запас фенольних і барвних речовин та 
загальну його придатність для виготовлення рожевих столових вин згідно з 
методикою розробленою НІВіВ «Магарач» [2]. У виноматеріалах вимірювали 
загальні фізико-хімічні показники, окисно-відновні характеристики (Eh, w), оптичні 
параметри (інтенсивність, відтінок і жовтизна) та проводили сенсорну оцінку зразків.  

Результати. З даних таблиці 1 видно, що виноматеріали, виготовлені в різних 
регіонах значно відрізняються за оптичними показниками, що вказує на значні 
відмінності їх за кольоровими характеристиками. 
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Всі виноматеріали з Миколаївської зони досить тендітні в кольорі, з персиково-
рожевими відтінками. Зразки з Севастопольської та Херсонської зони мають більшу 
інтенсивність забарвлення з перевагою рожево-малинових тонів.  

Також необхідно відмітити відмінності виноматеріалів виготовлених з одного 
сорту, але в різних регіонах. Так Піно Нуар із Севастопольского регіону, є 
найінтенсивнішим в кольорі на відміну від своїх контролів в інших областях. А 
Каберне Совіньйон з Миколаївської області є найменш забарвленим серед подібних 
йому виноматеріалів з інших регіонів. Відмінність кольорів відображається у різних 
значеннях оптичних характеристик виноматеріалів. 

Таблиця 1 
Оптичні та фізико-хімічні показники рожевих столових виноматеріалів  

Масова концентрація, 
мг/дм3 Зона культивування та 

сорт винограду 
 

Спосіб 
виробниц-

тва * I T G фенольних 
речовин 

барвних 
речовин 

Севастопольська            
1 0,06 1,22 5,8 284,8 8,5 Піно Нуар 2 0,16 0,80 10,6 498,7 28,5 
1 0,18 0,73 6,2 594,2 39,1 Каберне Совіньйон 2 0,47 0,50 23,7 743,9 121,5 

Херсонська       
1 0,25 0,76 10,3 779,6 52,8 Каберне Совіньйон 2 0,31 0,71 13,4 890,8 52,8 

Одеська       
1 0,06 1,24 2,4 353,2 2,1 Піно Нуар 2 0,07 1,8 4,1 284,8 3,2 
1 0,18 0,67 8,1 538,6 33,8 Мерло  2 0,38 0,57 16,6 779,6 86,7 

Миколаївська       
1 0,04 1,71 2,5 308,3 6,3 Піно Нуар 2 0,11 0,94 5,4 632,7 42,3 
1 0,24 2,00 10,7 344,6 0,00 Піно Грі  2 0,04 1,27 2,7 374,6 7,4 
1 0,06 1,44 2,4 401,7 4,2 

Мерло 2 

* - 1 - по білому; 2 - з настоюванням сусла на м’яззі. 
 
Висновок. Доведена можливість отримання різнотипних виноматеріалів в 

умовах різних регіонів України.  
Література 
1. Handbook of Enology. The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments / P. 

Rib´ereau-Gayon, Y. Glories, A. Maujean, D. Dubourdieu. – [2nd Edition] – John Wiley & 
Sons, 2006. – 441 р. 

2. Cayla. L. Innovative Processes, Equipment and Input to Design Rosé Wines for 
Different Markets/ L. Cayla, G. Masson // ХХІІ Entretiens Scientifiques Lallemand: 
Sensory Development of Hot-Climate Red Varietals During Fermentation and Rosé Wine 
Fermentation Management and the Current Market Situation. – 2011. – Nov. – p.40. 
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5. Адсорбція метанолу мінеральними адсорбентами із водно-
спиртових сумішей різної концентрації 

 
Ольга Філь, Віктор Маринченко 

Національний університет харчових технологій 
Валерія Голуб 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Вступ. Серед доступних та дешевих мінеральних адсорбентів, а саме: 
палигорськіту, глауконіту, гідрослюди, клиноптилоліту, морденіту та шунгіту 
найбільш ефективними в адсорбційному очищенні водно-спиртових розчинів від 
летких домішок є природні дисперсні мінерали палигорськіт та шунгіт [1]. 
Мінеральні адсорбенти доцільно використовувати замість вуглецевих сорбентів в 
зв’язку з тим, що останні не виробляють в Україні і вони більш ніж у 10 разів 
дорожчі за природні адсорбенти. Для можливості їх використання необхідно 
визначити умови їх використання. 

Результати. Метиловий спирт за запахом і смаком мало відрізняється від 
етилового. Присутність його в напоях не позначається на їх дегустаційних 
показниках, але метанол дуже отруйний:вживання навіть 30 см3 його викликають 
важкі отруєння. Метанол згубно діє на організм людини, викликаючи хвороби 
печінки, нирок, зору та розлад нервової системи. Метанол токсичніший за етанол 
майже у 80 разів. Метиловий спирт важко достатньо повно виділити в процесі 
ректифікації. Тому актуальною є задача, направлена на вилучення метанолу з 
сумішей ректифікованого спирту і води за допомогою мінеральних адсорбентів. 

Для визначення оптимальних параметрів адсорбції метанолу із водно-спиртових 
розчинів палигорськітом і шунгітом їх попередньо висушували і розділяли на фракції 
2,0- 3,0 мм. Водно-спиртовий розчин безперервно пропускали через адсорбент з 
певною швидкістю, що відповідала тривалості контакту водно-спиртових розчинів з 
адсорбентом 5; 20; 45 та 60 хв. У даній роботі використовували ректифікований 
спирт Екстра концентрацією 96,3 об. % та водно-спиртові розчини концентрацією 40 
і 80 об. %. Концентрацію метанолу визначали на газовому хроматографі. 

 
Таблиця  

Порівняльна характеристика адсорбції метанолу шунгітом і палигорськітом із 
водно-спиртових розчинів різної концентрації 

Концентрація метанолу,%, 
в спирті етиловому ректифіко-ваному у водно-спиртових розчинах 

концентрацією 40 об. % концентрацією 80 об. % 
після обробки адсорбентами протягом,хв. 

Назва адсор-бенту 

без обробки після обробки45 хв 

5 20 45 60 5 20 45 60 
Шунгіт 2,1.10-3 2,0.10-3 1,7.10-3 7,0.10-4 6,0.10-4 5,9.10-4 1,6.10-3 1,7.10-3 1,5.10-3 1,5.10-3

Палигорськіт 2,1.10-5 

 
2,0.10-3 1,2.10-3 8,3.10-4 5,3.10-5 - 2,0.10-3 2,0.10-3 1,9.10-3 - 
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Порівняльну характеристику адсорбції метанолу із водно-спиртових розчинів 
шунгітом і палигоськітом наведено в таблиці. Концентрація метанолу в спирті 
ректифікованому Екстра після обробки протягом 45 хв шунгітом зменшується тільки 
на 5,2 %, а палигорськітом – на 3,8 %.  

Результати обробки водно-спиртових сумішей шунгітом і палигорськітом за 
високих концентрацій етанолу (80 об. %) показали, що зменшення концентрації 
метанолу з використанням шунгіту протягом 45 хв становить тільки 28,7 % 
відносних, а з використанням палигорськіту – 10,8 %. 

Після обробки водно-спиртового розчину концентрацією 40 об. % шунгітом 
найбільш суттєве зменшення концентрації метанолу досягається через 20-45 хв – на 
67,1- 71,8 %, відповідно. За цих самих умов обробки водно-спиртового розчину 
палигорськітом концентрація метанолу зменшується на  96,11-97,50 % і досягає 
величини 5,3.10-5 % об. Порівняно з вихідним ректифікованим спиртом концентрація 
метанолу зменшується в 40разів.  

Висновки. В результаті обробки водно-спиртового розчину мінеральним 
адсорбентом палигорськіт досягається така незначна концентрація метанолу, яка 
майже не буде негативно впливати на здоров’я людини. У зв’язку з цим для 
використання ректифікованого спирту в напоях його доцільно обробляти за 
концентрації етилового спирту 40 об. % палигорськітом впродовж20-45 хв.  

Література  
1. Технологічний регламент на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв. 

ТР 18 Україна 4179-93. –Затв. Концерном “Укрспирт” Держхарчопрому України 
29 грудня 1993 р. – К.:УкрНДІспиртбіопрод, 1993. — 330 с. (Нормативний документ 
Держхарчопрому України. Технологічний регламент). 

 



 330 

6. Застосування нових культур молочнокислих бактерій у 
технології хлібного квасу 

 
Мирослава Сагайдак, Наталія Смолінська, Лілія Маринич,  

Світлана Олійник, Віталій Прибильський 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Продукти харчування, які мають профілактичні чи оздоровчі властивості 

є функціональними і користуються значним попитом. Безалкогольні функціональні 
ферментовані напої виробляються як правило з рослинної сировини. Їх 
органолептичні та фізико-хімічні властивості формуються в результаті 
життєдіяльності культур мікроорганізмів. В технології хлібного квасу, як 
ферментованого напою, крім дріжджів використовуються і молочнокислі бактерії, які 
суттєво впливають на фізико-хімічні і органолептичні властивості готового напою. 
[1, 2]  

Тому доцільно удосконалювати технологію приготування хлібного квасу, 
зокрема шляхом підбору нових культур молочнокислих бактерій, що дозволить 
підвищити якість і конкурентоспроможність продукції на ринку.  

Матеріали і методи. Досліджували: квас згідно ДСТУ 4069-2002. [3]; 
концентрат квасного сусла згідно з ГОСТ 28538-90 [4]; воду питну та підготовлену 
згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 [5]; культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae А 
01/06 та сухі препарати молочнокислих бактерій (МКБ) VIVO. Напівпродукт - 
приготовлене квасне сусло.  

Було приготовлено 5 зразків стерильного квасного сусла з початковою 
концентрацією сухих речовин 3,3%. Суспензію з сухих дріжджів (початкова 
концентрація стерильного сусла - 8 % мас.). Суспензії з сухих заквасок МКБ 
(початкова концентрація сусла - 8 % мас.) зразки: №1 – Ацидолакт VIVO, №2 – 
Йогурт VIVO, №3 – Квас VIVO, №4 – Біфівіт VIVO, №5 – Стрептосан VIVO. У 
зразки 1, 2, 4, 5 вносили культуру дріжджів з розрахунку 2 % від об’єму 
досліджуваного зразка. У зразок 3 дріжджі не задавали, оскільки, наявність дріжджів 
у даній заквасці передбачено виробником. До кожного зразка сусла задавали 
відповідну кількість робочої суспензії молочнокислих бактерій у співвідношенні до 
дріжджової суспензії як 1:2,5. 

Під час досліджень використовували загальноприйняті методи аналізу у пиво-
безалкогольному виробництві, теоретичне узагальнення і порівняння. 

Результати. Досліджено динаміку зміни концентрації сухих речовин і 
титрованої кислотності при різних умовах зброджування сусла. Встановлено, що при 
зброджуванні зразка №3 період пристосування дріжджів до умов середовища був 
найменшим. При цьому загальний термін бродіння становив 16 год. Тривалість 
бродіння зразків 1, 2, 5 та 4 становив відповідно 17, 19, 20 та 22 год.  

Зброджування квасного сусла при 300С відбувалось помірно зі зниженням 
концентрації сухих речовин та пропорційним зростанням кислотності до 2 см3 р-ну 
NаОН на 100 см3 квасу найкраще у зразках 1, 2 та 3 в період бродіння 17…21 год.  

З врахуванням фізіології культур досліджуваних молочнокислих бактерій для 
достатнього кислотоутворення за мінімальний проміжок часу сприятливою є 
температура вища 300С. За температури 36 оС в усіх зразках сусло досягло потрібних 
показників за менший проміжок часу, ніж за температури 30 оС: №3 – 14 год., №1 - 
16 год., №2 – 18 год.  
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У зразках №№ 1, 2, 3 за температурі 36 оС тривалість бродіння була меншою на 
3…5 год. у в порівнянні з показниками, визначеними за температури 300С.  

За результатами оцінки фізико-хімічних та органолептичних показників готового 
квасу найкращими визначено зразки 1,2 та 3. 

Висновки. Найбільший приріст дріжджових клітин при використанні 
досліджених препаратів молочнокислих бактерій, відбувається у зразках з Ацидолакт 
VIVO та Йогурт VIVO за температури бродіння 36°С. Для приготування хлібного 
квасу рекомендовано сухі препарати молочнокислих бактерій Ацидолакт VIVO та 
Йогурт VIVO. Встановлено доцільність їх використання в технології хлібного квасу і 
здатність активно впливати на формування високих органолептичних та 
нормативних фізико-хімічних показників готового продукту. 

Література. 
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7. Контролювання визначання міцності водно-спиртових 
сумішей 

 
Ловягін Олександр, Олійник Світлана 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Національними стандартами України [1, 2], Росії [3], ЄС на лікеро-
горілчану продукцію регламентований метод визначання міцності у відгоні. У 
горілки та лікеро-горілчані напої вносять інгредієнти, які призводять до збільшення 
густини розчину і занижують видиму міцність у порівнянні з істинною. 

Матеріали і методи. Досліджували модельну водно-спиртову суміш (ВСС), 
приготовлену на здистильованій воді [4, 5] та спирті етиловому ректифікованому 
«Люкс» [6]. ВСС та відгони термостатували 20…30 хв за температури (10…30)±0,02 
оС. Перегонку ВСС здійснювали на перегінній установці [1] та автоматичному 
дистиляторі «DEE» фірми Gibertini. Визначали об’ємну частку етилового спирту 
ареометричним та пікнометричним методом [1]; аналізатором густини «Anton Paar 
4500» з абсолютною похибкою вимірювання 0,02 об. %. 

Результати. Встановлено фактори, які впливають на кінцевий результат 
вимірювання: 
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- доведення до мітки горілки до відгону за температури нижче 20 ºС призводить 
до вимірювання більшого об’єму, ніж номінальна місткість колби - міцність є 
завищеною; 

- доведення до мітки горілки до відгону за температури вище 20 ºС призводить 
до відміряння меншого об’єму горілки, ніж номінальна місткість колби - міцність є 
заниженою; 

- доведення до мітки ВСС з температурою нижче 20 ºС після відгону 
здистильованою водою призводить до додавання більшого об’єму води - міцність 
буде занижуватися; 

- доведення до мітки ВСС з температурою вище 20 ºС після відгону 
здистильованою водою призводить до додавання меншого об’єму води - міцність 
буде завищеною; 

- температура здистильованої води для доведення до мітки відгону, повинна 
становити 20 ºС. За нижчої температури доданий об’єм  води є  більшим - міцність 
буде заниженою. За нижчої температури доданий об’єм  води є  меншим - міцність 
буде завищеною;  

- негерметичність перегінної установки призводить до заниження міцності із-за 
втрат спирту; 

- відсутність в приймальній колбі недостатньої кількості води на початку 
перегонки викликає прискорене випаровування спирту, що призводить до заниження 
міцності; 

- при доведенні до мітки і перемішуванні відгону спливають пухирці повітря, що 
зменшує густину рідини і завищує її міцність; 

- застосування здистильованої води з граничними значеннями показників [4] 
призводить до підвищення сухого залишку відгону і спричиняє заниження міцності.  

Правильність результатів визначання міцності можна встановити при 
внутрішньолабораторному контролі із застосуванням розробленої методики. Готують 
2 дм3 ВСС міцністю 40 % або іншої для слабоградусних сумішей або коньячних 
спиртів. Для ВСС застосовують здистильовану або деіонізовану воду з 
електропровідністю не вище 5 мкСм/см та спирт етиловий ректифікований - з 
електропровідністю не більше 1 мкСм/см. ВСС перемішують,  витримують добу і 
зберігають у скляній герметичній тарі не більше тижня. Визначають видиму міцність 
ВСС до перегонки та істинну міцність у відгоні. При готуванні у виробництві ВСС на 
зворотноосмотичній воді її електропровідність є низькою, і перевищення істинної 
міцності над видимою відсутня або є незначною. При використанні кондиційованої 
чи пом’якшеної води електропровідність ВСС підвищується і перевищення істинної 
міцності над видимою збільшується. Цукор і інші неіоногенні інгредієнти знижують 
видиму міцність горілок і горілок особливих, але незначно впливають їх 
електропровідність. 

Висновки. Визначання міцності після перегонки забезпечується: обов’язковим  
термостатуванням води здистильованої, горілок і лікеро-горілчаних напоїв та їх 
відгонів, герметичністю перегінних установок, контролюванням якості води, яку 
застосовують для доведення відгону до мітки в мірній колбі. Розроблено методику 
внутрішньолабораторного контролю якості перегонки ВСС, яка дає змогу перевірити 
і підвищити кваліфікацію персоналу лабораторії. Методика може бути впроваджена, 
як додаткова до стандартних методів, і забезпечує підвищення якості вимірювань під 
час технологічного контролю виробництва, зниження заводського браку і затрат на 
його переробку. 
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8. Культивування дріжджів і бродіння в умовах 

високогустинного пивоваріння 
 

Наталія Корнейко, Олена Дерій,  Анатолій Мелетьєв 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Високогустинне пивоваріння базується на технологіях приготування 

сусла підвищеної концентрації, зброджування його, дозрівання пива і доведення до 
кондицій сорту пива згідно вимогам стандарту. Таке виробництво дозволяє суттєво 
прискорити найтриваліші процеси головного бродіння, доброджування і дозрівання 
та збільшити випуск пива без установлення додаткового обладнання. Але при цьому 
створюються значні ускладнення для життєдіяльності дріжджів: підвищені 
концентрації середовища і метаболітів, осмотичний тиск, енерго- та масообмін тощо. 

Методи досліджень. Об'єктом дослідження є дві німецькі раси дріжджів 
низового бродіння Oettinger Pils та W 34/70. Для зброджування використовували 
сусло з масовою часткою сухих речовин 15,5 % мас. 

Визначення вмісту цинку в суслі проводили на атомно-абсорбційному 
спектрофотометрі. Дослідження динаміки зміни видимого екстракту в процесі 
зброджування сусла різними расами дріжджів та в залежності від інтенсивності 
аерації проводилися прийнятими у пивоварінні методами. 

Результати. Дослідженням різних рас дріжджів встановлено їх специфічність  
адаптації до стресових умов під час розмноження, бродіння і забезпечення стану 
зрілості пива. У модельних та виробничих умовах з двох рас дріжджів Oettinger Pils 
та W 34/70 (рис. 1) досягнуто більш високий рівень кінцевого ступеню зброджування 
для всіх п’яти генерацій останньої раси, що прогнозує більш високу стійкість і 
загальну якість пива. 

 
Рис. 1. Вплив раси дріжджів та генерації на кінцевий ступінь зброджування 
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При подальшому дослідженні раси W 34/70 встановлено оптимальну 
інтенсивність аерації 25 м3/м3 сусла за 1 год для накопичення біомаси дріжджів (рис. 
2), а також дози цинку 0,2 мг/дм3 сусла для забезпечення метаболізму дріжджів і 
прозорості пива. 

 
Рис. 2. Вплив інтенсивності аерації на кількість дріжджових клітин 

На жаль за умов високої концентрації зброджуваного сусла відбувається 
прискорене виродження дріжджів (рис. 3), що погіршує стан їх адаптивності до 
складу сусла певного сорту пива і загрожує зниженням рівня стабільності якості 
різних партій товарної продукції. 

 
Рис. 3. Вплив генерації дріжджів раси W 34/70 на вміст мертвих 
(нежиттєздатних) клітин 

Висновки. Рекомендовано використовувати дріжджі до 5 генерації. При 
зброджуванні високогустинного сусла дріжджами раси W 34/70 рекомендовано 
проводити аерацію сусла зі швидкістю 25 м3/год та регулювати вміст цинку до його 
кількості у суслі 0,2 мг/дм3. 

Література 
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9. Дослідження способів водопідготовки в технології пивного 
сусла 

 
Ольга Осадча, Олена Дерій, Анатолій Мелетьєв 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. При виготовленні пива величина рН води та сусла значно впливає на 
багато процесів. Найважливішим технологічним процесом при приготуванні сусла є 
перетворення шляхом ферментативних реакцій нерозчинних компонентів солоду і 
несолоджених зернопродуктів у розчинний екстракт. Під час приготування затору 
відбувається перетворення крохмалю у цукри, які потрібні для подальшого 
зброджування пивного сусла, а також розчинення білкових речовин, які підтримують 
нормальну життєдіяльність дріжджів. Для високоякісного перебігу цих процесів 
необхідно контролювати та регулювати як оптимальні температурні умови, так і 
активну кислотність для інтенсифікації дії ферментів. Регулювання рН під час 
приготування сусла здійснюємо додаванням молочної кислоти або молочнокислої 
закваски. 

Методи дослідження. Об’єктом дослідження є пивне сусло,  пиво та промивні 
води, отримані при промиванні дробини в процесі фільтрування затору, для 
підкислення використовували молочну кислоту. Методи аналізу – прийняті в галузі. 

Результати. У першій серії дослідів готували лабораторне сусло стандартним 
методом із заміною 10% несолодженим ячменем. Проби підкислювали молочною 
кислотою. Результати впливу підкислення молочною кислотою наведені в табл. 1. 

 
Табиця. 1. 

Характеристика процесу приготування сусла з 10%- кількості несолодженої 
сировини із використанням молочної кислоти(МК) 

Активна кислотність Номер 
Зразка 

Доза МК 
мл/100мл 

сусла 
Промивних 

вод 
Всього 

сула 

Тривалість 
оцукрення, 

хв 

Тривалість 
фільтрації, 

хв 

Вихід 
екстракту, 

% 
Контроль - 6.95 5.95 40 45 60.2 

1 0.6 3.92 5.14 38 33 60.8 
2 0.8 3.40 5.04 25 32 61.3 
3 1.0 3.35 4.84 20 30 64.7 

Другу серію лабораторного сусла готували стандартним методом із заміною 20% 
несолодженим ячменем. Результати впливу підкислення наведені в табл.2. 

 
Таблиця 2. 

Характеристика процесу приготування сусла з 20%- кількості несолодженої 
сировини із використанням молочної кислоти (МК) 

Активна кислотність Номер 
Зразка 

Доза МК 
мл/100мл 

сусла 
Промивних 

вод 
Всього 

сула 

Тривалість 
оцукрення, 

хв 

Тривалість 
фільтрації, 

хв 

Вихід 
екстракту, 

% 
Контроль - 6.95 5.95 30 45 59.71 

1 0.6 3.5 5.35 25 38 61.75 
2 0.8 3.4 4.9 20 35.5 62.5 
3 1.0 3.0 4.85 20 30 63.2 
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Іншу серію лабораторного сусла готували стандартним методом із заміною 30% 
несолодженим ячменем. Результати впливу підкислення наведені в табл.3. 

 
Таблиця 3. 

Характеристика процесу приготування сусла з 30%- кількості несолодженої 
сировини із використанням молочної кислоти(МК) 

Активна кислотність Номер 
Зразка 

Доза МК 
мл/100мл 

сусла 
Промивних 

вод 
Всього 

сула 

Тривалість 
оцукрення, 

хв 

Тривалість 
фільтрації, 

хв 

Вихід 
екстракту, 

% 
Контроль - 6.95 5.95 50 45 73.66 

1 0.6 3.0 6.0 44 45 74.15 
2 0.8 2.8 5.40 35 35 74.15 
3 1.0 2.73 4.83 30 30 74.53 

Висновки. Підкислення молочною кислотою до оптимальних значень рН для 
процесів приготування і фільтрування заторів сприяє їхній інтенсифікації: 
скорочується тривалість оцукрення і фільтрування. Також застосування харчової 
молочної кислоти дозволяє уникнути витрат на молочнокислу закваску або 
спеціальні типи солоду. Найбільший ефект по виходу екстракту досягається зі 
збільшенням відсотку несолодженої сировини. 

Література 
1. Кунце В. Технология солода и пива: пер. с. нем./ Кунце В. , Мит Г. – СПб: 

“Профессия”,2001. – 912 с. 

2. Мелетьєв А.Є. Способ производства пивного сусла// Авторское 
свидетельство № 850654. МПФ Гознака. 1981. Зак. 79-3083. 

 
 

10. Удосконалення водопідготовки для приготування 
пивоварної води для пива високої густини. 

 
Тамара Кравченко, Микита Лібаш, Зоряна Романова 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Значення  якісного складу води для пивоваріння високої густини 
визначається тим, що вона є частиною кінцевого продукту, тому дуже важливо, щоб 
вода задовольняла сучасним технічним вимогам щодо вмісту органічних і 
неорганічних сполук. 

Вода, яку використовують при виробництві пива високої густини при 
купажуванні повинна задовольняти технологічні вимоги за аналітичними та 
мікробіологічними показниками. Тому мінеральний склад води для пивоваріння є 
визначальним при формуванні  смакових якостей пива. Вода в різних регіонах 
України має різний мінеральний склад. Отже сорти пива вироблені в певному регіоні, 
мають специфічні смакові якості, які обумовлені характеристикам місцевого 
водопостачання. Склад солей, що визначають основні аналітичні показники води 
давно відомий, йонам кальцію і магнію надають  приорітетне місце. 
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Метою даної роботи було удосконалення існуючої водопідготовки для пива 
високої густини з регулюванням задачі іонів кальцію для приготування різних сортів 
пива методом електромагнітного впливу. 

Матеріали і методи.  Вода після артезіанської свердловини направляється на 
піщано-гравійний фільтр. Для окислення двовалентного заліза до тривалентного 
перед подачею на фільтр безпосередньо у трубопровід подається стиснене повітря, 
яке пройшло систему стерильних фільтрів. Також перед піщаним фільтром дозується 
коагулянт - хлорид поліалюмінію для кращого осадження зважених речовин у воді та 
утворення флокул з органічними домішками води. Дозація хлорид поліалюмінію 
відбувається за допомогою насоса-дозатора. 

Наступним етапом очистки води є фільтрація на піщаному фільтрі Далі вода, яка 
очищена від сполук заліза, марганцю, зважених речовин та частково органічних 
домішок надходить на пом’якшення на Н-катіонітові фільтри, які завантажені 
сильнокислотним катіонітом (полімер акрилової кислоти). При цьому рН води 
зменшується до значення 2,8-3,2, лужність – до 0,7 мг-екв/дм3, жорсткість – до 0,5 
мг-екв/дм3. При досягненні лужності більш ніж 0,7 мг-екв/дм3 Н-катіонітові фільтри 
повинні виводитись на регенерацію. Після регенерації проходить відмивка від 
залишків кислоти і Н-катіонітові фільтри знову готові до роботи.  

Далі пом’якшена вода направляється на приготування пивоварної води для 
розбавлення високощільного пива. Туди ж направляється вода після піщано- 
гравійного фільтру. Для визначення оптимального співвідношення води після Н-
катіонітового та води після піщаного фільтрів, у виробничій лабораторії проводились 
дослідження та експериментальним шляхом було досягнуто оптимальних значень 
жорсткості води. Нами було запропоновано використання постійного магнітного 
поля для регулювання жорсткості води для розведення  пива високої густини зразу 
після проходження піщано-гравійного фільтру. 

При різних співвідношеннях пом’якшеної та фільтрованої води, змінюються її 
основні показники для пивоваріння. Якщо вміст кальцію для нас є позитивним 
результатом, то збільшення показника лужності, рН є негативним. У результаті 
досліджень виявлено, що постійне магнітне поле має властивість змінювати показник 
лужності у певному діапазоні напруженості.  При оптимальних пропорціях 
змішування 70% пом’якшеної та 30% відфільтрованої води, ми маємо вміст кальцію 
20 мг/дм3, лужність при цьому 0,8 мг-екв/дм3. Тому ми пропонуємо для підготовки 
пивоварної води цей показник корегувати за допомогою постійного магнітного поля, 
уникаючи пом’якшення. 

Для експерименту ми обрали солод ячмінний і пшеничний однакової якості, але 
різну за складом воду, найкращі показники сусла у суслі, звареному на воді  після 
оброблення постійним магнітним полем.  

Висновки. Сусло, зварене на воді після удосконалення водопідготовки з 
підвищеним вмістом кальцію показало найкращі результати. головний пивовар 
виробництва зможе сам корегувати вміст кальцію в пивоварній воді залежно від 
якості солоду і сорту пива. З використанням постійного магнітного поля  отримуємо 
вміст кальцію  до 80 ммоля/дм3. Також відпадає необхідність додавати кальцій при 
затиранні у вигляді хлориду кальцію і при цьому корегувати буферність затору, 
проводити знезараження води бо магнітне поле інгібує розвиток патогенних 
мікроорганізмів. Вибір технології підготовки води для розбавлення високощільного 
пива залежить від фізико-хімічного складу вхідної води, який можна регулювати за 
допомогою магнітного поля. 
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Вступ. Пиво - це складна система, у якій велика частина екстрактивних речовин 
присутня у вигляді колоїдних розчинів, які впливають на якість та властивості 
продукту. При доброджуванні та витримці колоїдна система знаходиться у рівновазі. 
Однак вона легко порушується при старінні колоїдів, денатурації білків і виникненні 
адсорбційних сполук. Колоїдні частки при цьому поступово збільшуються, 
утворюючи помутніння. Рівновага порушується при високій температурі, окисленні, 
присутності слідів важких металів. Від цього страждає  смак пива і вміст у ньому 
піни.. 

 
Матеріали і методи. Серед можливих реакцій, які можуть призвести до появи 

речовин, що надають пиву «старий» смак, найбільше значення мають окисні процеси 
[ 1].  Залежно від моменту та кількості кисню, що  потрапив в продукт, відбуваються 
різні види змін смаку пива. В основному при старінні пива утворюються речовини  
карбоніли (карбоніли старіння).  

Карбоніли (альдегіди) є продуктами окислення спиртів і характеризуються 
наявністю СН-О групи. До найважливіших карбонілів старіння відносять 2 - 
метилпропаналь, 2-метилбутаналь, 3 - метилбутаналь і фенілацетальдегід. Виникають 
вони, перш за все, при окисленні вищих спиртів і мають солодко-солодовий смак 
(смак хліба). 

Існує декілька карбонілів, які утворюють у поєднанні один з одним різні смакові 
відтінки, та можуть зникати або накладатися на інші. За смаком вони 
характеризуються наступним чином (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Відтінок смаку Причина Відчувається при 

концентрації 

 Смородиновий  Потрапляння кисню 5,0 нг/л 

 «Картонний» Розпад жирів 0,1-0,3 мкг/л 

 Хлібний Меланоїдиноутворення  

 Солодко-солодовий Розщеплення і окислення 
вищих спиртів 
и окисление вьісших спиртов 

 

 Вишневий Меланоїдиноутворення  

 
Причиною білкового помутніння є фенольна складова, зокрема таніни та 

таніногени, дубильна здатність яких збільшується за рахунок зростання їх 
молекулярної маси. В результаті зростає їхня здатність взаємодії з білками пива, що 
призводить до утворення тимчасового помутніння [1,2].  

Оскільки основною причиною білкового помутніння є не стільки 
високомолекулярні білкові агрегати, скільки продукти їх взаємодії з танінами, то 
найважливіша характеристика, що дозволяє прогнозувати білкову стійкість пива - 
таніновий показник . Він відображає величину білка високомолекулярної фракції А 
(по Лундину) (високомолекулярні білкові речовини - лейкозин, эдестин, альбумози) [ 
1]. 

Найбільш інтенсивно таніновий показник змінювався у пиві, яке розлили  в 
пляшки і зберігали на світлі протягом 2,5 - 4,5 годин. 

При зберіганні в банках і скляних пляшках в темряві показник зростав незначно - 
на 0.7 од в банках і на 0,9 од. у пляшках. Для пива в банку він залишався більш 
стабільним протягом 8 тижнів, в скляній пляшці в темряві - 7 тижнів, а в ПЕТФ - 5 
тижнів. 

Висновки. Якщо зробити пиво біологічно і колоїдно стійким, смак з часом 
погіршується: пиво старіє, що проявляється пониженням стійкості і органолептично. 
Вже через кілька місяців  може бути помітна зміна смаку. Також виявили, що 
стійкість пива тим вища, чим нижчий вміст у ньому поліпептидів, чутливих до 
таніну. Отже важливо, щоб пиво завжди поставляли не повністю збродженим. 
Ступінь зброджування виробленого пива повинна більш-менш наближатися до 
кінцевого ступеню зброджування, проте повне зброджування може негативно 
вплинути на смакові властивості пива.  
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Вступ. Водно-спиртові розчини є напівпродуктами горілчаного виробництва і 
обов’язково підлягають обробці різними сорбентами, завдяки чому вони набувають 
специфічного горілчаного смаку і аромату. Це досягається за рахунок адсорбції 
сорбентом домішок спирту, які погіршують органолептичні якості горілки. Окрім 
того, під дією сорбенту активуються окислювальні процеси, внаслідок чого  
з’являються нові сполуки. У більшості випадків окиснення спиртів не закінчується на 
стадії альдегідів, а  продовжується до утворення  відповідних кислот. Останні 
вступають у реакції з спиртами з утворенням складних естерів, які маскують вплив 
неприємних домішок і тим самим поліпшують якість горілки [1]. 

Застосовані сорбенти повинні бути екологічно чисті, з розвинутою пористою 
поверхнею та високою активністю адсорбенти. Традиційно у виробництві горілок 
застосовується березове активне вугілля, яке підприємства України закуповують в 
Російській Федерації. Досвід промислової експлуатації показав, що деревне активне 
вугілля має нестійку механічну міцність, високу зольність і нерівномірно оброблює 
сортівку внаслідок само сортування. Воно сприяє каталітичним процесам, є горючим 
адсорбентом та надто коштовним. Тому науковці продовжують пошуки нових видів 
сорбентів. З цією метою були використані природні глинисті мінерали українських 
родовищ: палигорськіт, глауконіт, сапонін,  природний вуглецевовмісний адсорбент 
шунгіт та ін. [1].  

Метою нашої роботи є розробка ефективного способу очищення водно-
спиртових розчинів шунгітом різних фракцій. Для цього передбачалось визначити 
оптимальні температуру і тривалості обробки сортівки шунгітом різного розміру.  

Матеріали і методи. Гранулометричний склад шунгіту визначали розсівом 
його наважки на ситах з отворами 0,5; 1,0; 2,0 та 2,5 мм. Обробку водно-спиртових 
розчинів проводили на адсорбційній колонці висотою 0,45 м  і діаметром 0,024 м, 
нижній отвір якої і шар адсорбенту в ній покривали фільтрувальною суконною 
тканиною для запобігання потрапляння пиловидного шунгіту в очищений водно-
спиртовий розчин. Швидкість подавання сортівки в колонку і відповідно тривалість 
контакту регулювали вентилем. Подачу сортівки здійснювали знизу вгору. Обробка 
сорбенту шляхом знезалізнення здійснювалась заливанням його 0,5 %-им розчином 
соляної кислоти і витримкою протягом 45-60 хв. з наступним спусканням відпра-
цьованого розчину кислоти у каналізацію. Визначення показників проводились в 3-5 
повторах, при цьому від операції до операції час витримки збільшувався з 
доведенням у кінці відмивання тривалості перебування його з кислотою до 12-14 год. 

У вихідній сортівці та обробленій шунгітом і активним вугіллям (контроль) 
визначали вміст альдегідів і сивушного масла, які найбільш негативно впливають на 
органолептику горілок кололоріметричним і газохроматогррафічним методами.  

Результати. Обробку сортівки проводили фракціями шунгіту з розміром 
часточок 0,5, 1,0, 2,0 та 2,5 мм. При цьому з’ясувалося, що фракції з розміром частки 
0,5 та 1,0 мм утворюють щільний шар сорбенту, через який водно-спиртовий розчин 
практично не проходить. Тому подальші досліди проводились з фракціями розміром 
часток 2,0 та 2,5 мм. 
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Одним із основних факторів, які суттєво впливає на процес очищення сортівки є 
тривалість обробки сорбентом, яка регулюється швидкістю проходження сортівки і 
знаходиться в межах 40, 30, 20 дал⁄ год, що відповідає тривалості контакту 10, 20, 30 
хв. відповідно. За даними досліджень обробка сортівки шунгітом з частками 2,0 і 2,5 
мм та активним вугіллям  знижували вміст в ній як альдегідів, так і вищих спиртів. 
Стосовно альдегідів найкращі результати отримані протягом перших 10-15 хв. Так, 
обробка шунгітом з фракцією 2,5 мм зменшила вміст альдегідів порівняно з їх 
вмістом у вихідній сортівці на 78,5 %, шунгітом з фракцією 2,0 мм — на 71,4 %, 
активним вугіллям — лише на 60 %. Далі їх концентрація поступово збільшувалась, 
що свідчить про зростаючу каталітичну активність сорбентів. Оптимальна 
температура процесу очищення водно-спиртових розчинів сорбентами – 20 ºС. За 
такої температури шунгіт звільняв водно-спиртовий розчин від вищих спиртів на 80 
%, а активне вугілля марки БАУ-А – на 60 %. 

Методом ПФЕ 23 отримана адекватна математична модель очищення водно-
спиртового розчину міцністю 40 % об. шунгітом залежно від діаметру часток, 
тривалості і температури обробки, яка була використана для оптимізації процесу.  

Висновки. Шунгіт є перспективним сорбентом, завдяки використанню якого 
можливе отримання горілки високої якості. Оптимальними умовами обробки 
сортівки є температура − 19,6 ºС, тривалість обробки шунгітом – 12 хв, фракція 
шунгіту з розміром частки 2,5 мм.  
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Вступ. В нашій країні рожеві ігристі вина лише починають завойовувати 
популярність, в той час, як в країнах Європи – Франції, Німеччині, Іспанії, а також 
США ці вина по праву високо цінуються. Вони характеризуються підвищеною 
стійкістю до окиснення, тому головна задача при їх виробництві – контроль за 
окисно-відновним станом для збереження кольору та стійкості.  

За кордоном і в Україні при виробництві рожевих ігристих вин виноматеріал для 
закладання на витримку отримують переважно купажуванням білих та червоних 
виноматеріалів. Великий інтерес викликає можливість виготовлення рожевих 
ігристих вин з виноматеріалу, виготовленого виключно з червоного винограду 
одного сорту.  

Метою даної роботи є порівняльна характеристика та дослідження динаміки 
зміни фізико-хімічних показників в процесі витримки при виготовленні рожевих 
ігристих вин за обома існуючими технологічними схемами.  

Матеріали і методи. Об’єктами досліджень були сортові виноматеріали Піно 
Фран та купажні, до складу яких входили виноматеріали сортів Шардоне, Піно Фран, 
Рислінг, Аліготе; рожеві кюве, виготовлені у виробничих умовах на ДП ЗШВ «Новий 
Світ».  
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Для отримання даних про направленість біохімічних процесів при витримці кюве 
найбільший інтерес становили окисно-відновні показники (ΔEh, w, W), оптичні 
характеристики (I, T), масові концентрації фенольних і барвних речовин та амінного 
азоту. 

Дослідження проводились у виноматеріалах для закладки на витримку та зразках 
ігристих вин після витримки впродовж 6 місяців.  

Результати. В таблиці 1 наведені результати досліджень. 
Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники зразків рожевих кюве  

Оптимальний діапазон варіювання показника Еh для шампанських та ігристих 
вин знаходиться в межах 200-350 мВ [1]. Із даних таблиці видно, що в дослідних 
зразках значення Eh для сортових та купажних рожевих ігристих вин низькі і цей 
показник знижується в процесі витримки, що свідчить про перевагу відновних 
процесів над окислювальними. Показник окислювальності W фенольних речовин 
свідчить про наявність відновлених форм фенольних речовин, дещо зменшується 
внаслідок зниження масових концентрацій фенольних речовин при вторинному 
бродінні і витримці. 

Відновлений стан дослідних зразків підтверджується й оптичними показниками 
I, T,  які є вторинними ознаками ступеню окисленості вина. Для рожевих ігристих 
вин діапазони цих показників: І – 0,05 - 0,15; Т – 0,6 - 1,35 [2].  

За даними таблиці видно, що при післятиражній витримці концентрація 
фенольних речовин знижується на 17,3 % та 8,7 %, барвних речовин на 26 % та 7,2 % 
для сортових та купажних ігристих вин відповідно в порівнянні з їх масовою 
концентрацією у виноматеріалах, що викликає зміни у кольорі кюве. Як наслідок 
зміни концентрацій спостерігається зменшення значення оптичних характеристик 
інтенсивності I на 15 % та 6 % відповідно для сортових та купажних ігристих вин в 
порівнянні з виноматеріалами, відтінку T на 6 % в обох випадках. 

Поряд з окисно-відновними процесами, основну роль при витримці і вплив на 
органолептичні властивості відіграє автоліз дріжджів [3]. Вміст амінного азоту в 
досліджуваних зразках склав, мг/дм3: 231 – для купажних та 301 для сортових 
ігристих вин, при витримці цей показник змінюється незначним чином. Сортове 
кюве більш збагачено амінним азотом, що створює передумови для формування 
виражених органолептичних показників за рахунок перетворення вільних 
амінокислот у ароматичні сполуки.  

Фізико-хімічні показники Показники окисно-
відновного стану 

Оптичні 
показники Масова концентрація, мг/дм3 

Техноло-
гія  

ΔЕ
h, 

мВ 

w, 
мВ/см

3 

W, 
мВ∙дм3/

мг 
I T 

барвних 
речовин 

фенольних 
речовин 

амінного 
азоту 

До вторинного бродіння і закладки на витримку 
Купажна 21

2 
101 0,35 0,07 0,99 9,1 604,4 242 

Сортова 20
5 

113,9 0,27 0,05 1,007 9,3 747,21 310 
Після витримки впродовж 6 місяців 

Купажна 18
4 

131,4 0,33 0,066 0,94 8,5 556 231 
Сортова  17

5 
1

45,8 
0,27 0,047 0,96 7,4 637 301 
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Висновки. Таким чином, зразки сортових рожевих кюве характеризуються 
відновленішим станом в порівнянні з купажним. Процес витримки відбувається при 
більш низьких значеннях ОВ-потенціалу, про що свідчать показники І,T. Вміст 
амінного азоту вказує на вищу інтенсивність перебігу автолітичних процесів в 
сортових рожевих кюве, вищий вміст амінокислот буде сприяти збагаченню 
ароматичними сполуками ігристих вин.  
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14. Сучасні способи деметалізації виноматеріалів для ігристих 
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Вступ. Дуже швидко вино набуває популярності і поширюється по всьому світу. 
Легкість і невимушеність ігристих створює затишок та добрий настрій у його 
споживачів. 

Ігристі вина виготовляють шляхом вторинного зброджування шампанських 
виноматеріалів, одержаних із спеціальних білих та червоних сортів винограду. 
Безумовно найбільшу роль у формуванні якісних характеристик готового ігристого 
відіграють біохімічні процеси, які відбуваються у виноматеріалі протягом 
вторинного бродіння. Ігристе вино має розкішні пінливо-грайливі властивості,тонкий 
розвинутий букет, м'який гармонійний смак. Однак створення передумов для 
найкращого проходження вторинного бродіння і прояву найкращих властивостей 
ігристого  вина необхідно вміло підготувати  виноматеріали до процесу шампанізації. 
Так як виноматеріали поступають на завод необробленими, з надлишковим вмістом 
важких металів, що може призвести до небажаних змін при приготуванні ігристих 
вин. 

Матеріали і методи. Об’єктами досліджень були білі та червоні сухі 
необроблені виноматеріали, виготовлені у виробничих умовах на заводі ім. Софії 
Перовської із сортів Кокур та Каберне. Основне завдання роботи полягало у 
визначенні залежності зміни вмісту колоїдних та металевих помутніть у 
досліджуваному виноматеріалі в залежності від способу та методу його обробки у 
науково-дослідній лабораторії НУХТу. 

Результати. Для порівняння ми визначили основні показники виноматеріалів та 
вміст К+, Cd+, Cu2+, Fe2+ та інших металів згідно з ДСТУ 4807:2007, Технічні умови 
«Вина ігристі» до та після обробки. Ця обробка дає можливість уникнути помутніння 
вина. 

Обробку досліджуваних зразків ми проводили трьома способами. 
1. Деметалізацією з використанням жовтої кров’яної солі.(ЖКС) 
2.  Застосування іонно- обмінної установки  
3. Сучасний метод обробки за допомогою наночастинок. 
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Класичний спосіб де металізації з допомогою ЖКС. Встановлену дозу ЖКС 
вносять з розрахунку 0,5 кг ЖКС на 2 дм3 води при температурі 35-40 °С. 
Виноматеріал оброблюють тільки свіжоприготовленим 20-%м водним розчином 
ЖКС, але перед обробкою проводять оклейку виноматеріалу таніном та желатином 
протягом 12 годин. Розчин ЖКС вводять у оброблюваний виноматеріал не пізніше, 
ніж через 30 хвилин після його приготування. Загалом обробка ЖКС триває 17-20 
годин. Використання даного способу призводить до утворення берлінської лазурі, яка 
є шкідлива для здоров’я. 

Використання електродіалізу з попереднім методом має ряд переваг. Оснований 
на переносі та вибірковому виведені із вина іонів під дією електричного поля через 
мембрани. Принцип роботи електродіалізу простий, процес стабілізації проходить 
без найменшої шкоди для продукту. Вся обробка проходить при кімнатній 
температурі , в потоці. Але цей спосіб є економічно не вигідний для підприємств 
малої та середньої потужності. 

Метод обробки за допомогою наночастинок передбачає використання спеціально 
розробленого сорбенту ФЦНС на основі фосфорильованої целюлози та наночастинок 
елементарнох сірки. 

Для проведення досліджень у виноматеріали об’ємом 150 см3 вносили по 5 г  
препарату ФЦНС з наступним перемішуванням на невеликих обертах протягом 4х та 
6-ти годин з 20 хвилинним інтервалом кожні 40 хвилин. 

Концентрацію металів у розчинах визначали за допомогою методу 
атомноемісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою на приладі Opt та 2 
100 DV фірми Perkin Elmer. 

Висновок. Таким чином у ході даної роботи були визначенні такі переваги 
використання наночастинок як: 

1. проводиться без утворення берлінської лазурі 
2. загальна тривалість обробки 6 годин 
3. значне зменшення масової концентрації заліза 
4. поліпшення органолептичних властивостей готового продукту 
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Вступ. Із усього комплексу речовин, присутніх в хмелі, найбільш цінними для 

пивоваріння є гіркі сполуки, ефірна олія та поліфеноли. Серед фенолів хмелю 
унікальними є пренільовані флавоноїди халконового типу. Пренілфлавоноїдам в 
минулому не приділялось належної уваги тому, що ці сполуки знаходилась у фракції 
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твердих смол, яка вважалась небажаною серед гірких речовин хмелю при 
виготовленні пива, і вона практично не досліджувалась. І лише з кінця минулого 
сторіччя вчені різних країн розпочали активне вивчення даних сполук в зв’язку із 
встановленням їх  високої біологічної активності. Пренілфлавоноїди хмелю мають 
надзвичайно широкий спектр біологічної активності: проявляють антиканцерогенні, 
фітоестрогенні, антиоксидантні, антимікробні і противірусні властивості [1,2].  За 
даними Stevens J. F. та інших авторів найбільшого значення має ксантогумол, вміст 
якого в хмелі складає 80-90% від загальної маси пренілхалконів [1]. Нині 
ксантогумол вивчається як потенційний протираковий засіб [2]. В зв’язку з цим нині 
в світовій практиці пивоваріння актуальним завданням є підвищення вмісту даної 
сполуки в пиві, розробка технологій виробництва хмельових екстрактів та пива, 
збагачених ксантогумолом. 

Мета роботи: розробити новий сорт пива функціонального призначення, 
збагачений біологічно активними сполуками хмелю, зокрема, бета-кислотами та 
ксантогумолом. 

Матеріали та методи. У дослідженнях використовували гранули хмелю тип 
90 тонкоароматичного сорту Слов’янка, екстракт ксантогумолу та пиво, виготовлене 
з них.  Використані сучасні фізико-хімічні методи визначення якісних показників 
гранул хмелю,  екстракту ксантогумолу, продуктів їх перетворення в процесі 
пивоваріння, сусла та пива, спеціальні та загальноприйняті в галузі хмелярства й 
пивоваріння [3].  

Результати. Розроблена технологія пива функціонального призначення, 
збагаченого екстрактом ксантогумолу на кінцевій стадії бродіння. На міні-пивоварні 
Інституту сільського господарства Полісся НААН України було виготовлено пиво за 
двома варіантами. В першому варіанті досліду пиво виготовлялось за класичною 
технологією, прийнятою на даному виробництві. Для охмеління сусла було 
використано гранули хмелю тип 90 тонкоароматичного сорту Слов’янка з високим 
вмістом бета-кислот –  5,6 %. Нормування хмелю проводили з розрахунку 60 мг 
гірких речовин в 1 дм3 сусла.  

В другому варіанті досліду пиво виготовляли за технологією, описаною вище. 
Але на кінцевій стадії бродіння,  після відділення основної маси дріжджів, до 
молодого пива було внесено екстракт ксантогумолу з розрахунку 1,5 мг 
ксантогумолу на 1 дм3 пива, після чого молоде пиво було відправлено на 
доброджування та дозрівання.  

Вміст в пиві гірких речовин, поліфенольних сполук, ксантогумолу та ізо-
ксантогумолу наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Вміст в пиві гірких речовин, поліфенольних сполук, ксантогумолу  
та ізо-ксантогумолу 

Вміст у пиві, мг/дм3 
№ Варіант досліду 

(сорт пива) 

Величина 
гіркоти пива, 

од ЕВС поліфенолів ізо-
ксантогумолу ксантогумолу 

1 Слов’янка 
(контроль) 24,2 192,0 3,68 0,12 

2 
Слов’янка + 

екстракт 
ксантогумолу 

24,5 194,5 3,78 0,81 
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Оскільки до другого зразка пива добавляли екстракт ксантогумолу, то у даному 
зразку вміст у пиві ксантогумолу на 0,69 мг/дм3 більше порівняно з першим зразком. 
В обох зразках ізо-ксантогумолу було майже однаково. Пояснюється це тим, що на 
стадії доброджування, коли було внесено до пива екстракт ксантогумолу, при 
низьких температурах не відбулось ізомеризації ксантогумолу в ізоксантогумол, як 
це відбувається під час кип’ятіння сусла з хмелем. Органолептична оцінка пива 
визначалась на закритій дегустації за 25-тибаловою оцінкою.  За результатами 
дегустації обидва зразки пива отримали відмінну оцінку, мали повний, 
збалансований смак та легку, м’яку, ніжну гіркоту  

Висновки. Додавання екстракту ксантогумолу на стадії доброджування не 
змінює фізико-хімічних показників пива та його смакових якостей і водночас 
збагачує пиво біологічно активними сполуками хмелю, підвищуючи цим його 
функціональні властивості. 
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16. Розробка нового сорту пива шляхом сумісного застосування 
різних несолоджених зернопродуктів 

 
Юлія Швидка, Світлана Літвинчук, Анатолій Мелетьєв  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Розширення асортименту пива є перспективним напрямком здешевлення 
виробництва та збільшення можливості конкурентоздатності. Метою роботи є 
розширення асортименту шляхом встановлення оптимальних співвідношень 
сумісного застосування рисової січки та пшеничної крупи  у якості замінників 
солоду. Були поставлені наступні завдання: дослідити  хімічний склад замінників, їх 
вплив на якість сусла, на процес бродіння та на якісні показники пива; підібрати 
оптимальні кількості рисової січки та  пшеничної крупи  для приготування пива; 
розробити удосконалену технологічну інструкцію з соціально-економічним 
обґрунтуванням.   

Матеріали і методи. Об’єкти досліджень – сусло та зброджене сусло (пиво), 
рисова січка, пшенична крупа. Для аналізу об’єктів використовували методи, 
загальноприйняті у виробництві пива [1]. 

Результати. Порівняльна характеристика несолоджених замінників солоду 
показала, що  рис має більше крохмалю, проте низький вміст білкових речовин, а 
пшениця - більше білкових речовин, отже, в результаті сумісне використання таких 
зернопродуктів у виробництві пива дасть більше зброджуваного екстракту.  

Експериментальні дані показали, що при заміні частини солоду рисом від 5 до 30 
%, оптимальним значенням є його 20 %-ва заміна. Тобто додавання в затор рисової 
січки в межах 20 % призводить до підвищення вмісту загального екстракту, а також 
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редукуючих цукрів (мальтози) в суслі, проте вміст амінного азоту зменшується, що 
може негативно вплинути на життєдіяльність дріжджів. Але також було встановлено, 
що збільшення дози пшеничної крупи навпаки дещо підвищує вміст амінного азоту і 
тому є доцільним комбінування цих замінників солоду. При цьому колір та 
кислотність майже не змінюються, а оцукрення навпаки збільшується із зменшенням 
частки додавання рису. Також відбувається збалансування хімічного складу сусла 
шляхом компенсації недостатньої кількості амінного азоту рису підвищеним його 
вмістом в пшениці, що необхідно в процесі зброджування для живлення дріжджів. 
Вміст мальтози збільшується з підвищенням частки рису, що обумовлює підвищення 
ступеню зброджування. 

Шляхом оптимізації складені рівняння залежності вмісту амінного азоту (Nам), 
мальтози (М) та виходу екстракту (Е) від кількості внесених в засип рисової січки 
(x1) та пшеничної крупи (x2), %: 

Nам =  24,39 - 0,26 x1 + 0,13 x2, 
М = 8,35 + 0,02 x1+ 0,01 x2, 
Е = 82,70 + 1,07 x1 + 0,27 x2. 

Процес зброджування дослідних зразків сусла показав, що всі зразки майже 
одночасно збродили, при чому інтенсивність зброджування збільшувалась в перші 4 
доби, а потім пішла на спад. Контрольний зразок (чисто солодовий) на 4-ту добу 
бродив найінтенсивніше, а наприкінці бродіння на 12-ту добу зрівнявся з рештою. 
Після зброджування зразків отримали пиво з якісними показниками, що відповідають 
вимогам ДСТУ [2]. Контрольний зразок мав дещо більший ступінь зброджування 
порівняно з дослідними зразками, що пояснюється підвищеним вмістом 
зброджуваних цукрів за рахунок більш повного ферментативного розщеплення 
крохмалю. За результатами дегустаційної оцінки всі зразки пива мали приємний 
свіжий пивний аромат, без сторонніх тонів.  

У результаті запропонованої рецептури економічна ефективність від 
впровадження удосконаленої технології з використанням замінників солоду 
становить 726 грн. на 1000 дал пива. Соціальний ефект даної технології полягає у 
розширенні асортименту та покращенню якості продукції. Транспортно-заготівельні 
витрати по сировині складають 4,5% від вартості сировини. 

Дана інноваційна розробка відповідає класичній технології в апаратурному 
оформленні. Розроблена технологічна інструкція на новий сорт пива, яка апробована 
у виробництві, подана заявка на патент України. 

Висновки. Експериментально встановлена залежність якості та виходу сусла 
при заміні частини ячмінного солоду рисовою січкою та пшеничної  крупою. Заміна 
30 % солоду впливає на технологію та якість сусла. Оптимальним співвідношенням 
за показниками амінного азоту та мальтози є 22 % : 8 %. У результаті проведених 
теоретичних та експериментальних досліджень встановлено доцільність застосування 
рису та пшениці  у якості замінників солоду у пивоварінні. 

Література. 

1. Мелетьєв А.Є. Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і 
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17. Дослідження технології підготовки води для виробництва 
безалкогольних напоїв типу "Coca-Cola" 

 
Тетяна Дорошенко, Світлана Літвинчук, Анатолій Мелетьєв 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. "Coca-Cola" – найбільш упізнавана торгова марка світу, яка продається 
більше, ніж у 200 країнах світу. Напій має неповторний унікальний смак. Всі 
достеменно знають про секретну рецептуру цього фірмового напою. Точна формула 
натуральних спецій є комерційною таємницею. Завдяки традиційному смаку, Coca-
Cola є найпопулярнішим брендом у світі.  

Купуючи Coca-Cola в будь-якій країні, ми дивуємось незмінному смаку напою. 
Це вдається не лише завдяки однаковим інгредієнтам, а і тому, що основна складова 
напою – вода повинна відповідати визначеним вимогам і мати чітко встановлені межі 
значень фізико-хімічних показників. Оскільки у більшості країн вода, що 
використовується для приготування напоїв, має різний хімічний склад, вона повинна 
піддаватись підготовці для отримання стабільних кінцевих показників якості.   

Матеріали та методи. В результаті аналізу існуючих способів підготовки води 
найоптимальнішою для виробництва напоїв типу Coca-Cola є мультибар’єрна 
система водопідготовки з вдосконаленням процесу знезалізнення, що являє собою 
багатостадійну систему обробки води, де на кожному етапі використовуються 
різноманітні фізико-хімічні методи. 

Мультибар’єрна система водопідготовки включає наступні етапи: аерацію з 
подальшою фільтрацією через гранульовані середовища, знезалізнення, зниження 
лужності води методом іонообміну, адсорбцію, знезараження за допомогою 
ультрафіолетових ламп, полірувальну фільтрацію. 

Результати. Різноманіття форм і концентрацій заліза, що зустрічаються в 
природних водах, викликало необхідність розробки цілого ряду методів і 
технологічних схем знезалізнення води. 

Традиційні методи знезалізнення води ґрунтуються на окисненні двовалентного 
заліза киснем повітря (аерація) та сильними окислювачами (хлор, перманганат калію, 
пероксид водню, озон) до тривалентного стану з утворенням нерозчинного 
гідроксиду заліза (III), який згодом відділяється відстоюванням з додаванням 
коагулянтів і флокулянтів або фільтрацією. 

Для швидкого окислення заліза (II), навіть при низьких значеннях рН, 
застосовують фільтрувальні завантаження з нанесеним на них каталізатором. Процес 
окислення заліза (II) вищими оксидами марганцю, які при цьому відновлюються до 
нижчих ступенів окислення, а потім знову окислюються перманганатом калію, при 
промиванні завантаження описуються рівняннями: 

4Fe(HCO3)2 +3MnO2 +2H2O =4Fe(OH)3 + MnO + Mn2O3 + 8CO2, 
3MnO + 2KMnO4 +H2O = 5MnO2 + 2KOH, 
3Mn2O3 + 2KMnO4 +H2O = 8MnO2 + 2KOH. 
Реакція окислення заліза відбувається всередині резервуара установки на 

гранулах засипки - спеціального фільтруючого середовища з каталітичними 
властивостями. В першу чергу каталітичні та фільтруючі властивості цих матеріалів 
визначаються їх високою пористістю, що забезпечує середовище для протікання 
реакції окислення і обумовлює здатність до абсорбції. 
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Широко поширений матеріал для каталітичної окисної фільтрації - Glauconite 
Manganese Greensand. В процесі обробки глауконітового піску до складу Greensand 
вводяться вищі оксиди марганцю, що дозволяють отримати додаткову окислювальну 
здатність цього матеріалу. Все це забезпечує високу швидкість і повноту 
окислювальних реакцій. Greensand має високу поглинальну здатність, ефективний 
при очищенні води з високими концентраціями заліза і марганцю (сумарно до 10 
мг/л) в широкому діапазоні pH (від 6,2 до 8,8). Сорбент не схильний до дії 
мікроорганізмів, органічних домішок, не потребує дезінфекції. Регенерація 
середовища проводиться розчином перманганату калію з наступним промиванням 
вихідною водою. 

Висновки. Greensand - це перевірена технологія для видалення заліза, марганцю 
і сірководню. Greensand показує чудові результати, навіть при великих концентраціях 
заліза і марганцю. Якщо концентрація заліза у вихідній воді висока, то необхідна 
безперервна подача 0,3 % розчину КМnО4. У деяких випадках кращих результатів 
можна досягти, окислюючи розчинне залізо, марганець і сірководень, безпосередньо 
перед фільтром з Greensand шляхом безперервної подачі розчину КМnО4, хлору або 
комбінації обох. Після цього окислений осад фільтрується зеленим піском з 
наступним видаленням його зворотним промиванням. 

Література 
1. Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и 

бытового использования. -  М.: ДеЛи принт, 2004. - С. 145-150. 
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18. Стевія, як замінник цукру у виробництві напоїв 
антидіабетичного призначення  
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Вступ. Стевія, або медова трава, – натуральний низькокалорійний замінник 
цукру з широким спектром лікувально-профілактичних властивостей. Солодкість 
стевії має невуглеводну природу, тому ця рослина практично не має калорійності і 
використовується для підсолоджування різноманітних страв і напоїв. Використання 
стевії дозволено, і навіть рекомендовано, для споживання відповідними органами. 

Матеріали та методи. Аналіз стевії та сиропу, виготовленого з неї, 
проводився загальноприйнятими фізико-хімічними методами. 

 
Результати. При вивченні властивостей стевії було досліджено її хімічний 

склад. А саме, стевія містить різні корисні речовини: глікозиди, вітаміни (А, В1, С, D, 
Е), антиоксиданти (кварцетин, рутин), мінеральні речовини (кальцій, фосфор, калій, 
цинк, хром, магній, мідь), органічні кислоти (яблучну, лимонну, олеїнову), дубильні 
речовини та ефірні олії. 

Головні цілющі властивості стевії – глікозиди, які мають певний ступінь 
солодкості.  Дані наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Ступінь солодкості глікозидів 
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Різновид глікозидів Ступінь солодкості 
Стевіозид 300 

Ребаудіозид А 250 - 450 
Ребаудіозид В 300 -350 
Ребаудіозид С 50 – 120 
Ребаудіозид D 250 – 450 
Ребаудіозид Е 150 – 300 

Дийкозид 20 – 120 
Стевіолбіозид 100 - 152 

Найбільше у стевії міститься саме стевіозиду. Його вміст становить близько 15 
%. Стевіозид – це природний безазотистий компонент, в якому відсутня глюкоза, що 
також підвищує цінність стевії. Хімічна формула стевіозиду має наступний вигляд 
C38H60О18 або: 

 
Такий рівень солодкості, який надає рослині стевіозид, відповідає практично 

нульовому рівню калорійності, що дозволяє вживати стевію і не набирати зайву вагу, 
як це відбувається у разі вживання великої кількості цукру. Тому її можна 
використовувати замість цукру для підсолоджування у харчуванні хворих на 
цукровий діабет. Щодо того, чи дозволено ця трава діабетикам, відомі лікарі-
дієтологи сходяться в одній думці: дозволена і навіть рекомендована. У листі цієї 
рослини присутні також і дубильні речовини, які особливим чином впливають на 
слизові оболонки, завдяки цьому стевія має яскраво виражені протизапальні 
властивості. Напої, виготовлені на основі стевії, також рекомендується вживати всім 
категоріям населення з профілактичною метою. 

Тому в якості цукрозаміннику у виробництві безалкогольних напоїв 
запропоновано використовувати сироп, приготований зі стевії. Він містить не менше 
45% витяжки рослини і до 55% дистильованої води. Коефіцієнт солодкості сиропу по 
відношенню до цукру становить 1:30, а енергетична цінність сиропу складає 18 ккал 
на 100 грам. 

 
Висновки. Стевія – найбільш корисний і перспективний цукрозамінник 

сучасності. Її можна використовувати у вигляді сиропу при виробництві напоїв 
антидіабетичного призначення. Адже сироп стевії має високий коефіцієнт 
солодкості, низьку енергетичну цінність, стійкий до високих температур, до лужного 
і кислого середовищ, легко розчинний у воді, має ряд лікувально-профілактичних 
властивостей. Економічний розрахунок показав, що використання стевії у 
виробництві безалкогольних напоїв дозволить скоротити витрати на сировину, а саме 
цукру, – у 4 рази. 
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19. Порівняльна характеристика якісних показників рожевих 
столових виноматеріалів в залежності від зони вирощування 

винограду 
Анастасія Пшенична, Ніна Гречко 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. В нашій країні рожеві столові виноматеріали виготовляються в різних 
географічних зонах виноробства та мають відмінності в якісних показниках. Умови 
вирощування, сорти, теруар місцевості, агротехнічні прийоми – все це має прямий 
вплив на формування показників якості як винограду, так і готового продукту.  

Тому метою даної роботи є аналіз впливу вищеперерахованих факторів 
зовнішнього середовища на формування якісних показників рожевих столових 
виноматеріалів різних зон вирощування винограду України.  

 
Матеріали і методи. Об’єкти досліджень – рожеві сухі виноматеріали з сортів 

винограду Мерло і Каберне, культивованих з виноградників Миколаївської області, 
південного та  північно-східного  районів Криму. Переробка винограду 
здійснювалась по «білому» способу. 

Для визначення впливу факторів зовнішнього середовища на якісні показники 
рожевих виноматеріалів проводились дослідження фізико-хімічних характеристик 
винограду з урахуванням теруару місцевості. Досліджувались масові концентрації 
фенольних і барвних речовин, оптичні характеристики, окисно-відновний потенціал 
рожевих виноматеріалів. 

 
Результати. Агрокліматичні показники регіонів вирощування винограду 

наведені в табл.1.  
Таблиця 1 

Агрокліматичні показники регіонів вирощування винограду 
Регіон Сума актив-

них темпера-
тур, °С 

Середня темпе-
ратура самого 

теплого місяця, °С 

Кількість 
опадів за рік, 

мм 

Тип грунту 

Північно-
східний Крим 

3300-3600 22-24 300-460 солонці, 
каштанові 

Південний 
Крим 

3700-4150 23-25 400-600 коричневі 
гірські 

Миколаївська 
область 

3200-3600 22-24 350-450 каштанові, 
чорноземи 
південні 
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Основні фізико-хімічні показники винограду Мерло і Каберне Миколаївської 
області: масові концентрації цукрів 22,6 і 23,1 г/дм3, титрованих кислот 6 і 7,1 г/дм3, 
технологічний запас фенольних речовин 3740,97 і 3862,18 мг/дм3, барвних – 739,69 і 
797,81 мг/дм3 відповідно. Масова концентрація цукрів Мерло півдня Криму 24,0 
г/дм3, титрованих кислот 6,3 г/дм3, технологічний запас фенольних речовин 2471,85 
мг/дм3, барвних – 1056,7 мг/дм3. Для сорту Каберне цього регіону маємо 24,8 г/дм3 
цукрів, 5,1 г/дм3 титрованих кислот, технологічний запас фенольних речовин 2935,3 
мг/дм3 і барвних – 319,12 мг/дм3. Кондиції винограду Мерло і Каберене північно-
східного Криму: масові концентрації цукрів 21,0 для Мерло і 20,7 г/дм3 для Каберне, 
титрованих кислот 6,7 і 6,9 г/дм3, технологічний запас фенольних речовин 2453,8 і 
2777,6 мг/дм3, барвних речовин  389,7 і 400,5 мг/дм3 відповідно. В таблиці 2 наведені 
фізико-хімічні показники рожевих сухих виноматеріалів 

Таблиця 2 
Фізико-хімічні показники рожевих сухих виноматеріалів  

Фактори зовнішнього середовища мають прямий вплив як на розвиток 
винограду, так і на його фізико-хімічний склад. Жаркий клімат на півдні сприяє 
більшому накопиченню масової концентрації цукрів, щільні солонцюваті грунти і 
чорноземи південні на північному-сході та в Миколаївській області сприяють 
високому накопиченню титрованих кислот, низький вміст барвних речовин у 
виноматеріалах Миколаївської області характерний для грунтів з високим вмістом 
азоту та низьким вмістом калію [2, 3].  

Масова концентрація фенольних і барвних речовин, оптичні характеристики та 
окислювально-відновлювальні показники рожевих виноматеріалів прямо залежать 
від фізико-хімічних показників винограду [1].  

 
 
 
 

Масова 
концентрація, 

мг/дм³ 

Оптичні показники Показники 
окисновідновного 

стану 

Регіон Сорт рН 

феноль
них 

речовин 

барвн
их 

речов
ин 

I T G ΔEh, 
мВ 

w, 
мВ/с

м3 

W, 
мВ∙д
м3/мг 

Мерло 3,1 347,1 19,0 0,19 0,59 8,6 136 58,26 0,35 Північ
но-

східни
й 

Крим 

Каберн
е 

2,9 446,9 22,1 0,06 1,15 3,06 149 74,5 0,33 

Мерло 3,0 332,9 57,06 0,23 0,6 8,1 119 51,4 0,35 Півден
-ний 
Крим 

Каберн
е 

2,8 518,3 57,12 0,05 1,17 1,86 144 57,6 0,27 

Мерло 2,9 401,7 4,23 0,06 1,44 2,38 104 49,5 0,26 Микол
аївська 

обл. 
Каберн

е 
2,7 431,6 9,51 0,06 1,04 2,11 117 65,0 0,27 
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Висновки. Результати порівняння якісних показників рожевих столових 
виноматеріалів в залежності від зони вирощування винограду є цінними при виборі 
місцевості вирощування винограду для отримання високоякісних рожевих вин. 

Література 
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20. Якість гранул хмелю вітчизняного виробництва 
 
Оксана Свірчевська, Альона Власенко 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 
Світлана Літвинчук 

Національний університет харчових технологій  
 

Вступ. Аналіз сучасного стану виробництва і використання хмелю показав, що 
тільки на пивоварних заводах з малою потужністю застосовують класичну 
технологію виробництва пива, при якій традиційно використовують гранульований 
хміль. У той же час великі пивзаводи України перейшли на використання різних 
хмелепродуктів: гранул, етанольних і вуглекислотних екстрактів хмелю, завдяки 
чому підвищується ефективність використання комплексу цінних сполук хмелю, а 
також знижуються втрати гірких речовин та ефірної олії в процесі пивоваріння [1]. 

Матеріали і методи. Досліджували гранули хмелю тип 90 вітчизняного 
виробництва ароматичних та гірких сортів. В роботі використовували лабораторні 
сучасні фізико-хімічні методи визначення якісних показників хмелю та гранул, 
спеціальні та загальноприйняті в хмелярській галузі згідно ДСТУ 4099:2009 Хміль 
Правила відбирання проб та методи випробування та ДСТУ 7028:2009 Гранули 
хмелю Технічні умови.  

Результати. Проведені технологічні випробування гранул хмелю вітчизняного 
виробництва на пивоварних заводах України дали можливість встановити, що вони 
не поступаються за якістю зарубіжним хмельовим препаратам і мають перспективу 
для широкого впровадження.  

Серед ароматичної групи сортів заслуговують на увагу гранули хмелю Клон-18,  
що є національним стандартом для ароматичних сортів. Вміст альфа-кислот у 
гранулах даного сорту коливається в межах від 3,9% до 4,6%, середнє значення 
показника становить 4,4%. Показник співвідношення бета до альфа кислот, що є 
коефіцієнтом ароматичності сортів хмелю, більше одиниці та становить 1,38. 

Особливо високі пивоварні якості мають гранули, виготовлені з 
тонкоароматичного сорту хмелю Слов'янка. Вміст гірких речовин в гранулах 
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становить в межах 4,8-6,0%, середнє значення даного показника – 5,1 %. Гранули 
даного сорту містять значну кількість гірких речовин, у них найкраще 
співвідношення бета-кислот до альфа-кислот (1,3-1,8). Така  закономірність 
зберігається протягом багатьох років і є сортовою особливістю. Даний сорт за 
складом гірких речовин та ефірної олії є унікальним. Немає інформації про 
аналогічні сорти хмелю серед закордонної селекції, які б мали схожу біохімічну 
характеристику. 

Подібними властивостями наділені гранули хмелю сорту Національний. Для 
даного сорту характерний найбільш високий в тонкоароматичній групі вміст альфа-
кислот та досить сталий показник співвідношення між альфа- й бета-кислотами.  
Вміст альфа-кислот в гранулах коливається в межах від 6,0 до 9,0%.  Має 
надзвичайно низький вміст когумулону в складі альфа-кислот, що є сортовою 
ознакою. Поєднання ароматичних і гірких речовин в гранулах хмелю визначає високі 
пивоварні якості цієї хмелепродукції. Великої уваги заслуговують найбільш 
розповсюджені гранули хмелю високосмольного ароматичного сорту Заграва. Вміст 
альфа кислот коливається від 5,1-7,5%, середнє значення - 6,3%.  

Із гірких сортів хмелю найширшого використання набули гранули сортів Альта, 
Поліський, Промінь. Вміст альфа-кислот в гранулах, виготовлених з сорту хмелю 
Поліський, що є національним стандартом для гірких сортів, коливається в межах від 
9,1% до 10,0%, середнє значення - 9,7%. Співвідношення бета- до альфа-кислот 
становить 0,5-0,6. Гранули цього сорту за біохімічними характеристиками подібні до 
гранул закордонного виробництва, виготовлених з англійського сорту Нортерн  
Бретер. Гранули, виготовлені з високосмольного гіркого сорту хмелю Альта, мають 
середній вміст альфа кислот - 12,7%, показник ароматичності становить близько 0,5. 
Ці гранули є аналогом німецького сорту Магнум,   що користується  попитом у 
пивоварів України. 

Всі зразки гранул хмелю від досліджуваних партій мали приємний чистий 
хмельовий аромат, колір гранул був від світло-зеленого до зеленого на поверхні 
гранул і на їхньому зламі, масова частка вологи становила 7,4-8,4%, індекс окислення 
гірких речовин хмелю - 0,3-0,5, що відповідає вимогам чинного стандарту. 

Встановлено, що гранули хмелю тип 90 ароматичних та гірких сортів 
вітчизняного виробництва за органолептичними та фізико-хімічними показниками 
відповідають вимогам ДСТУ 707028:2009 Гранули хмелю Технічні умови.  

Висновки. Вміст та якісний склад гірких речовин в гранулах хмелю 
вітчизняного виробництва був стабільним та відповідав паспортним даним сорту 
хмелю, з якого вони були виготовлені. Гранули хмелю тип 90 ароматичних та гірких 
сортів вітчизняного виробництва відповідають світовому рівню, а таких сортів як 
Слов'янка, Заграва та Національний за складом та якістю гірких речовин і ефірної 
олії значно перевищують світові аналоги та є унікальними.  

Література. 
1. Ляшенко Н.И. Биохимия хмеля и хмелепродуктов / Н.И. Ляшенко. - Житомир: 

Полисся, 2002. – 388 с. 
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21. Дослідження процесів приготування ферментованих 
безалкогольних напоїв на основі соку цукрового сорго та 

концентрату яблучного соку 
 

Анна Зінов’єва, Дар’я Карпутіна, Байрам Курбанов,  
Маргарита Карпутіна, Виталий Прибильський 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Підвищений попит на безалкогольні напої сформував тенденцію до 
створення напоїв з новими властивостями за рахунок залучення нетрадиційної 
сировини рослинного походження: чаю, ехінацеї, липи, плодово-ягідної сировини та 
концентратів натуральної сировини [1]. Одними з видів сировини, на основі яких 
може бути удосконалена технологія ферментованих безалкогольних напоїв, є 
цукрове сорго, яке характеризується високим вмістом макро- і мікронутрієнтів та 
концентрат яблучного соку, який позитивно впливає на органолептичні показники 
напою [2].  

Матеріали і методи. Як основну вихідну сировину використовували сік 
цукрового сорго сорту Нектарний із вмістом 18 % сухих речовин (СР), зокрема, %: 
сахароза – 55,  моноцукри  – 29 %, крохмаль  – 11,8 %, геміцелюлоза і целюлоза – 5,8; 
концентрат яблучного соку з вмістом СР 71 % та підготовлену воду, яка відповідала 
вимогам технологічної води для безалкогольних напоїв. В роботі використовували 
сучасні методи досліджень і загальноприйняті методики хіміко-технологічного 
контролю виробництва безалкогольних напоїв.  

Результати. На першому етапі отримання напоїв здійснювали процес гідролізу 
високомолекулярних сполук соку цукрового сорго, його пастеризацію, фільтрування 
та розчинення підготовленою водою до вмісту СР 10 %. У готовому суслі визначали 
фізико-хімічні показники. Оскільки за результатами досліджень кислотність сусла 
була невисокою здійснювали підкислення сусла лимонною кислотою до утворення 
гармонійного смаку (рН 4,6 - 4,7).  Також були підготовлені зразки сусла, в яких 
підкислення здійснювалось шляхом заміни різної кількості соку цукрового сорго 
розчиненим до вмісту СР 10 % концентратом яблучного соку. У досліджених зразках 
співвідношення сусла з цукрового сорго і розведеного концентрату яблучного соку 
становило:  № 1 зразок – 3:2,  № 2 зразок – 7:3,      № 3 – 9:1, зразок № 4 містив 100 % 
сусла (контроль).  

Для для зброджування сусла було обрано пивоварні дріжджі раси 11. Дріжджі 
вносили до початкової концентрації 5 та 4,5 млн/см3. Температура головного 
бродіння зразків становила 12 °С.  

Інтенсивність процесу зброджування сусла аналізували за показниками вмісту 
СР і за ступенем виділення СО2. Динаміка зміни вмісту СР в зразках, які містили 4,5 
млн/см3 дріжджових клітин наведена на рис. 1. Головне бродіння здійснювали 
протягом 3-х діб, доброджування  2 - 3 доби при температурі 1 - 2 °С. Динаміка 
процесу бродіння зразків, до складу яких входить концентрат яблучного соку суттєво 
не відрізнялась від зразку із 100 %-ним  вмістом соку цукрового сорго (рис.). 
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Рис. Динаміка зброждування сусла при початковій концентрації дріжджів 4,5 

млн/см3 

Однак, більш інтенсивно зброджувались зразки, в які було внесено 5 млн/см3 
дріжджових клітин, і, як наслідок, такі зразки мали більшу концентрацію спирту, що 
не відповідало вимогам нормативної документації на безалкогольні напої. При цьому 
із збільшенням тривалості зброджування підвищувалась, також, кислотність напоїв, 
що негативно впливало на  їх органолептичні показники.  

Висновки. В результаті проведених досліджень  встановлено оптимальні 
параметри зброджування сусла на основі соку цукрового сорго та концентрату 
яблучного соку в технології безалкогольних ферментованих напоїв: концентрація 
дріжджів – 4,5 млн/см3, зброджування напою при температурі 12 oС – 3 доби, 
доброджування при температурі 1-2 oС – 2 доби. 

Література 
1. Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства / С.В. Іванов, В.А. 

Домарецький, В.Л. Прибильський  та ін. – К.: НУХТ. – 2013. – 455 с.  
2. Григоренко, Н.О. Перспективи технологічного перероблення цукрового 

сорго / Н.О. Григоренко, Л.Г. Білостоцький, Н.І. Штангеєва // Цукор України. – 2006. 
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22. Зміни амінокислотного складу при пророщуванні рисового 
зерна 

 
Христина-Марія Бохна, Роман Мукоїд, Ніна Ємельянова  

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. В теперішній час людство все частіше зустрічається з вродженим 

захворюванням – целіакією, яка пов’язана з непереносимістю організмом особливої 
фракції рослинного білку – глютену. Лікарських препаратів для боротьби з цим 
захворюванням на сьогоднішній день немає. Тому забезпечення хворих на целіакію 
безглютеновими продуктами вітчизняного виробництва являється важливою медико-
соціальною проблемою. 

Підвищення біологічної цінності харчових продуктів може бути досягнуто 
шляхом добавок при їх виробництві пророщених злаків. Для розроблення 
високоефективних лікувальних аглютенових продуктів потрібен солод з таких злаків, 
що не містять глютену. Однією з найцінніших складових частин харчових продуктів 
є білкові речовини. 
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Тому метою даного дослідження було визначення зміни амінокислотного складу 
при солорощенні рису. 

Матеріали та методи. Зразки рису отримували з Інституту Рису НААН, м. 
Скадовськ Херсонської обл. Досліджували 2 сорти рису: Віконт, Онтаріо. Рисовий 
солод готували на лабораторній установці, яка знаходиться в Проблемній науково-
дослідній лабораторії НУХТ. 

Амінокислотний склад (загальних і вільних) кислот визначали на 
амінокислотному аналізаторі Т-339 виробництва, Чехії. 

Результати. Особливо цінними являються незамінні амінокислоти до яких 
належать 8 амінокислот: лізин, треонін, валін, метіонін, триптофан, лейцин, 
ізолейцин і фенілаланін. Білок, що не містить декількох, або навіть однієї незамінної 
амінокислоти вважають неповноцінним. Відомо, що нестача в харчових продуктах 
незамінних амінокислот приводить до затримання розвитку організму. 

Результати аналізів представлені в таблиці. 
Раніше проведеними нами дослідженнями вітчизняних сортів рисового зерна 

було установлено, що за хімічним складом вони мало різняться між собою. Для 
дослідів було підібрано 2 сорти: Віконт і Онтаріо. Віконт відрізнявся найменшим 
вмістом білка (6,69%), а Онтаріо – найменшою плівчастістю (17,34%) і високою 
врожайністю (9,58 т/га) [1]. 

Одержані результати показали, що білки зерна рису обох сортів мало різняться за 
своїм амінокислотним складом: 4574 мг в 100 г зерна має Віконт і не набагато більше 
– 4769 мг – Онтаріо. Обоє сорти містять всі незамінні амінокислоти, тобто є 
повноцінними. При цьому частка незамінних амінокислот у Віконта складає 28%, а у 
Онтаріо – 32%, різниця також невелика. 

Таблиця 
Амінокислотний склад зерна рису та отриманого з нього солоду 

Сорт рису Віконт Сорт рису Онтаріо 
Амінокислоти, мг в 100 г 
Загальні Вільні Загальні Вільні 

Показники 

Зерно Зерно Солод Зерно Зерно Солод 
Сума амінокислот, мг/100 г 
В тому числі незамінні: 
Мг - % 

4574 
1309 
28 

24 
2 
8 

402 
161 
40 

4769 
1529 
32 

49 
5 
10 

274 
118 
43 

Значний інтерес має вміст вільних амінокислот. При порівнянні цих 2-х зразків 
видно, що за вмістом вільних амінокислот попереду сорт Онтаріо. Частка незамінних 
в складі вільних амінокислот у Онтаріо складає 10%, а у Віконта – 8%, тобто різниця 
невелика. 

Звертає на себе увагу значний ріст вільних амінокислот в результаті 
солодорощення рисового зерна. Так, в солоді з рису Віконт кількість вільних 
амінокислот збільшилась в 12 разів. Що до Онтаріо, то в результаті солодорощення 
при 18°С кількість вільних амінокислот збільшилась в 5,5 раз, а в результаті 
солодорощення при 25°С – в 9 разів. 

З таблиці також видно, що солодорощення рису приводить не тільки до значного 
збільшення вмісту вільних амінокислот, але і до змін їх якісного складу. Так, деяких 
вільних амінокислот в складі білків несоложеного рису не було. Наприклад, рис 
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сорту Віконт не мав валіну і метіоніну, Онтаріо – не мав метіоніну, лейцину та 
ізолейцину. В той же час в солоді всі ці амінокислоти вже є і в значних кількостях.  

Одержані результати дослідження показали, що використання при виробництві 
харчових продуктів пророщеного рису (солоду) замість рисової крупи буде значно 
збагачувати їх власними амінокислотами, в тому числі незамінними. 

Висновок. В результаті солодорощення зерна рису вміст вільних амінокислот 
збільшується в 5,5 – 12 разів, в складі яких частка незамінних складає 37-40%. 

Література 
1. Глютен. Чому його можна не всім? / Р.М. Мукоїд, Н.О. Ємельянова, О.В. 

Чумакова // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-
практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных 
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23. Дослідження впливу додаткових джерел живлення на 
зброджування концентрованого сусла. 

 
Світлана Ковальчук, Олександр Лемак, 

Тетяна Мудрак, Петро Шиян  
Національний університет харчових технологій,  

 
Вступ. Розроблення комплексної безвідходної технології переробки зернової 

сировини в біоетанол зумовлює зброджування сусла високої концентрації і 
використання осмофільних та термотолерантних штамів дріжджів [1].  

Для отримання бражок із концентрацією спирту (10-15% об.) велике значення 
має бродильна активність дріжджів. Їх фізіологічний стан впливає на біоконверсію 
сусла і якісний склад летких домішок бражки. 

Важлива роль в живленні дріжджів, окрім вуглецю і азоту, належить 
мікроелементам марганцю, заліза, міді, цинку та ін. Вони забезпечують ефективний 
процес зброджування сусла та  синтез біомаси  дріжджів. Незважаючи на малий вміст 
мікроелементів в клітині роль їх в життєдіяльності виключно висока [2,3]. 

Метою роботи є дослідження впливу наночастинок металів та їх концентрації на 
процес дріджегенерування і біоконверсії вуглеводів сусла із крохмалевмісної 
сировини. 

Матеріали і методи. Культивування та зброджування проводили на суслі із 
кукурудзи концентрацією 26 % сухих речовин. У дослідженнях використовували 
наночастинки    металів марганцю,  заліза,  міді,  цинку   при концентраціях    1,2 
мкг/см³ та  

30 мкг/см³. Зброджували сусло осмофільним штамом дріжджів S. cerevisiae ДО–
11 при температурі 32–35 ºС, а їх синтез проводили за  температури 30–32 ºС. Засівні 
дріжджі вносили в кількості 10 млн/см³ при дріджегенеруванні та 30 млн/см³ при 
зброджуванні. Аналіз синтезу летких домішок проводили на газовому хроматографі 
«Кристал 2000 М». 

Результати. Встановлено, що найвища регенеративна здатність дрідждів 
спостерігалась у зразках з наночастинками цинку та в композиції   всіх 
досліджуваних металів при концентрації 1,2  мкг/см³ і становила відповідно 370 і 302 
млн/см³. Це може бути пов’язано зі здатністю цинку впливати на активність 
ферментів вуглеводного обміну, проникність мембран та здатність стабілізувати 
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клітинні компоненти. Однак, підвищення концентрації цинку сприяє  зниженню 
синтезу біомаси на 40,5%. Концентрація наночастинок Fe+³ та Cu+² практично не 
впливала  на синтез дріжджових клітин  і  кількість яких становила 251-236 млн/ см³. 

Оскільки найбільш позитивний вплив наночастинок металів в процесі 
дріджегенерування  виявлено при концентрації 1,2 мкг/см³, то дослідження впливу 
цих компонентів при внесенні їх на стадії термоферментативної обробки (ТФО) та 
біоконверсії сусла визначали при зазначеній концентрації. 

Експерементальні дані свідчать, що додавання марганцю в субстрат незалежно 
від стадії  внесення забезпечило кращі хіміко - технологічні показники бражки  
порівняно з усіма іншими досліджуваними зразками. При цьому кількість 
синтезованого  спирту в бражках зростала на 1,2–1,5 %. Це вказує на  здатність Mn+² 
позитивно впливати не тільки на вітаміноутворення, синтез білку та деяких 
незамінних амінокислот, але, загалом і на протікання реакції циклу Кребса [2,3]. 

Додавання наночастинок металів на стадії  ТФО замісу сприяє не тільки 
підвищенню бродильної активності дріжджів, але має позитивний вплив на процес 
гідролізу крохмалю сировини, що може бути пов’язано з активацією та стабілізацією 
ферментних препаратів. Підтверженням цього є зниження вмісту  в бражках 
зброджуваних вуглеводів  на 12–25%  і нерозчиненого крохмалю на 10-35%  
порівняно з контролем. 

Аналіз синтезу летких домішок в бражних дистилятах показав, що в процесі 
зброджування сусла їх вміст знижувався на 2–5% незалежно від зони внесення 
наночастинок металів. 

 
Висновки. Додавання наночастинок металів має позитивний вплив і забезпечує 

високу фізіологічну активність дріжджів у процесі дріжджегенерування та  
біоконверсії сусла, що сприяє підвищеню синтезу спирту та зниженню концентрації 
летких домішок у бражках. Рекомендована концентрація наночастинок металів 
складає 1,2 мкг/см³.  

Література 
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24. Оптимізація температурного режиму гідроферментативного  
оброблення кукурудзяного замісу 

 
Денис Ткаченко, Петро  Шиян 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Сучасний рівень розвитку спиртової галузі України потребує оптимізації 

усіх технологічних процесів  з метою раціонального та найбільш економічного 
використання сировинних та енергоресурсів. Тому розроблення  технологічних 
прийомів, які сприяють  підвищенню ефективності виробництва та збільшенню 
виходу спирту без додаткових капіталовкладень є  актуальним завданням. На 
сьогодняшній день  практично усі спиртзаводи України працюють за технологіями 
низькотемпературного розварювання крохмалевмісної сировини  1. Основним 
видом сировини для виробництва етилового спирту в Україні  є кукурудза. Відомо, 
що крохмаль кукурудзи є найбільш складним з точки зору дії на нього розріджуючих 
ферментних препаратів, за рахунок значної кількості амілопектину, полісахариду 
розгалуженої структури 2. Внаслідок складної структури крохмалю кукурудзи,  під 
час її переробки у спиртовому виробництві  на стадії розварювання  температурні 
режими досягають 95 С  при тривалості від  4 до 5 годин.  

Метою нашої роботи було оптимізувати температурний режим 
гідроферментативного  оброблення кукурудзяного замісу на основі визначення 
динаміки вуглеводів. 

 
Матеріали і методи. Об’єктом досліджень  був  зразок кукурудзи 

крохмалистістю   60,56 %,  вологістю 13,8 % та засміченістю 0,8 %.  Як 
розріджуючий  ферментний препарат (ФП) у дослідах використовували Амілекс 3Т 
(бактеріальна термостабільна α-амілаза) з розрахунку  0,75 дм 3 на 1 т умовного 
крохмалю. Оптимальна температура дії цього ФП знаходиться у межах 80-95С. 

Для приготування замісу  використовували помел з кукурудзи,  що 
характеризувався  95-96 % проходу через сито з діаметром отворів 1 мм, який 
готували за допомогою лабораторного млина.  Помел кукурудзи ретельно змішували  
з стерильною  водопровідною водою таким чином, щоб гідромодуль був на рівні 
1:2,5. Потім у заміс вносили розрахункову кількість ФП Амілекс 3Т і підігрівали до 
температури 48-50С  та витримували впродовж 30 хвилин. Потім кожний варіант 
досліджень підігрівали окремо до температури: (802) С (1-й варіант), (852)С (2-й 
варіант), (902)С (3-й варіант), до (952)С (4-й варіант) та  витримували за цієї 
температури впродовж 4-х годин.  Кожну годину відбирали пробу, яку охолоджували 
до температури 20С та визначали в ній кількість загальних, розчинних, 
спирторозчинних  вуглеводів за колориметричним методом з антроновим реактивом 
[3] та розраховували вміст декстринів  і нерозчиненого крохмалю. 

Результати.  Перед початком нагріву замісу за варіантами кількість загальних 
вуглеводів і  нерозчиненого  крохмалю становила 16,31 і  10,2 г/100см3, відповідно. 
За температурним режимом 1-го варіанту декстринізація крохмалю кукурудзи 
відбувається досить повільно і на 4-ту годину кількість нерозчиненого  крохмалю 
становила лише 3,82 г/100см3, тобто в замісі ще залишалося  37,3% крохмалю, по 
відношенню до початкової  його кількості. Кількість декстринів збільшується 
пропорційно зменшенню кількості нерозчиненого крохмалю.  Температурний режим 
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2-го варіанту є більш придатним для декстринізації крохмалю кукурудзи, тому що на 
3-ту годину кількість нерозчиненого крохмалю становила 2,51 г/100см3, тобто в 
замісі ще залишається  24,4% крохмалю. Водночас за температурними режимами  3-
го та 4-го варіантів вже після двох годин витримки  у замісі залишається 20,5 та 18,6 
% нерозчиненого  крохмалю. При порівнянні результатів динаміки нерозчиненого 
крохмалю у процесі подальшої витримки  впродовж 3- та 4-х годин спостерігали, що 
кількість  крохмалю більш динамічно змінюється у 3-му варіанті при витримуванні за 
температури (902)С і становить 0,91 та 0,76 г/100см3, відповідно. У 4-му варіанті 
витримки замісу за температури  (952)С кількість нерозчиненого крохмалю  на 3-ю 
та 4-ту години залишається майже на одному рівні - 1,2-1,23 г/100см3. Це можна 
пояснити тим, що ФП  під час витримування за умов максимальних температур  
швидше втрачає свої властивості, тобто при зниженні  температурного рівня ФП 
проявляє більшу стабільність дії.  

Висновки. Одержані результати показали, що у спиртовому виробництві  на 
стадії розварювання кукурудзяного замісу оптимальним є температурний режим 85-
90 С  впродовж  3 годин.  
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25. Особливості приготування водно-спиртових екстрактів 
волоського горіха в технології ферментованих напоїв. 
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Вступ. Екстракти, як напівфабрикати для приготування напоїв, харчових 
концентратів і кондитерських виробів є джерелом мікронутрієнтів – фенольних 
сполук, терпенів, органічних кислот, біофлавоноїдів та ряду інших сполук. Фізико-
хімічні та органолептичні властивості екстрактів залежать головним чином від виду 
сировини з якої їх виготовляють, а також від технологічних режимів приготування, 
які повинні максимально зберегти біологічно цінні речовини [1]. 

Матеріали і методи. Перспективною рослинною сировиною для приготування 
водно-спиртових екстрактів є волоський горіх (Juglans regia), який в достатній 
кількості вирощується на території України. Листя та навколоплідні шкірки 
волоського горіха містять значний запас біологічно-активних речовин, зокрема 
гідроюглон, флавоноїди, альдегіди, ефірні масла, алкалоїди, вітаміни, 
фенолкарбонові кислоти, дубильні речовини та ін. [2]. 
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Технологія ферментованих напоїв на основі ячмінного солоду передбачає 
використання водно-спиртових екстрактів, виготовлених шляхом мацерації 
поновлюваних частин волоського горіха, а саме навколоплідних шкірок та листя. 

Загальновідомими факторами, що обумовлюють ефективність процесів 
екстрагування з рослинної сировини основних складових та речовин, що їх 
супроводжують є ступінь подрібнення, природа екстрагента, температура, тривалість 
і гідромодуль. 

Оскільки етиловий спирт дозволяє найефективніше вилучити фенольні сполуки 
із рослинної сировини, як екстрагент при проведенні досліджень використовували 
водно-спиртові розчини концентрацією 40-60 % об,. При виборі ступеня подрібнення 
сировини керувались наступним. Грубодисперстне подрібнення знижує ефективність 
екстракції, а високодисперстне збільшує перехід небажаних складових сировини, 
ускладнює процес фільтрування і негативно впливає на колоїдну стійкість готової 
продукції. Тому для екстракції сировину подрібнювали до часточок розміром 25 – 30 
мм. Для більшості видів рослинної сировини оптимальна температура екстрагування 
становить 30 – 50 °С. Але навколоплідні шкірки та листя волоського горіха є 
специфічною сировиною, як за хімічним складом так і за структурою. Температурний 
режим екстракції обрано в інтервалі 20 – 25 °С, що дало змогу максимально зберегти 
леткі речовини, а також запобігти погіршення букету готового напою. Також для 
максимального вилучення екстрактивних речовин та «дозрівання» екстракту 
збільшили термін витримки до 90 діб. Обрані умови дозволили отримати 
високоякісні екстракти з характерним для волоських горіхів ароматом та присмаком. 

 
Результати. Вміст екстрактивних речовин в дослідних зразках водно-

спиртових екстрактів листя та навколоплідних шкірок наведено на рис. 
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Рис. Вміст екстрактивних речовин у водно-спиртових екстрактах волоського 
горіха 

Встановлено, що при збільшенні концентрації етилового спирту у водно-
спиртових екстрактах загальний вміст екстрактивних речовин збільшується, що 
свідчить про їх більшу спирто-, ніж водорозчинність.  

Наступним етапом досліджень є якісне та кількісне визначення екстрактивних та 
летких сполук в отриманих водно-спиртових екстрактах. 
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Висновки. виготовлення водно-спиртових екстрактів із навколоплідних шкірок 
та листя волоського горіха має певну специфіку. Основою процесу екстрагування 
речовин волоського горіха, як перспективної рослинної сировини для приготування 
водно-спиртових екстрактів з їх подальшим застосуванням в технології 
ферментованих напоїв є максимальне вилучення дубильних, ароматичних та інших 
біологічно-активних речовин з наступною витримкою напівпродукту. 
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26. Використання фільтрату барди в технології підготовки 
крохмалевмісної сировини до зброджування. 
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Вступ. Аналіз стану вітчизняної спиртової галузі, яка в значній мірі 
зорієнтована на виробництво біоетанолу вказує, що першочерговим завданням є 
підвищення рентабельності товарної продукції та максимальне використання 
відходів виробництва в тому числі і післяспиртової барди [1]. 

Вирішення проблеми утилізації післяспиртової барди, які покладено в технології 
спиртового виробництва забезпечують значне скорочення її виходу, що досягається 
за рахунок підвищення концентрації сусла і повернення фільтрату барди на стадію 
приготування замісу [2]. 

Метою роботи є дослідження впливу кількості фільтрату барди та кратності його 
використання для приготування замісів на процес зброджування сусла із 
крохмалевмісної сировини. 

Матеріали і методи. У дослідженнях використовували фільтрат барди на 
стадії приготування замісу в кількості 20, 30, 50 та 100% на заміну води. 
Зброджували сусло осмофільним штамом дріжджів S. cerevisiae ДО–11 при 
температурі 32–35ºС. Засівні дріжджі вносили в кількості 10 млн/см³ при 
дріджегенеруванні та 30 млн/см³ при зброджуванні. Аналіз синтезу летких домішок 
проводили на газовому хроматографі «Кристал 2000 М». 

Результати. На основі експериментальних досліджень встановлено, що 
використання фільтрату барди на стадії приготування замісу в кількості 20, 30, 50 та 
100% на заміну води дозволяє знизити вихід барди на 40-60% та сприяє підвищенню 
кількості дріжджів та їх фізіологічної активності, концентрації спирту, а хіміко-
технологічні показники бражки по зброджуваних вуглеводах відповідають 
нормативним показникам. 

На основі одержаних даних були проведені дослідження по зброджуванню сусла 
при багаторазовому використанні фільтрату барди на стадії приготування замісів та 
його впливу на хіміко-технологічні показники бражок і в’язкість сусла. 
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Аналіз експериментальних даних  показав, що в зразках із фільтратом барди 
протягом всіх 6 циклів інтенсивність зброджування сусла, особливо перші дві доби, 
була вищою, ніж в контролі, що підтверджує достатньо високу біологічну активність 
дріжджів. 

Аналіз хіміко-технологічних показників бражки показав, що із підвищенням 
кількості циклів використання фільтрату барди рН бражки знижувався від 4,61 до 
4,05.  

З підвищенням кількості циклів до шести при дозуванні фільтрату від 20 до 100%  
в’язкість сусла зростає в 1,17, 1,2, 1,5 та 1,7 рази відносно концентрації фільтрату 
барди в замісі до першого циклу. Це може бути обумовлено частковою коагуляцією 
білків із наступною адсорбцією на них ферментів, що може призводити до зниження 
гідролітичної активності альфа-амілаз [3]. При цьому динамічна в’язкість замісу не 
перевищувала 2,2 Па∙с, коли граничне значення в’язкості повинно бути не більше 3 
Па∙с. Це дозволить забезпечити транспортування напівпродуктів спиртового 
виробництва по комунікаціях.  

Встановлено, що із зростанням кількості циклів використання фільтрату барди 
вміст водорозчинних вуглеводів поступово зростає і на шостому циклі підвищується 
в 1,45, 1,54, 1,58 та 2,02 рази залежно від концентрації фільтрату барди. На 
останньому циклі зброджування сусла при концентрації фільтрату барди 50 та 100% 
спостерігалось підвищення концентрації декстринів до 0,33; 0,4 г/100 см3 бражки, що 
свідчить про часткову інактивацію глюкоамілази, в  результаті чого відбувається 
зниження концентрації спирту в бражках  в порівняні із першим циклом на 0,7 – 1,9% 
об. відповідно. 

Аналіз синтезу летких домішок в бражних дистилятах показав, що з 
підвищенням концентрації фільтрату барди на стадії приготування замісу їх вміст 
знижується на 19 – 27,8%, а із збільшенням кратності його використання – 
спостерігається лише тенденція на збільшення цих компонентів. 

Висновки. Результати досліджень показали, що багаторазове використання 
фільтрату барди на стадії приготування замісу є доцільним. Максимальна кратність 
його використання при кількості 50 – 100% складає не більше 5 циклів. Для 
підвищення циклів використання фільтрату барди бажано використовувати 
кислотостійкі ферментні препарати оптимум дії рН яких знаходиться в межах 3,4 -
5,0, або проводити нейтралізацію барди.  
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27. Удосконалення водопідготовки для виробництва 
ферментованих медових напоїв 
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Вступ. Один з напрямків соціально-економічного розвитку України – 

збільшення виробництва повноцінних якісних харчових продуктів,  впровадження та 
удосконалення ефективних технологій. Перспективними продуктами медико-
біологічного спрямування є ферментовані напої (напої бродіння) на основі меду. За 
рахунок життєдіяльності  мікроорганізмів у ферментованих напоях відбувається 
утворення природного збалансованого комплексу біологічно активних речовин. [ 1 ] 

При кондиціюванні води для виробництва ферментованих напоїв спосіб 
фільтрування є обовязковим. Однак, фільтрування води крізь гравій і кварцовий 
пісок не повною мірою забезпечує якість підготовленої води за показниками 
мутності, прозорості та забарвленості.  

Мікропористі мінерали (ММ) можуть використовуватись для ефективного 
фільтрування від механічних домішок та одночасного покращення органолептичних 
показників води за рахунок своїх структурних та іонообмінних властивостей.  

Основними процесами, що забезпечують життєдіяльність будь-якого організму є 
окисно-відновні реакції під час яких, змінюється електричний потенціал. Різниця 
електричних потенціалів є окисно-відновним потенціалом (ОВП). ОВП внутрішнього 
середовища людини коливається у межах -100 …-200 мВ.  За рекомендаціями МОЗ, 
ОВП питної води не повинен перевищувати +60 мВ. В той же час ОВП води 
природної становить +100…+400 мВ, водопровідної  – +220…+380 мВ. [ 2 ] 

Тому, є актуальним удосконалення способу механічного фільтрування води із 
застосуванням нових ефективних фільтрувальних матеріалів. 

Матеріали і методи. Досліджували: напої медові згідно з чинними НД; мед 
натуральний згідно з ДСТУ 4497:2005; воду питну та підготовлену Київського 
водогону та підприємства «Carlsbterg» згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10; ММ: гранат, 
кремінь та суміш мінералів: раухтопаз, гірський кришталь та моріон. Здистильовану 
воду та кварцовий пісок використовували як контроль. 

Під час досліджень використовували загальноприйняті методи аналізу у лікеро-
горілчаному та безалкогольному виробництвах, теоретичне узагальнення і 
порівняння. 

Результати. З метою удосконалення кондиціювання води для виробництва 
ферментованих напоїв було досліджено ММ, проведено моделювання процесу 
удосконаленого способу механічного фільтрування, досліджено вплив обробленої 
води на якість ферментованих медових напоїв.  

Встановлено, що гранат, кремінь, раухтопаз, гірський кришталь та моріон мають 
вищу механічну міцність на 2…5 %, зольність меншу у 1,2…3 рази, ніж кварцовий 
пісок, що сприяє збільшенню терміну їх експлуатації та кількості регенерацій в 
1,2…1,5 рази, зменшенню пускового періоду та витрат води та реагентів на 
промивання в 1,2…2 рази. 

Встановлено, що при фільтруванні води крізь досліджувані ММ покращувався 
смак та запах води, не збільшувалась її окислюваність, вміст силікатів і кальцію, при 
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цьому значення показників забарвленості, мутності та вмісту заліза зменшувалось в 
1,2…1,5 рази. 

Завдяки структурі та адсорбційним властивостям ММ, більш ефективно 
відфільтровуються механічні домішки, зменшується і стабілізується ОВП води, 
покращуються її органолептичні якості з набуттям ефекту джерельної води.  
Застосування  води, обробленої різними ММ суттєво покращує органолептичні 
показники ферментованих медових напоїв та зменшує на 25 % ОВП, стабілізуючи 
його до +170 мВ. 

Висновки. Науково обґрунтовано актуальність застосування ММ: гранату, 
кременю, раухтопазу, гірського кришталю та моріону у водопідготовці для 
виробництва ферментованих медових напоїв. Покращені фізико-механічні 
характеристики ММ дають змогу збільшити питомий об’єм підготовленої води на 
30…80 %.  

Досліджувані ММ: гранат, кремінь, раухтопаз, гірський кришталь та моріон є 
перспективними і дають змогу не тільки значно зменшити у воді вміст механічних 
домішок та покращити органолептичні показники як води, так і ферментованих 
медових напоїв з її використанням. 
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Вступ. В сировині, яку використовують для виробництва пива міститься велика 

кількість попередників сірковмісних сполук, а технологічні процеси сприяють 
утворенню і накопиченню летких речовин до концентрації, що можуть перевищувати 
поріг відчуття і надавати неприємний смак та аромат готовому напою.  

Вважають, що диметилсульфід є однією з найважливіших смако-ароматичних 
сірковмісних сполук пива [1,2]. Присутність ДМС у великих концентраціях вважають 
пороком для більшості сортів пива низового бродіння. Основний попередник ДМС 
(ДМС-П) – S-метилметіонін (SMM), синтезується з метіоніну в наслідок біохімічних 
процесів пророщування зерна і переходить з солоду в пиво. Кількість SMM в солоді 
залежить як від якості сировини, так і від режимів солодорощення. Тому, ця речовина 
в пивоварінні контролюється в солоді, суслі і готовому пиві. Відзначають [1], що 
недостатнє розщеплення SMM і видалення ДМС при солодорощенні практично не 
можливо виправити на технологічних стадіях виробництва пива. Тому встановлення 
механізмів синтезу та закономірностей нокопичення ДМС і ДМС-П в процесі 
солодорощення зерна  є актуальним завданням. 



 367 

Методи досліджень. Для проведення експериментальних досліджень було 
обрано пивоварний сорт ячменю «Дача» і сорт гороху «Мадонна», вирощені в 2013 
році. Пророщування 2 зразків зерна здійснювали в лабораторних умовах при 
температурі 16-18 ˚С протягом 5 діб. Підсушування солоду здійснювали при 
температурі 45-65 ˚С 8 годин. Вміст вільного ДМС і попередників визначали на 
газохроматографічному аналізаторі фірми Perkin Elmer (США) згідно методики 
МЕВАК. Фізико-хімічні показники якості солоду визначали за методиками, що 
застосовуються в пивоварінні [4].  

Результати. ДМС або метилтіометан – летка органічна сполука з температурою 
кипіння 37 ˚С, легко окислюється в диметилсульфоксид (ДМСО). За класифікацією 
EBC (Європейська пивоварна конвенція) ДМС має індекс смако-ароматичних 
речовин 0,732, які обумовлюють смак «вареної кукурудзи» в пиві [2].  

Механізм біохімічного синтезу SMM із метіоніну полягає в тому, що при 
пророщуванні ячменю під дією ферменту метіонінаденозилтрансферази відбувається 
спочатку синтез S-аденозилметіоніну (активної форми метіоніну) в подальшому за 
участі метилтрансфераз відбувається метилювання карбоксильних груп S-
адинозилметіоніну. При цьому утворюється сполука SMM, а S-аденозилметіонін 
синтезується в S-аденозилгомоцистеїн, який приймає участь у складному циклі 
перетворення і відновлення метіоніну [2,3]. Під дією тепла, переважно під час 
сушіння солоду SMM розпадається на ДМС і гомосерин. Частина утвореного ДМС 
окиснюється до ДМСО, який під дією диметилсульфідредуктази мікроорганізмів 
знову може відтворюватися до ДМС [2]. 

Дані досліджень показали, що SMM починає синтезуватися вже на стадії 
замочування зерна. В кінці пророщування максимальне значення ДМС-П в ячмені 
становило біля 16 мг/кг, а у горосі ці значення були на 50-60% менші. Інтенсивний 
розпад SMM відбувається при температурі вище 60˚С.  В процесі підсушування 
кількість ДМС-П зменшилася на 58-65%. 

Висновок. Під час пророщування в зерні накопичується велика кількість 
попередників ДМС-П і незначна кількість ДМС. Кількість синтезованого SMM, в 
процесі пророщування зерна, залежить від інтенсивності білкового обміну в зерні. В 
процесі сушіння кількість ДМС-П значно зменшується, а кількість ДМС 
збільшується. Солод гороху може містити на 50-60% менше ДМС-П, ніж солод 
ячменю.  
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29. Про використання гороху та солоду з нього у виробництві 
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Вступ. У виробництві пива якісний склад азотних речовин сусла є одним із 

основних факторів, які впливають на бродильну активність дріжджів і формування 
необхідних органолептичних показників готового продукту. Найбільш цінним 
джерелом азоту для дріжджів є амінокислоти. Із необхідної кількості азотних 
речовин сусла, що зброджується, біля 70% дріжджі асимілюють у вигляді вільних 
амінокислот вибірково. Швидкість асиміляції амінокислот практично не залежить від 
раси дріжджів, а лише від якісного і кількісного складу амінокислот. За швидкістю і 
послідовністю асиміляції їх поділяють на 4 групи. Спочатку засвоюються 
амінокислоти першої групи, потім другої, третьої і четвертої. Амінокислота пролін, 
якої в злакових культурах велика кількість, практично не асимілюється [1,2]. 

При застосуванні в рецептурі солоду низької якості, а також великої кількості 
несолоджених зернопродуктів і цукровмісної сировини (цукор, мальтозна патока та 
ін.) зменшується вміст необхідних амінокислот і амінного азоту. В цих випадках 
виникає необхідність застосування зернопродуктів, що містять підвищену 
концентрацію амінного азоту і амінокислот, наприклад гороху або солоду з нього.  

Методи досліджень. В експериментальних дослідженнях для приготування 
пивного сусла застосовували солод ячменю в кількості 50-70%, решту замінювали 
несоложеними матеріалами, зерном гороху і солодом з нього. Сусло готували 
відварним способом і зброджували при температурі 10-12 ˚С. Показники якості 
сировини, сусла і пива оцінювали за методами прийнятими в пивоварінні [3]. 
Амінокислотний склад визначали на аналізаторі ААА Т 339 (Чехія). 

Результати. Порівняльна характеристика якісного складу амінокислот 
показала, що кількість амінокислот солоду гороху першої групи, яка асимілюється 
дріжджами в перші 20 годин бродіння, порівняно з солодом ячменю більша. Це буде 
позитивно впливати на інтенсивне розмноження дріжджів і їх фізіологічний стан.   
Кількість амінокислот другої і третьої групи, які засвоюються дріжджами протягом 
всього терміну бродіння в горосі і солоді з нього теж значно більша, що буде 
позитивно впливати на інтенсивність зброджування сусла.  

В суслі виготовленого з додаванням зерна або солоду з нього збільшується 
кількість розгалужених амінокислот (лейцин, ізолейцин, валін), що буде призводити 
до накопичення меншої кількості небажаних речовин, в першу чергу діацетилу, який 
негативно впливає на смак пива. Сусло виготовлене з використанням 
запропонованих зернопродуктів буде містити більшу кількість амінокислот, які 
найбільш повно споживаються дріжджами: метіонін, серин, глютамінова кислота, 
цистеїн, лізин, гістидин. Кількість проліну, який зовсім не засвоюється дріжджами і 
має негативний вплив на формування смаку пива в солоді ячменю більша ніж в 2 
рази в порівнянні з зерном та солодом гороху.  

Дані досліджень інтенсивності бродіння свідчать, що при виготовленні сусла з 
додаванням зерна гороху більше 1 % прискорюється процес зброджування сусла. 
При великій кількості зерна гороху, або солоду з нього інтенсивність зброджування 
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практично не змінюється, а тривалість фільтрування сусла значно збільшується і 
може погіршуватися колоїдна стійкість пива.  

Висновок. Використання зерна гороху або солоду з нього у складі затираємих 
зернопродуктів в оптимальній кількості інтенсифікує процеси зброджування сусла і 
може покращити необхідні органолептичні показники якості пива.  
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Вступ. Основною зерновою культурою для виробництва солоду є ярий 

дворядний пивоварний ячмінь. Зерно ячменю повинно бути крупним із вмістом білку     
9 – 11 %,     60 – 65 % крохмалю, з плівчастістю 7 – 9 % і забезпечувати високий 
рівень екстрактивності солоду.  

Останнім часом, пивовари почали звертати свою увагу на озимий дворядний 
пивоварний ячмінь. Ця культура ефективніше, ніж ярий ячмінь, використовує зимові 
і ранньовесняні запаси вологи в ґрунті, характеризується більшою посухостійкістю, 
завдяки чому може давати високі врожаї. Велике значення має ранньостиглість 
ячменю озимого, який достигає на 7 – 12 днів раніше чим ярий [1]. Крім того влітку 
спостерігається нестача сировини для виробництва пива. 

Матеріали та методи. Для досліджень було відібрано по три партії ярого 
ячменю сорту Себастьян і озимого сорту Маскара. У зразках ячменю і солоду 
визначали фізико – хімічні показники згідно методик викладених в [2]. 

 
Рис.1 Фізико – хімічні показники ячменю на суху речовину. 
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Замочування здійснювали повітряно – водяним способом, при температурі 
замочної води 14 – 16 °С, до W = 42 – 44 %. Солодорощення замоченого ячменю 
проводили протягом 6 діб при температурі 13 – 16 °С. Висушували солод по режиму 
світлого пивоварного солоду. Показники якого наведені на діаграмах (рис. 2). 

Результати. Як видно із діаграм (рис. 2) екстрактивність готового солоду у 
ярого ячменя сорту Себастьян, в залежності від партії, відрізняється на 2,3% між 
собою. У озимого ячменю екстрактивність всіх партій майже однакова, але від ярого 
ячменю менша на 2%. Крихкість краща у солоді із ярого ячменю, а скловидність 
менша. Фільтрується затір із  

 
Рис. 2 Фізико – хімічні показники готового солоду на суху речовину. 

солоду ярого і озимого ячменю за 50 хв. Різні показники у партіях одного сорту 
ярого чи озимого ячменю залежать від кліматичних і ґрунтових умов. 

 
Рис. 3 Фізико – хімічні показники сусла із солоду ярого і озимого ячменю. 

 
Аналізуючи дані діаграм (рис. 3) бачимо, що кількість розчинного білку більша у 

ярого ячменю, але в деяких партіях ці показники співпадають, оцукрювання краще у 
озимого ячменю. У ярого ячменю більше вміст амінного азоту, порівняно з озимим 
ячменем.  

 
Висновки 
1. Озимі сорти пивоварного ячменю мають більшу урожайність порівняно з 

ярим. 
2. Використання озимого ячменю зменшує ризик інфікування грибами роду 

Fusarium, які викликають ефект гашинга. 
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3. Ціна однієї тони озимого ячменю менша чим ярого (на 100 – 200 грн/т) 
Література 
1. Климишена Р.І. Преспективи вирощування ячменю озимого на пивоварні 

потреби. Вісник аграрної науки, червень 2010, с. 73 – 74. 
2. Мельетьєв А.Є. Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і 

безалкогольних напоїв./ Мельєтьєв А.Є., Тодосійчук С.Р., Кошова В.М. – Вінниця. 
Нова Книга, 2007. – 392 с.  

3. Псота В. Испльзование озимого ячменя для производства солода – 
http://www/propivo.ru/sens/30/ispotzov/.html. 

 
 

31. Удосконалення технології приготування пива з 
використанням житнього ферментованого солоду 

 
Марія Лескович, Валентина Кошова 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Представлена науково-дослідна робота направлена на дослідження 
удосконалення технології пива з використанням нетрадиційної сировини. 

Розробка нового пива полягає у визначенні оптимального співвідношення 
компоненті, тобто складанні його рецептури, визначенні основних фізико-хімічних 
показників і, найголовніше, органолептичних властивостей. 

Для приготування традиційного пива використовується ячмінний солод. Однак 
існують сорти пива, в яких ячмінний солод частково замінюється на інші види 
зернових.  

З метою отримання нового пива було запропоновано використання житнього 
ферментованого солоду. 

Житнє пиво це пиво яке повністю зварено з використанням житнього солоду або 
частину ячмінного солоду замінено житнім солодом. 

Для удосконалення технології приготування пива з використанням ЖФС, 
потрібно дослідити органолептичні та фізико-хімічні показники пивного сусла з 
використанням різних доз ЖФС, збродити пивне сусло приготоване на їх 
основі,оцінити органолептичні та фізико-хімічні показники готового пива і таким 
чином обрати найоптимальніший вміст ЖФС при виробництві житнього пива. 

Матеріали і методи. Як основна сировина були використані: ячмінний солод, 
житній ферментований солод, вода питна, хміль «Заграва» (ά=5,4), чисті культури 
дріжджів (ЧКД) штаму Saccharomyces cerevisiae Німецької раси. Після приготування 
сусла, його поставили на бродіння, яке тривало 8 діб при температурі 6-8оС. По 
закінченню процесу бродіння молоде пиво звільнили від осаду дріжджів і поставили 
на доброджування при 2 – 4 оС, протягом 18 діб. 

 
Результати. Фізико-хімічні показники світлого ячмінного солоду визначали 

згідно методик [3]. Результати всіх дослідів представлені у таблиці 1. 
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Таблиця 1: 
Фізико-хімічні показники сусла з ЖФС 

За результатами досліджень встановлено, що оптимальний вміст ЖФС у пивному 
житньому суслі становить 8 %. 

Фізико-хімічні показники готового пива наведені в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Фізико-хімічні показники готового пива 

Масова частка 
спирту,% 

Кислотність, см3 1н. 
розчину NaOH на 100 см3 

пива. 

Колір, см3  0.1 н 
розчину I2 на 100 см3 

води. 

5,6 2,0 3,9 

 

Висновки. За результатами досліджень встановлено, що готовий напій має 
оригінальні органолептичні властивості: 

аромат - легкий  пряний житній; 
 колір — насичено темний, ближчий до бордових відтінків; 
смак -  пряний солодкуватий, має інтенсивний смак що нагадує житній хліб, 

приємна гіркота, легка кислинка; 
піна - мілкозерниста, стійка. 
Література: 
1. Великая, Е. И. Лабораторный практикум по курсу общей технологии 

бродильных производств (общие методы контроля) / Е. И. Великая, В. Ф. Суходол. – 
2-е изд., перераб. И доп. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 312 с.  

2. Меледина Т.В., Дедегкаев А.Т, П.Е.Баланов «Технология пивного сусла», 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Изд-во «Феникс», 2006 г., с.129 

3. Мелетьєв, А. Є. Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і 
безалкогольних напоїв:/ А. Є. Мелетьєв, С.Р. Тодосійчук, В. М. Кошова. -  За ред.. 
А.Є. Мелетьєва. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 392 с. 

 
 
 
 
 

Вміст РР  Показник
и 
 
 
 
зразки 

Е1 на 

пср,
% 

Е2 

на 

ср,
% 

ОЦ
, хв 

Колірніс
ть, см3 I2 
на 
100см3 

сусла 

Кислотні
сть,  см3 

NaOH на 
100см3 

сусла 

в г на 
100см3с
усла,  

на 100 г 
екстракту
. % 

контроль 77 84 15 0,18 1,1 10,4 76 
4% жфс 75 82 24 0.36 1,53 10,0 73 
6% жфс 75 82 38 0.4 1,6 9,8 71 
8% жфс 74 81 50 0,48 1,8 9,4 70 
10% жфс 74 81 - 0,5 1,84 9,4 70 
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32. Приготування безалкогольного напою з журавлиною 
 

Оксана Гусєва, Аліна Гординська, Валентина Кошова 
Національний університет харових технологій 

 
Вступ.   Журавлина – унікальна ягода, яку в народі називають «північним 

виноградом» і «ягодою здоров’я» , це цінний харчовий і лікувальний продукт. У 
ягодах журавлини знаходиться 4-5% цукрів: в основному глюкоза і фруктоза. З 
органічних кислот зустрічаються яблучна, лимонна і бензойна. Бензойна кислота є 
консервантом і дозволяє зберігати ягоди без переробки. В ягодах журавлини багато 
макро- і мікроелементів, є пектинові і дубильні речовини. [1] Плоди журавлини 
багаті вітамінами: С, В1, В2, В6, РР, К1 (філохінон). До складу плодів входить бетаїн 
та біофлавоноїди: антоціани, лейкоантоціани, катехіни, флавоноли і фенолокислоти. 
[1] 

 
Матеріали і методи. Використовували сік і морс журавлини для приготування 

безалкогольних напоїв без використання консервантів. 
При приготуванні напою «Журавлина Полісся» до складу купажу входив 

екстракт солодовий «Барель Лайт», сік журавлини, морс із журавлини з додаванням 
свіжої м’яти, цукровий сироп і вода. Кількість солодового екстракту «Барель Лайт» 
(виготовленого у Фінляндії) підбирали розведенням його у воді до різних 
концентрацій від 0,5 до 2,0 г/100см3. В розведених зразках визначали органолептичні 
показники за допомогою сенсорного аналізу. Найкращим виявився зразок із 1,5 г 
екстракту на 100см3 води. [3] 

Таким же чином підбирали сік, морс і кількість свіжої і сухої м’яти. Після 
одержання соку журавлини із вижимок готували морс за двома різними способами. 

 
Результати. Зразок 1 - екстракція вижимок гарячою водою t=100°C, настоювали 

протягом 5 хв., охолоджували і фільтрували (75 г вижимок + 1дм3 води);  Зразок 2 - 
проводили те ж саме, тільки задавали в кінці 2,8 г свіжої м’яти і кип’ятили 2 хв. 

В табл.1 наведені органолептичні показники морсу двох зразків 
 
 
 
 

Таблиця 1 
Органолептичні показники морсу 

Органолептичні показники Зразок 
смак аромат колір 

1. Журавлина кисло-вяжучий, 
журавлини; 

невиразний аромат 
журавлини; 

 

вишневий 
відтінок, розчин 

замутнений 
2. Журавлина 

+ свіжа м’ята 
з більш вираженою 

кислинкою, з приємним 
відтінком м’яти, більш 

злагоджений; 

не яскравий аромат 
журавлини, добре 

відчутні нотки мяти; 
 

з вишневим 
відтінком, розчин 

замутнений; 
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Як видно з табл.1 для приготування безалкогольного напою кращим виявився 
зразок 2. Підбирали дозу соку журавлини ( для приготування соковмісного напою 
використовували у кількості від 14 до 18 см3).  

Для стабілізації кольору напою і як оксидант використовували 50 – ти % розчин 
аскорбінової кислоти в кількості від 2 до 6 см3. 

Для приготування 1 дм3 напою готували 3 зразки купажного сиропу, склад яких 
наведений в табл.2 

Таблиця 2 
Витрати компонентів для приготування 200 см3 купажного сиропу на 1 дм3 
напою 

Компонент та його кількість  
№ 

зразка 
Цукровий 

сироп, см3 
Екстракт 

ячмінний, см3 
Морс 

журавлини з 
м’ятою , см3 

Сік 
журавлини, 

см3 

Розчин 
аскорбінової 

кислоти, 
см3 

1 60 60 60 18 2 
2 60 60 60 16 4 
3 60 60 60 14 3 

  
Безалкогольний напій «Журавлина Полісся» готували із 200 см3 купажного 

сиропу і 800 см3 насиченої СО2 води. 
Кращим за органолептичними показниками виявився напій, який готували із 

купажного сиропу ( зразок 2). 
Висновок. Безалкогольний напій виготовлений із соку і морсу журавлини, 

економить витрати лимонної кислоти і підвищує стійкість напоїв без використання 
консервантів. 

Література 
1. Дэвид П. Стин, Ф.Р. Эшхерст. Газированные безалкогольне напитки. 

Рецептури и       технологи./Д.П.Стин, Ф.Р. Эшхерст; перевод с англ. Т.О Веревич. – 
СПб «Профессия», 2008. – 416с. 

2. Домарецький В.А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної 
сировини: підручник /Домарецький В.А., Прибильський В.Л., Михайлов М.Г. // Під 
редакцією В.А Домарецького – Вінниця: Нова книга, 2005.-408 с. 

3. Ліннік О.М. Використання нетрадиційної сировини при виробництві 
безалкогольних напоїв/ О.М. Ліннік, В.М. Кошова, О.А. Гусєва// Zbior raportow 
naukowych. Science – od teorii do praktyki.-29.03.2013-31.03.2013.-с.40-44. 
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33. Приготування світлого пива з корицею 
Валентина Яжло, Валентина Кошова  

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Останнім часом для розширення асортименту пива на міні пивзаводах 

стали використовувати різну пряно-ароматичну сировину. 
Пиво з додаванням прянощів і трав відомо давно. В минулому використання 

деяких спецій дозволяло тривалий час зберігати свіжість пива, маскувати посторонні 
присмаки. Зараз спеції і трави використовуються для одержання  пива з незвичним 
смаком  і ароматом. 

Їх додають у вигляді водно-спиртових  настоїв при кип’ятінні сусла з хмелем, під 
час головного бродіння пивного сусла, в процесі  доброджування і дозрівання 
молодого пива або безпосередньо перед розливом у тару. 

Для досягнення найкращого результату у виробництві пива з травами і спеціями 
необхідно витримувати пиво в процесі доброджування і дозрівання  протягом 2 – 3 
місяців. За такої витримки пиво набуває більш насиченого аромату компонентів які 
задавали, в ньому збільшується вміст спирту і зникає різкий присмак. [2] 

Темою даної наукової роботи було визначити на якому етапі приготування пива і 
в яких дозах використовувати корицю. 

Матеріали і методи. Кориця, або «солодке дерево», є однією з найбільш 
давніх і високо цінуючою  спецій. Це висушена кора коричного дерева. Cinnamomum 
cassia родом з Індонезії, відома як «бастардна» або «помилкова» кориця. [3] 

Використання кориці в пивоварінні починається від традиції святочних ходінь 
під час різдвяних свят з будинку в будинок. В Європі було прийнято пригощати  
підігрітим пивом  або вином із спеціями. Ця традиція привела до використання 
кориці в пиві домашніми пивоварами  і на мініпивоварнях. 

Результати. Для приготування світлого 11-ти % пива використовували світлий 
ячмінний   солод, питну воду,  хміль «Хербрукер ННS» (α – 2,6%)  і «Сапфір HSR» (α 
– 3,8%) , чисту культуру дріжджів (ЧКД)  німецької раси Saccharomyces cerevisiae. 
Фізико-хімічні показники світлого ячмінного солоду визначали згідно методик [1]. 
Результати представлені в табл. 1. 

Після приготування сусла, його поставили на бродіння, яке тривало 8 діб при 
температурі 6-8оС. На другу добу бродіння в один зразок  задали 2 г/дм3 кориці в 
інший- 4 г/дм3. Під час бродіння спостерігали за зміною сухих речовин (СР), 
динаміка яких наведена на рис. 1. 

По закінченню процесу бродіння молоде пиво звільнили від осаду дріжджів і 
поставили на доброджування при 2 – 4 оС, протягом 17 діб. Показники готового 
молодого пива наведені в табл. 2. Органолептичні показники готового пива 
представлені у табл.3. 

Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники світлого ячмінного солоду                                         

Екстрактив-
ність, % на 

Вміст редукуючих 
речовини, г на 

Амінний азот,мг 
на 

П
ок

аз
ни

к 

В
ол

о-
гі

ст
ь,

%
 

СР ПСР 100 см3 
сусла 

100 г 
екстр
акту 

100 
см3 
сусла 

100 г 
екстракту 

Кислотні- 
сть 
1моль/дм3 
на 100 см3 
сусла 

Світлий 
ячмінний 

4,2 76 79,3 6,04 82,69 36,20 315,7 0,94 
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Динаміки зміни сухих речовин в процесі бродіння пивного сусла 

 
Рис. 1. Динаміки зміни сухих речовин в процесі бродіння пивного сусла. 

Динаміка зміни СР свідчить, що використання кориці покращує зброджування 
пивного сусла. Дози кориці в 2 і 4 г/дм3 значно не відрізняються. 

Таблиця 2. 
Фізико-хімічні показники готового пива з корицею 

Вміст, % Ступінь 
зброджування,% 

Показник 
 

Зразок 
кориці г/дм3 

Дійсного 
екстракту 

Алкоголю Видима Дійсна 

Титрована 
кислотність, 1 

моль/дм3 на 100 
см3 пива 

Контроль 2,1 4,08 72,41 61,31 4,5 
2 г/дм3 2,6 4,35 76,36 67,27 4,0 
4 г/дм3 2,1 4,72 79,03 64,79 4,3 

Таблиця 3. 
Органолептичні показники готового пива 

Показник Колір Аромат Смак Піна 
Пиво2 
г/дм3 
кориці 

світло-
коричневий 

чистий з 
тонами кориці 

приємний з 
вираженою корицею, 

освіжаючий 

дрібнозер-
ниста, стійка 

Висновок. Встановлено, що використання кориці 2  г/дм3 на другу добу 
бродіння сприяє насиченому аромату кориці, збільшує вміст алкоголю порівняно з 
контролем і знижує різкий присмак хмелю.  

Література 
4. Мелетьєв, А. Є. Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і 

безалкогольних напоїв:/ А. Є. Мелетьєв, С.Р. Тодосійчук, В. М. Кошова. -  За ред.. 
А.Є. Мелетьєва. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 392 с. 

5. Варим пиво с корицей - http://www.beerale.ru/pivovarenie/707-varim-pivo-s-
koricei.html   

6. Nevsmarket http://www.newsmarket.com.ua/2011/07/koritsya-maye-bagato-
likuvalnih-zdibnostey/# 
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34. Разработка нового вида ликеро-водочного изделия 
пониженной токсичности с оптимизацией значащих факторов 

Елена Моргунова 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» 

Наталья Шелегова, Юлия Пусовская, Виктория Чаусова 
Учреждение образования «Могилевский государственный университет 

продовольствия» 
 

Введение. Алкогольное производство – одна из развивающихся отраслей 
пищевой промышленности, использующей для получения полуфабрикатов 
растительное сырье, которое содержит большое количество ценных пищевых 
веществ. На основе этого сырья изготавливают различные полуфабрикаты – 
спиртованные соки, морсы, настои и ароматные спирты, благодаря чему и создается 
широкий ассортимент ликероводочных изделий. 

Состав биологически активных веществ различного сырья отличается 
сбалансированностью по витаминам и минеральным компонентам, природная 
композиция обеспечивает комплексное общетонизирующее или адаптогенное 
действие в организме человека. Поэтому крепкие алкогольные напитки, полученные 
с использованием растительных экстрактов, не только улучшаются по вкусовым 
ощущениям, но в них также смягчается отрицательное проявление алкоголя. 

Использование местного плодово-ягодного и пряно-ароматического сырья в 
нашей стране позволяет расширить сырьевую базу, уменьшить рыночную долю 
алкогольных напитков, в состав которых входят искусственные, химически 
синтезированные вкусовые добавки и красители, сократить затраты на перевозку 
полуфабрикатов, тем самым снижая себестоимость ликероводочной продукции. 

В настоящее время производители напитков большое внимание уделяют 
созданию натуральной продукции, обогащенной активными веществами. В тоже 
время у современных потребителей, уделяющих внимание здоровому образу жизни, 
такие напитки пользуются спросом. В связи с этим особенно актуальна разработка 
алкогольсодержащих напитков на основе растительного сырья, богатого 
биологически активными веществами. 

Материалы и методы. Объектами исследований являлись плодово-ягодное я 
сырье и лекарственные растения, а именно: боярышник, черноплодная рябина, 
элеутерококк, липовый цвет, полынь. При разработке напитков на натуральной 
основе в качестве заменителя сахара-песка   используется стевия. 

Исследование химического состава образцов сырья и приготовление 
спиртованных настоев проводилось в лабораторных условиях  учреждения 
образования «Могилевский государственный университет продовольствия». В ходе 
исследований для определения качественных показателей сырья и полуфабрикатов 
использовались традиционные для пищевой отрасли методы техно-химического 
контроля. Все опыты проводились в 3-х кратном повторении. 

Результаты. С целью обоснования направления разработки новых видов 
ликеро-водочных напитков с пониженным токсичным действием, на 
предварительном этапе разработки новых ликеро-водочных напитков было 
проведено маркетинговое исследование, которое позволило определить отношение 
потенциальных потребителей к ликеро-водочным напиткам вообще и к ликеро-
водочным напиткам с пониженным токсичным действием, в частности. 
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На начальном этапе было отобрано растительное сырье из его широкого 
разнообразия. Определяющим фактором являлась антиоксидантная активность 
выбранных растений, плодов и ягод. В ходе изучения химического 
состава исследуемого сырья установлено, что оно содержит обширный набор 
физиологически значимых веществ. 

Из разработанных полуфабрикатов подбирались рецептурные композиции для 
приготовления таких ликеро-водочных изделий, как настойка сладкая и настойка 
горькая. На основании этого  проводились необходимые расчеты и 
органолептический анализ напитков. 

Выводы. Проведенные исследования позволили рекомендовать выбранное 
растительное сырье при составлении композиций новых ликеро-водочных изделий и 
говорить о пониженной токсичности этих напитков. Это подтверждает актуальность 
выбранной темы научной работы и является основой для работы по созданию и 
совершенствованию ликеро-водочных напитков, изучения потребительского спроса 
для получения объективных данных. 

В результате выполненной научно-исследовательской работы разработаны новые 
виды ликеро-водочных изделий пониженной токсичности с подбором 
технологических параметров и учетом оптимизации значащих факторов. 

 
 

35. Електрохімічно активована вода у процесах приготування 
сусла зі спельти 

Наталія Паньків, Любов Паляниця, Наталія Березовська, Руслана Косів 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Вступ. Все більше уваги приділяється інноваційним технологіям у спиртовій 
галузі провідними науковцями України [1]. Останніми роками у світі стрімко 
розвивається виробництво біоетанолу. В Україні основними видами сировини для 
цього продукту є цукровмісна (на основі цукробурякового виробництва) та 
крохмалевмісна (кукурудза, пшениця). В умовах загострення проблеми як 
енергозабезпечення, так і недостатнього забезпечення якісними харчовими 
продуктами, важливо урізноманітнювати сировинну базу.  

Спостерігається як в країнах Європи, так і в Україні підвищена увага до 
зимостійкого виду пшениці – спельти [2,3]. Це зумовлено тим, що вона стійка до 
різких змін кліматичних умов, які часто спостерігаються, а також придатна для 
низькозатратного землеробства. Враховуючи ці тенденції розвитку в харчовій галузі 
актуальним є комплексне використання  спельти для хлібопекарських, кормових та 
технічних цілей.  

З метою ефективного використання зернової сировини запропоновано 
використання електрохімічно активованої води на стадії гідроферментативного 
оброблення спельти, оскільки вона володіє різноманітними функціональними 
властивостями (як антисептик, так і активатор). 

 
Матеріали і методи. Для досліджень використовували зерно пшениці спельти 

озимої з вологістю 6 %, крохмалистістю 40,8 %, крупність помелу – 81%-а 
прохідність крізь сито з діаметром отворів 1мм; джерелом α-амілази слугували 
ферментні препарати Амілекс 3Т, глюкоамілази - Діазим ССФ, целюлази - Ламінекс. 
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Заміси зі спельти готували на основі електрохімічно активованої (католіту, аноліту) 
та водопровідної води (контроль) з гідромодулем 1:3. Розріджування проводили при 
86-89оС впродовж 2,5 год., оцукрювання – при  55-60оС впродовж 30 хв. Сусло 
зброджували при температурі 33°С за участю сухих спиртових дріжджів виду 
Saccharomyces cerevisiae  (Quickferm Super). 

Електрохімічно активовану воду отримували з водопровідної (рН 7,3-7,5) в 
електролізері наливного типу ЕАВ-3К. В результаті електролізу одержували католіт 
та аноліт  з показниками  рН 11,1 та 2,8 відповідно.  

 
Результати. Результати досліджень показників сусла свідчать, що 

використання католіту та аноліту покращує реологічні властивості, сприяє 
збільшенню вмісту сухих речовин у суслі (на 2,5-4%) та забезпечує нормативне 
значення рН. Показники бражок, одержаних на основі приготованих сусел з 
електрохімічно активованою водою, були кращими, ніж у контролі. Збільшується 
вмісту спирту у бражці на 3-3,5%, зменшується концентрація загальних цукрів та 
нерозчиненого крохмалю, відповідно підвищується вихід спирту на тонну умовного 
крохмалю.  

Висновки. Таким чином, доцільним є використання електрохімічно активованої 
води у процесах приготування сусла зі спельти, оскільки це забезпечує хороші 
технологічні показники. 
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36. Щодо питання про сушку пивної дробини 

 
К.О.Біченко, І.А.Назаренко  

Запорізька державна інженерна академія 
 

Вступ. В даний час в динаміці виробництва пива відзначається стійка тенденція 
високого темпу зростання. Виробництво пива пов'язано не тільки з переробкою 
великої кількості сільськогосподарської сировини, але і з утворенням відходів. 
Продукти, що залишилися від використання в основному виробництві, є відходами, 
але при повному і раціональному використанні в народному господарстві країни 
вони стають вторинними матеріальними ресурсами. Останні дозволяють розширити 
асортимент продуктів харчового, кормового і технічного призначення, знизити 
витрати на очищення стічних вод підприємств переробної промисловості. При цьому 
створюються передумови і реальні умови для організації маловідходних і 
безвідходних виробництв. Одним з видів відходів, використовуваних надалі, поряд з 
хмелевою дробиною і білковим відстоєм є надлишкові пивні дріжджі. У багатьох 
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галузях харчової промисловості вторинні матеріальні ресурси виробництва за своїм 
хімічним складом і кормової цінності є цінним кормом для сільськогосподарських 
тварин. Організація використання вторинних матеріальних ресурсів виробництва 
харчової промисловості допоможе у вирішенні одного з найважливіших питань 
розвитку сільського господарства - створення міцної кормової бази для тваринництва 
[1,2]. 

Пивна дробина є вторинним матеріальним ресурсом пивоварної промисловості і 
за своїм хімічним складом являє собою цінний корм для тварин. Вона може 
використовуватися в свіжому, вологому, так і у висушеному вигляді. У 100 кг пивної 
дробини міститься 21,2 кормових одиниць і 4,2 кг білка. У 100 кг сухої дробини 
міститься 75,7 кормових одиниць і 16,9 кг білка. Якість дробини залежить від якості 
солоду, кількості несолодженої сировини, сорту пива, що виготовляється. У свіжому 
вигляді дробина я небезпечною речовиною. Вона виділяє в атмосферу отруйні 
речовини. Також дробина у свіжому вигляді є дуже затратною для транспортування, 
аніж суха дробина. Саме тому є чимало причин щоб висушувати цей побічний 
продукт пивоваріння.  

Матеріали і методи. Ефективність сушки забезпечується чотирма основними 
чинниками: температурою сушки, яка має бути підібрана оптимально для продукту; 
часом сушки; максимальною площею взаємодії сушильного апарату з продуктом, що 
піддається обробці; циркуляцією повітря, його рухом, який забезпечує видалення 
повітряної маси, насиченої водяними парами. При сушінні пивної дробини у якості 
теплоносія можна використовувати газ, електричну енергію, рослинні відходи, 
природний газ, насичену пару. Температурний режим при цьому не повинен 
перевищувати 800С, щоб виключити деструкцію білка та зберегти біологічну 
активність речовин. Зважаючи на це можемо визначити основні конструкції 
сушильних агрегатів для переробки відходів пивоварного виробництва. Найпростіша 
конструкція – це барабанна сушарка. Теплоносієм може бути як просте повітря, так і 
суміш його із продуктами горіння природного або будь якого іншого газу (вибір буде 
залежати від вимог до хімічного складу кінцевого продукту). Розрахунок такої 
сушарки буде включати вибір конструкції барабану, визначення кількості 
сушильного агенту та швидкості його руху. Передача теплоти буде відбуватися за 
рахунок конвекції. При цьому температура сушильного агенту не буде перевищувати 
задану (для пивної дробини 800С). Такі сушарки є найбільш доступними та простими 
[3]. Стрічкова сушарка схожа за принципом дії на барабанну, окрім самого характеру 
перемішування матеріалу який висушуються. 

Інший поширений вид сушильного агрегату – інфрачервона сушарка. В ній 
передача теплоти буде відбуватися за рахунок випромінювання та конвекції. На 
відміну від барабанного сушильного агрегату ця сушарка може використовувати як 
джерело теплоти тільки електроенергію (яка перетворюється у енергію 
випромінювання, і та у свою чергу у теплову енергію). Має сенс використовувати 
такий агрегат тільки у випадку відсутності іншого більш дешевого джерела енергії та 
при вимозі до чистоти такого виробництва. 

Вакуумні сушарки використовуються для сушіння деревини, та при правильному 
налаштуванні температури в агрегаті можна сушити і півні відходи. Основний 
недолік це велика ціна сушарки. Але такі сушарки є сенс використовувати у випадку 
коли час сушіння дуже обмежений.  

Висновки. З цієї невеликої кількості представлених конструкцій вибір буде 
залежати від наявності окремого джерела енергії, масштабу виробництва 
(продуктивності) та наявності часу для сушіння окремої порції пивних відходів. 
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Критерієм оптимальності процесу сушки буде співвідношення кількості тепла,що йде 
на нагрів дробини до кількості теплоти, що йде на випаровування вологи. Виходячи з 
вищевикладеного, можна зробити висновок, що проблема утилізації пивної дробини 
шляхом її сушки із застосуванням енергоефективних режимів, і подальше 
використання в якості основи для приготування якісних комбікормів для 
сільськогосподарських тварин, залишається на сьогодні актуальним завданням для 
розгляду. Окремим питанням є вибір обладнання для реалізації цього питання та його 
оптимальні характеристики. 

Література 
1. http://www.ecology-energy.ru/biomass/brewing_waste/ 
2. http://www.biokompleks.ru/work/barda_drobina 
3. Лыков А.В. Теория сушки. – М.: Энергия, 1968. – 372с.  

 
 

37. Динаміка змін якісних показників пива після розливу в 
тару 

Ірина Мельник, Юлія Гриценко 
Одеська національна академія харчових технологій 

 
Вступ. Сучасний ринок вимагає від виробників пива не тільки високої якості 

продукції, але й збереження стабільності пива протягом тривалого часу. У нашій 
країні та за кордоном в останні роки переважно випускають пиво з терміном 
придатності від 3 до 18 місяців. Збереження стабільності пива протягом такого 
тривалого часу є однією з найбільш актуальних і складних завдань для виробників 
[1]. Розвиток ринку напоїв в останні півтора десятиліття демонструє поступове 
зміцнення сегмента алюмінієвої банки. Це не дивно, враховуючи високі споживчі 
якості даного виду тари, а також певних виробничих переваг (у виробництві 
застосовувати банку приблизно в 3,5 рази дешевше, ніж скляну пляшку). В той же 
час ПЕТ-упакування з її безмежним інноваційним потенціалом і широкими 
можливостями в змісті дизайну розглядається, скоріше, не як конкурент склотарі, а 
як матеріал, здатний відкрити нові ринки й породити абсолютно нові споживчі 
пріоритети. У цілому, яка б пивна тара не використовувалася, істотним чинником, що 
впливає на якість напою і його смак, залишаються умови зберігання.   

Матеріали і методи. В ході проведення експерименту використовували пиво 
марки «Традиційне світле», розлитого в жерстяні банки та пляшки ПЕТ. 
Досліджуване пиво має строк зберігання 3 місяці. Під час проведення експерименту 
пиво знаходилося в кімнаті стійкості лабораторії Чернігівського відділення ПАТ 
«Сан ІнБев Україна» при постійній температурі 28 ˚С з метою відтворення умов 
зберігання на складах супермаркетів. Для визначення кольору використовували 
інструментальний метод PAAR. Мутність пива досліджували на мутномірі Haffmans 
VOS Rota 90/25. Інструментальна техніка заснована на вимірюванні розсіювання 
світла при куті 90 ˚С (дрібні частинки) і 25 ˚С (більші частки) при довжині хвилі 650 
нм (червоне світло). Контроль якості пива проводили на наступних етапах 
зберігання: одразу після розливу (як початкові показники), через 2 тижні, через 1, 2, 3 
місяці. 

Результати. Мета дослідження – проаналізувати ефективність збереження 
стабільності пива відносно норми протягом строку його зберігання в жерстяній банці 
та у ПЕТ-пляшці. Деякі якісні показники значно відрізняються. Динаміку цих змін 
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характеризують рисунки 1 – 2. Відносна стабільність кольору пива (рис. 1) у 
жерстяній тарі зберігається протягом всього строку зберігання, а в ПЕТ-пляшці вже 
після 1 місяця зберігання спостерігається значна його зміна. Підвищення мутності 
пива (рис. 2) в ПЕТ-пляшці наприкінці строку зберігання значно зростає, що 
підтверджує його колоїдну нестабільність.  
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Рис.1. Зміна кольору пива під час зберігання 
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Рис. 2. Зміна мутності пива під час зберігання 
Висновки. Показники якості при зберіганні  пива в жерстяній банці є значно 

вищими, ніж у полімерній пляшці, що дозволяє зберегти пінний напій довше та 
стабільно якісним. 

Література 
1. Дедегкаев А.Т. Влияние материалов упаковки на качество пива / Дедегкаев 

А.Т., Цаллагов В.У., Вишняков И.Г, Меледина Т.В. // Пиво и напитки: 
безалкогольные и алкогольные, соки и вино. – 2009, №1. – 78 с.  



 385 

38. Особливості первинної обробки горобини звичайної, як 
перспективної малопоширеної сировини у плодово-ягідному 

виноробстві. 
 

Світлана Яценко 
Черкаський державний технологічний університет 

Олександр Литовченко 
Інститут садівництва НААН України 

 
Вступ. Виробництво функціональних продуктів харчування займає вагоме місце 

в харчовій промисловості розвинених країн. Прикладом може бути США, де  
практично все виробництво харчових продуктів має лікувальний характер, тобто 
продукти виготовляють з дотриманням інтересів здоров'я споживача. В наш час цей 
напрямок надзвичайно важливий, так як відомий шкідливий вплив на людину таких 
факторів зовнішнього середовища як ІЧ-випромінювання, радіація, забруднення 
атмосфери і харчових продуктів хімічними сполуками, що викликає утворення в 
організмі надлишкової кількості вільних радикалів. Встановлений прямий зв'язок між 
ростом вмісту вільних радикалів і виникненням не безпечних захворювань: серцево-
судинних, астми, діабету[1]. 

Вплив на організм вільних радикалів можливо зменшити за рахунок 
систематичного вживання деяких лікарських рослинних препаратів, біологічно 
активних добавок або продуктів харчування і напоїв, що володіють високим вмістом 
біологічно активних речовин. 

Такими біологічно активними речовинами є фенольні сполуки, білки, вітаміни, 
цукри, карбонові кислоти та амінокислоти. 

Пошук нових рослинних джерел біологічно активних сполук для харчової 
промисловості дуже актуальний у наш час. 

Цілющу силу рослинної сировини не можна визначити біологічною активністю 
якогось одного її компонента, вона обумовлена гармонійним співвідношенням усіх 
складових (синергія).[2] 

Перспективною рослинною сировиною, що містить біологічно активні сполуки, 
являється горобина. Всього горобини налічується близько ста видів. Але найбільш 
поширеною є горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.).[3] 

У плодах горобини містяться кислота аскорбінова(до 4 г/л) і  вітамін Р, 
каротиноїди, цукор, гіркі і дубильні речовини, яблучна і лимонна кислоти. В насінні є 
глікозид, амигдалін і жирна олія. У плодах міститься: зола - 3,23%, макроелементи 
(мг/ г): Са - 2,20, Mn - 1,00, Fe - 0,04; мікроелементи (мкг / г): Мg - 81,70, Cu - 4,96, Zn 
- 8,64, Со - 0,08, Мо - 0,16, Cr - 0,16, Al-26,96, Ва- 18,32, V – 0,80, Se-0, 14, Sr -4,40, Pb 
- 1,04, В - 4,80, Ni - 1,04. Не виявлено Cd, Li, Au, Ag, I, Br. [3] 

Результати. Для виготовлення якісного вина з плодів горобини, урожаю 2013 
року зібраного на території Черкащини, застосовані різні способи первинної обробки 
сировини та проведені дослідження з підготовки соку до бродіння. 

Від способу первинної обробки сировини добре відслідковується  залежність при 
визначенні кількісного показника - вихід соку. (рис 1.). 

Так найбільший вихід соку, серед варіантів обробки, зафіксовано при обробці 
ферментним препаратом (варіант 6). Значно менший на 14% у четвертому варіанті – 
заморожування плодів з подальшим розморожуванням. Очевидно для горобини цей 
спосіб не є кращим. Спеціально для збільшення виходу соку цей метод 
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використовувати не доцільно. Крім того розморожування на повітрі триває близько 
доби, при цьому дубильні речовини окислюються, що викликає потемніння соку і 
погіршення його якості.  

Вихід соку при обробці ферментним препаратом був значно більшим порівняно з 
контролем та простим підігрівом мезги в різних режимах. Ця різниця становить від 7 
до 37%. 
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1 – свіжо відпресований сік з цілих плодів; 2 – підігрівання м'язги, змішаної з 

водою (20%), до 60ºС і настоювання 20 хв.; 3 – теж саме, але підігрівання до 80ºС; 4 – 
заморожування плодів з подальшим розморожуванням; 5 – обробка ферментним 
препаратом Фруктозим Р (0,03%) без витримування; 6 - теж саме, і настоювання 2 
год. 

Рис 1.Вплив способу первинної обробки плодів горобини на вихід соку: 
 
Висновки. Проведений аналіз підтвердив істотний і вірогідний вплив фактору: 

спосіб первинної обробки сировини на вихід  соку з плодів горобини . Таким чином, 
за результатами наших досліджень для покращення добування соку з горобини 
можна рекомендувати попередню обробку мезги ферментним препаратом Фруктозим 
Р. Дослідження доцільно продовжувати, з метою з'ясування впливу попередньої 
обробки горобини на якість соку. 

 
Література. 
1. Зозуля Ю.А., Барабай В.А., Сутковой Д.А. Свободнорадикальное окисление 

и антиоксидантная защита при патологии головного мозга. - М.: Знание,2000.– 344 с. 
2. Биологически активные вещества лекарственных растений// Под ред. 

Георгиевского В.П.-Новосибирск: Наука, 1990. – 336 с. 
3. Харченко Н.С., Карамышев А.Н., Сила В.И., Володарский Л.И. 

Лекарственные растения и их применение.-К.:Здоров'я, 1981.-232 с. 
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1. Становлення кафедри технології консервування в 
Національному університеті харчових технологій 
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Олександр Бессараб, Марія Жеплінська  
Національний університет харчових технологій 

 
В університеті проводилась робота по розробці нових видів молочної та м’ясної 

продукції, здійснювались дослідження з переробки плодів та овочів для отримання 
консервованих продуктів. Тому виникла потреба у фахівцях галузі переробки плодів і 
овочів. У зв’язку з цим в 1998 р. кафедрою процесів і апаратів харчових виробництв 
під керівництвом завідувача кафедри,  доктора технічних наук, професора Малежика 
Івана Федоровича було введено нову для університету спеціальність «Технологія 
зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» і кафедра стає випусковою. 
З 2000 року кафедра отримує назву  «Процеси і апарати харчових виробництв та 
технології консервування» (рішення Вченої ради університету, протокол №8 від 30 
березня 2000р.). 

Відповідальність за проведення освітньої діяльності за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» 7.05170107 і «Магістр» 8.05170107 
«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» було покладено 
на  завідувача кафедри Малежика Івана Федоровича. 

В 2011 році за рішенням Вченої ради університету (протокол №10  від  26 травня 
2011р.) кафедру процесів і апаратів харчових виробництв та технології 
консервування реорганізовано і створено дві нових кафедри, одна з яких кафедра 
технології консервування. Відповідальність за проведення освітньої діяльності за 
спеціальностями 7.05170107 і 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та 
переробки плодів і овочів» покладено на кафедру технології консервування, 
завідування якої здійснює кандидат технічних наук, професор Бессараб Олександр 
Семенович. 

Підготовка спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7.05170107, 8.05170107  
«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» проводиться на 
факультеті бродильних, консервних і цукрових виробництв. Кількість професорсько-
викладацького складу  становить 8 осіб, з них докторів наук - 1, професорів – 2,  
кандидатів наук, доцентів – 5, без вченого ступеня – 1 особа.  

З 2002 року кафедра готує кваліфікованих фахівців, здатних прогнозувати 
ситуацію, застосовувати новітні технології, мати особисті лідерські якості. За 11 
років випущено 189 спеціалістів та магістрів денної форми навчання та 96 фахівців, 
що закінчили вуз на  заочній формі навчання. 

В 2003 році вперше дипломи магістрів зі спеціальності «Технологія зберігання, 
консервування та переробки плодів і овочів» отримали випускники кафедри Попова 
Н.В., Матко С.В. та Левківська Т.М., які потім успішно захистили кандидатські 
дисертації на вчену ступінь кандидата технічних наукі на даний часпрацюють в 
університеті. 
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Нині є велика потреба у фахівцях галузі переробки плодів і овочів. Сучасна 
методика навчання студентів органічно поєднує теорію з практичною діяльністю. З 
третього курсу студенти денної та заочної форм навчання вивчають ряд спеціальних 
дисциплін, займаються науково-дослідною роботою, розробляють рецептури нових 
продуктів, у тому числі оздоровчого і профілактичного призначення, виступають з 
доповідями на міжнародних конференціях як в НУХТі, так і далеко за її межами. 

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за двома університетськими 
напрямами: «Розроблення наукових основ технологічних процесів харчових, 
мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення 
високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації та автоматизації» та 
«Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії». 

Набуті знання остаточно закріплюються під час проходження технологічної та 
переддипломної практик на сучасних підприємствах України. Це все дає можливість 
нашим випускникам стати спеціалістами чи магістрами широкого профілю. Добре 
знаючи новітні технології не тільки консервування продуктів, а й технології 
зберігання, сушіння та заморожування плодів і овочів, випускники можуть відкрити 
власний бізнес або обіймати керівні посади на консервних заводах, 
фруктоовочесховищах, супермаркетах – скрізь, де є потреба в застосуванні теплового 
оброблення, ферментації чи холоду. Після закінчення магістратури здібні студенти 
продовжують свій навчальний шлях вже як аспіранти, що в подальшому призведе до 
захисту дисертації і робота в університеті, або ж робота в науково-дослідних 
інститутах, конструкторських бюро тощо. 

 
 
 

2. Сучасне обладнання для стерилізації плодоовочевих 
консервів 

 
Іван Штранський, Аліна Пилип’юк, Станіслав Крижановський 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Основним технологічним процесом у виробництві консервів являється 

стерилізація, при якій забезпечується повне або часткове зниження мікроорганізмів, 
які викликають псування продуктів. Внаслідок цього можливе довготривале 
зберігання консервованої продукції в герметичній тарі. 

Найбільш універсальним стерилізаційним апаратом, який дозволяє здійснювати 
тепловий процес при будь-яких умовах під атмосферним чи надлишковим тиском, є 
періодично діючий вертикальний автоклав. Проте головним недоліком цих апаратів є 
періодичність в роботі, низька продуктивність, великі трудові та енергетичні витрати. 
Крім цього, в автоклаві важко створити рівномірне температурне поле теплоносія 
(пара). Температура в різних зонах гріючого середовища двохсітчатого автоклаву 
може відрізнятися на 10-12 °С, внаслідок чого температура процесу у середині банок, 
укладених у верхню сітку, перевищує температуру нижніх рядів нижньої сітки 
приблизно на 8-10 °С. Нерівномірність температурного поля викликає необхідність 
збільшувати розрахункову летальність режиму стерилізації та посилювати процес 
нагріву, що призводить до погіршення якості продукту. 

Матеріали і методи. Враховуючи вказані недоліки, розроблені і широко 
впроваджуються в консервній промисловості безперервно діючі стерилізатори і 
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пастеризатори. Технічний розвиток безперервно діючих стерилізаторів пройшов у 
декілька етапів. З початку це були відкритого типу апарати-пастеризатори, у яких 
теплова обробка фасованої і герметично закупореної продукції, проходила при 
температурі до 100 °С. 

Тому для безперервного ведення процесу стерилізації було створено спеціальне 
обладнання, яке працює під тиском і температурою вище 100 °С. 

За класифікацією таке обладнання поділяється на наступні види: стерилізатори 
пневматичні, гідростатичні і пневмогідростатичні. 

Такі апарати полегшують і спрощують роботу обслуговуючого персоналу, дають 
можливість створити високопродуктивні потокові лінії виробництва консервів з 
високим ступенем механізації і автоматизації технологічних процесів (від 300 до 900 
банок/хв.). Крім цього, за рахунок покращення умов теплообміну скорочується час 
стерилізації та значно зменшуються витрати пари і води, забезпечується постійний 
режим стерилізації  в часі і температурі, що сприяє кращому зберіганню якості 
продукції. 

Однак, як правило, ці стерилізатори складні за конструкцією і дозволяють 
стерилізувати банки тільки одного розміру, у деяких – тільки металеві. Особливо 
складно в безперервно діючих апаратах здійснювати неперервне введення банок в 
зону підвищеного тиску під час стерилізації при температурах вищих за 100 °С і 
неперервні виведення їх з такої зони в атмосферу. 

Виходячи з цього, використання безперервно діючих апаратів вищезазначених 
типів доцільно на підприємствах з високим рівнем спеціалізації і концентрації 
виробництва. 

Менше  проблем з впровадженням безперервно діючих стерилізаторів відкритого 
типу, в яких теплова обробка консервів проводиться при температурах 100 °С і 
нижче і які, отже, здійснюють процес в умовах атмосферного тиску. 

В апаратах відкритого типу можливо стерилізувати всі фруктові консерви, 
овочеві мариновані і натуральні консерви, томатну пасту, консерви дитячого 
харчування, у яких тиск, що розвивається в банках, не перевищує критичних значень, 
загрожуючи зриванню кришок або руйнуванню банок. 

Прогресивні види тари та сучасне обладнання дозволяють стерилізувати 
(пастеризувати) продукцію при температурі нижче 100 °С без створення умов для 
запобігання зриву кришок (протитиск), що призводить до додаткових коштів на 
придбання обладнання та витрат енергоресурсів. 

Результати. На вітчизняних підприємствах використовуються пастеризатори 
безперервної дії зрошувального та заглибленого типу при виробництві маринованих і 
натуральних овочевих консервів, соків фруктових і томатних, різних фруктових 
консервів та дитячого харчування в тарі типу ІІІ ємкістю 250-3000 мл, у яких 
температура теплової обробки не перевищує 100 °С (згідно регламенту). 

Пастеризатори зрошувального типу РF/А, Альпа (Угорщина) використовуються 
для більшого асортименту консервів у тарі типу ІІІ ємкістю 1000-3000 мл. На 
підприємствах використовуються також аналогічні пастеризатори інших 
закордонних фірм (Ніжинський КІЗ, на підприємствах Одеської, Херсонської та 
інших областей). 

Основні складові пастеризаторів відкритого типу: завантажувальний 
двохшвидкісний конвеєр, головний пластинчатий або сітчатий конвеєр, модульні 
конструкції зон ополіскування банок, пастеризації, охолодження, підсушування 
банок, розвантажувального двох-трьох швидкісного розвантажувального конвеєра. 
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Пастеризатори заглибленого типу розроблені НВО «Консрвпромкомплекс» (м. 
Одеса), а виготовляються Каховським ремонтно-механічним заводом (за 
замовленням). 

Пастеризатор типу Р3-КСВ заглибленого типу має продуктивність до 125 бан/хв 
при виробництві консервів дитячого харчування. Продуктивність фактична і довжина 
розраховуються в залежності від режиму пастеризації та типу тари. 

Апарати оснащені контрольно вимірювальними та регулюючими приладами і 
апаратурою. Обслуговуються двома операторами. 

Для більшої гарантії якості після пастеризатора встановлюються додатково 
вакуум-детектор для контролю герметичності після пастеризації. 

Упакована продукція за вказаною технологією може направлятися без 
витримування на складі у торгівельну мережу. 

Висновки. Внаслідок зменшення тривалості теплової обробки та інтенсифікації 
теплових процесів значно покращується якість консервної продукції; знижуються 
трудові витрати внаслідок повної механізації і автоматизації процесів завантаження, 
розвантаження і упаковки продукції; економія води, пари і електроенергії; 
збільшення продуктивності технологічних ліній та виробництва консервів в цілому; 
зменшення виробничих площ під обладнання; зниження браку і бою склотари; 
підвищується культура і естетика виробництва.  

Результати досліджень можливо використовувати при розробці студентами 
дипломних проектів. 

Література. 
1. Журнал «Пищевая промышленность» Россия – 2010г. «Стерилизация 

консервной продуции с пременением приборов ОВЕН. Компания «Альфа-Пром». 
2. Журнал №8-2009 Пищевые технологи и оборудование «Технология 

термической обработки пищевих продуктов» Компания «Логрус» И. Красилович. 
 
 

3. Удосконалення технології консервованих продуктів із 
застосуванням біотехнологічних процесів 

 
Ольга Бендерська, Оксана Сахаренко, Галина Бандуренко 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Серед багатьох технологій плодоовочевих консервованих продуктів 

окреме місце посідає група ферментованих фруктів та овочів, отриманих 
біотехнологічним шляхом. Ці продукти вигідно відрізняються від своїх аналогів-
маринадів, які виробляють шляхом додавання оцтової кислоти. Крім того, вони 
мають ряд своїх переваг. 

По-перше, створення цих продуктів можливо без використання харчових і 
біологічно активних добавок або технологічно допоміжних засобів. По-друге, 
більшість технологій виконується без застосування теплових процесів, що позитивно 
впливає на збереження вихідного хімічного складу сировини. По-третє, у результаті 
процесів бродіння накопичується молочнокисла мікрофлора та молочна кислота, 
корисні для організму людини. По-четверте, самі по собі технології нескладні, 
вимагають мінімум обладнання та енергозатрат. Але, найголовнішим є те, що 
отримані продукти є не тільки смачними, але й корисними, так як зберігають понад 
90% біологічно активних речовин (БАР) сировини.  
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Сортова належність переважно зумовлює хімічний склад сировини, який, 
залежно від погодних умов, може дещо змінюватись. При недостатньому вмісті 
цукрів у вихідній сировині проблему можна легко усунути, замінивши сорт на більш 
підходящий і тим самим забезпечити умови для виробництва стандартної 
високоякісної продукції. При неможливості створити необхідні температурні умови 
ферментації (наприклад восени, при похолоданні) забезпечити нормальний 
технологічний процес та необхідну якість продукції дуже складно. Тому, проведені 
нами дослідження є актуальними та своєчасними [1]. 

 
Мета роботи – дослідити можливість інтенсифікації технологій ферментованих 

продуктів за відсутності оптимальних умов проведення процесу. 
 
Матеріали і методи. Використовували основну сировину, яка традиційно 

широко використовуються на Україні – капусту, огірки, томати, буряк, яблука, груші, 
сливи. Як додаткову сировину, використовували сіль, цукор, прянощі та деякі види 
дикорослих та лікарських рослин. Методи досліджень – стандартні, 
загальноприйняті. 

Методика роботи полягала у тому, що підготовлену сировину закладали у 
ємності для ферментації і створювали анаеробні умови. Досліджували протікання 
процесу при зниженні температури від 25 до 15 ºС. При цьому визначали зміни маси, 
сухих речовин, рН, вміст органічних кислот (у перерахунку на молочну) та 
органолептичні показники. Після закінчення ферментації температуру знижували до 
0…+4 ºС. 

 
Результати. У процесі виконання досліджень спостерігали вплив різних 

чинників на технології отримання ферментованих продуктів, які включають 
інспекцію, миття, очищення сировини (за необхідності), додавання інших 
інгредієнтів рецептури, створення анаеробних умов, ферментацію, доброджування та 
зберігання.  

Біологічні та фізико-хімічні процеси, що відбуваються при ферментації плодів та 
овочів не такі прості, як це здається з першого погляду. Кожна технологія вимагає 
наукового обґрунтування, експериментальних досліджень у питаннях оптимальних 
режимів підготовки сировини, ферментації та зберігання готової продукції. 
Основною причиною цього є недооцінювання ряду чинників, найбільш важливими з 
яких є стан і сортова належність вихідної сировини та умови ферментації. При 
проведенні досліджень, у класичні рецептури додатково вносили різні кількості  
цукру, ферментованого соку капусти, аскорбінової та лимонної кислоти та проводили 
ферментацію при граничних температурах, або при температурах значно нижчих за 
рекомендовані. Встановлено, що додавання цукру у випадках, коли сировина має 
низьку цукристість компенсує  нестачу природного цукру і виправляє її недоліки. 
Додавання до рецептури ферментованого соку капусти зумовлює негайний початок 
процесу ферментації при нормальних температурних умовах та істотне прискорення 
процесу при знижених температурах. Таким чином, ці заходи дозволяють 
прискорити технологічний процес за рахунок створення сприятливих умов для 
розвитку й діяльності молочнокислих мікроорганізмів. Внесення речовин, які мають 
антиоксидантні властивості аскорбінової та лимонної кислоти забезпечує досягнення 
високих органолептичних показників якості продукції.  

 



 393 

Висновки. На основі експериментальних досліджень встановлено, що 
додавання до рецептури 1-3% цукру та 1-3% ферментованого соку капусти, 0,01-0,02 
% аскорбінової та 0,01-0,02 % лимонної кислоти дає можливість інтенсифікувати 
процес та отримати гарантовано високу якість ферментованої продукції. Отримані 
результати можна використати на консервних підприємствах, які виробляють 
ферментовану продукцію. 

 
Література. 
1. Товароведение и переработка лекарственно-технического растительного сырья 

в БАД: Учебное пособие / Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарская, В.В. Яницкий, Сати Ясин 
Ахмед Аль Далаин; Харьк. гос. ун-т питания и торговли; Госуд. департамент 
продовольствия Минагропром Укр. – Харьков; Киев,2003.- 306 с. 

 
4. Використання пшеничних зародків у технологіях 

каротиновмісних десертів 
 

Наталія Миронець, Анастасія Тесленко, Олексій Ващенко, 
Галина Бандуренко, Тетяна Левківська 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. За останні роки в раціоні сучасної людини різко скоротився об'єм 

натуральної їжі, яка дозволяє забезпечити організм людини всіма необхідними 
нутрієнтами. Натомість, велику частку в раціоні займає крохмалиста їжа без 
харчових волокон, яка пройшла тривалу термічну обробку. Така ситуація негативно 
позначається на стані здоров’я населення, особливо підлітків та студентів. Тому 
вирішення цього питання – актуальна проблема. Один із шляхів виходу з неї – 
вживання повноцінних продуктів, або продуктів, штучно збагачених вітамінами, 
мікро й макроелементами та біологічно активними речовинами (БАР). Для цього 
можливо застосовувати спеціальні збагачуючі добавки, одними з яких є пшеничні 
зародки. 

Якщо проаналізувати раціон харчування сучасної молоді, то можна 
стверджувати про те, що великою популярністю користуються продукти, які не 
несуть у собі великої харчової цінності – продукти типу фаст-фуд, зокрема картопля 
фрі, хот-доги, гамбургери. Натомість, фруктові чи овочеві продукти, які містять ряд 
корисних речовин, часто замінюють різноманітними солодощами, які містять велику 
кількість штучних харчових добавок [1, 2]. Тому розробка альтернативних корисних 
солодких продуктів, які можливо вживати протягом року,  є актуальною проблемою. 

 
Мета роботи – запропонувати технологію  каротиновмісних десертів, 

збагачених біологічно активними речовинами, які могли б стати альтернативою у 
харчуванні студентів. 

Десерти становлять окрему групу солодких продуктів, які з тих чи інших причин 
не можна віднести до повидла, джему, варення чи конфітюру. Спеціальних вимог до 
десертів немає, що створює широкі можливості для моделювання їх рецептури. 

Матеріали і методи. В якості матеріалів досліджень використовували яблука, 
моркву, зародки пшениці, порошок з морквяних вичавків. Як додаткову сировину, 
використовували цукор, фруктозу, пектинову пасту, лимонну та аскорбінову кислоту. 
Методи досліджень – стандартні, загальноприйняті. Згідно очікуваного вмісту БАР,  
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проводили попередні дослідження сировини та розрахунки рецептур. Підготовлену 
сировину подрібнювали, змішували з цукровим сиропом та уварювали до різного 
вмісту сухих речовин. При цьому визначали вихід продукту, вміст сухих речовин, 
рН, вміст органічних кислот, вітамінів, а також органолептичні показники. 

 
Результати. У процесі роботи спочатку дослідували вміст БАР різних сортів 

моркви, вирощеної у Київській області після шести місяців зберігання.  
Таблиця 

Хімічний склад сортів моркви 

Як видно з таблиці, вибрані сорти моркви відрізняються високим вмістом БАР та 
великою соковитістю, що свідчить про те, що всі сорти мають високу лежкість. Для 
подальших досліджень була вибрана морква сорту «Яскрава». Досліджено також 
можливість зниження кількості цукру в рецептурах, та досягнення желюючої 
консистенції за рахунок  внесення пектинових напівфабрикатів. Доведено вплив 
антиоксидантів на якісні показники отриманого десерту та встановлено доцільність 
їх внесення. Для  збільшення у десертах кількості БАР додатково вносили  зародки 
пшениці та сухий каротиновмісний наповнювач. Зразки десертів «Мозаїка» 
виготовлено в лабораторних умовах та проведено дегустаційну оцінку. Отримані 
продукти за органолептичними показниками, харчовою цінністю та вмістом БАР 
порівнювали з іншими популярними продуктами, які містять високий вміст цукру. 

 
Висновки. Запропоновано технологію виробництва десерту «Мозаїка» на 

основі яблук та моркви. Обґрунтовано й реалізовано рецептуру, що містить значні 
кількості БАР, зокрема таких як харчові волокна, пектинові речовини (1,2…1,5%), 12 
вітамінів, 18 амінокислот, 21 мікроелемент. Встановлено оптимальні параметри 
технологічного процесу. Собівартість десерту, знаходиться у межах 8…9 грн/кг. 

Література. 
1. Макаров, В.Г. Изучение механизма антиоксидантного действия витаминов и 

флавоноидов / В.Г. Макаров, М.Н. Макарова, А.И. Селезнева // Вопросы питания, 
2005. - №1. - 10-13. 

2. Giovannucci Intake of carotinoids and relation to risk of cancer/ Giovannucci. 
Ascherio, Rimm // J. of the Nat. Cancer Inst. - 1995. – Vol. 87(23). – P. 1767-1777. 

 
 

 
Сорт 

Загальні 
СР,% 

Розчинні 
СР,% 

Загальний 
цукор,% 

Аскорбінова 
кислота, 

мг% 

β-каротин, 
мг% 

Соковитість, 
% 

Оленка 12,3 8,3 7,1 5,5 10,4 84,2 
Яскрава 11,2 8,5 5,8 5,6 13,1 86,1 
Нантська 12,8 8,7 6,4 6,0 11,2 83,0 
Для соку 10,8 9,3 8,0 6,8 8,9 88,4 
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5. Дослідження впливу попереднього оброблення нута та 
чечевиці на ступінь набухання 

 
Юлія Лаврінчук, Світлана Матко, Людмила Мельник, Олександр Бессараб 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Збалансованого харчування населення можна досягти введенням до 

раціону нових видів рослинної сировини з високими поживними, смаковими та 
лікувально-профілактичними властивостями. Бобові – основа здорового харчування. 
Вони швидко насичують організм людини, забезпечуючи його вітамінами і 
мікроелементами. Вживання в їжу бобових, у тому числі нута і чечевиці може 
зменшити ризик серцево-судинних захворювань, вплинути на рівень цукру в крові, 
що пояснюються їх низьким глікемічним індексом [1,2]. 

Нут має близько 20% цінних білків, які легко засвоюються і містять у своєму 
складі незамінні амінокислоти, холін, вітаміни групи В, фосфор, калій, магній, 
молібден, марганець, залізо. 

Чечевиця є екологічно чистим продуктом, бо не здатна накопичувати токсичні 
речовини. Вона містить ізофлавони (Isoflavones), що відносяться до фітоестрогенів, 
які володіють метаболічними і антиканцерогенними властивостями, а також 
позитивно впливають на стан шкіри і роботу серцево-судинної системи і 
зберігаються після оброблення [3]. 

Попередня підготовка сушених бобів після інспекції та очищення на сепараторі 
включає процес замочування або бланшування для набухання. Водопоглинальна 
здатність бобів нуту і чечевиці практично не досліджувалася [1,4].  

Матеріали і методи. Замочування бобів проводили у воді при температурах 
20, 40, 60, 80 ºС. Для цього готували наважки по 20 г в перфорованому посуді і 
поміщали їх у воду відповідної температури. Через кожні 10 хв. зразки виймали, 
висушували фільтрувальним папером і зважували. Ступінь набухання чечевіці і нута 
визначали за формулою: 
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де G1 – маса набухлої наважки, г; G0 – початкова маса наважки, г. 
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Результати. Аналізуючи отримані дані, бачимо, що чечевиця (рис.1) досягає 

найвищого ступеня набухання в 110 % при температурі бланшування 80 ºС. При 
температурі оброблення 40 та 60 ºС отримуємо досить високий ступінь набухання: 85 
і 95 % відповідно при тривалості процесу 90 хв. 

Ступінь набухання нута (рис.2) стрімко зростає за перші 10…20 хв. взаємодії з 
водою температурою 60 та 80 ºС. При температурі бланшування 40 ºС за 90…100 хв. 
Досягаємо ступінь набухання нута 82 %, а замочуванням при 20 ºС – 63%. 

 
Висновки. Ступінь набухання чечевиці і нута при температурі 20ºС складає 

близько 60%. При температурі 20ºС чечевиця має практично такий же ступінь 
набухання, як і при 60ºС. 

 З метою економії теплоти доцільно використовувати для набухання чечевиці 
наступні параметри: температура 60ºС, тривалість 90 хв.; для нута - температура 
40ºС, тривалість 90 хв. 
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6. Порівняння ефективності адсорбції високомолекулярних 
речовин із яблучного соку природними сорбентами 

 
Крістіна Сауліна, Анна Омельченко, Світлана Матко, Людмила Мельник 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Концентруванню плодово-овочевих соків передує процес прояснення – 
видалення частини природних біополімерів (поліцукрів, пектинів, колоїдів та ін.), які 
при упарюванні можуть спричинити утворення гелів. Попередньо неосвітлені 
концентрати мають низький товарний вигляд, підвищену в’язкість [1]. 

Для зменшення вмісту високомолекулярних речовин у яблучному соку перед 
його концентруванням доцільно обробити сік природними дисперсними мінералами, 
які є екологічно безпечними і ефективними сорбентами [2,3]. 

 
Матеріали і методи. Для порівняння адсорбційної спроможності щодо 

колоїдних речовин (КР) використали: глинистий мінерал палигорськіт (Па) та 
вуглецевовмісний адсорбент шунгіт (Ш). Керувалися наявністю розроблених 
родовищ та попередніх результатів досліджень.  

Підібрані мінерали попередньо термоактивували: палигорськіт при температурі 
180…190ºС протягом 3,5 год., шунгіт – 90…100ºС, 1,0…1,5 год. Адсорбційну 
спроможність кожного оцінювали за ефектом очищення соку від КР, вміст яких 
визначали методом трикутника коагуляції, запропонованим А.В. Думанським [4]. 

Ефект очищення яблучного соку розраховували за формулою: 

 
1
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де К1 і К2 – кількість КР в необробленому та обробленому адсорбентом соку.  
Cік обробляли адсорбентами концентрації 1,5, 3,0 % мас., фракції 2 мм, при 

температурі 60°С, тривалості взаємодії адсорбент : сік 20, 40 і 60 хв.  
 
Результати. Аналізуючи отримані дані, бачимо, що палигорськіт має нижчу 

адсорбційну спроможність ніж шунгіт. При взаємодії Па концентрацією 1,5 % мас. з 
яблучним соком протягом 20 хв. досягаємо ефекту очищення в 30%. Збільшуючи час 
сорбції КР до 60 хв. спостерігаємо підвищення ефекта очищення до 40%. При 
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обробленні яблучного соку Па, концентрацією 3,0% мас. досягаємо максимального 
ефекта очищення в 56% за 60 хв. 

При обробленні яблучного соку шунгітом концентрацією 1,5 % мас. за 60 хв. 
взаємодії отримуємо ефект очищення в 54%, практично наближаючись до 
адсорбційної спроможності Па концентрацією 3,0 %мас. 
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Рис. Ефект очищення яблучного соку від КР палигорськітом та шунгітом в 
залежності від тривалості взаємодії адсорбент : сік. 

Ефект очищення яблучного соку шунгітом концентрацією 3,0% мас. 
збільшується від 50% (20 хв. взаємодії) до 72% (60 хв. оброблення соку).  

 
Висновки. Палигорськіт і шунгіт виявилися ефективними поглиначами КР із 

яблучного соку. В залежності, яку кількість КР слід адсорбувати, можна варіювати 
який адсорбент, якої концентрації, який період оброблення слід використовувати. 
При відсутності шунгіта можна досягти той самий ефект очищення від КР 
палигорськітом, але концентрацією вдвічі більшою. 

Отримані максимальні величини ефекта очищення яблучного соку від КР: 
палигорськіт – Е=56%, шунгіт – Е=72%. 

Література. 
1. Гунько С.М. Комплексна мембранна технологія концентрування яблучного 

соку: Дис… канд. техн. наук.: 05.17.18/ Національний університет КМА. – К., 2001. – 
206 с. 

2. Миронюк І.Ф., Луканін О.С., Загоруйко В.О. Освітлення соків і виноматеріалів 
за допомогою суспендованих флотуючих сорбентів на основі високодисперсних 
алюмокремнеземів // Вісник аграр. наук. – 2001.- № 3. – с. 63-68. 

3. Освітлення яблучного соку палигорськітом. Матко С.В., Манк В.В., Мельник 
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7. Харчові інгредієнти та БАД з екстракту топінамбуру 
 

Інна Гаган, Олександр Бессараб, Оксана Точкова 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. БАД – біологічно активні харчові добавки – комплекс біологічно 

активних речовин, які одержують із мінеральної, рослинної або тваринної сировини. 
БАДи призначені для вживання одночасно з їжею або введення до складу харчових 
продуктів. Біодобавки можуть випускатися в таблетках, капсулах і розчинах. 
Важливо враховувати, що БАДи не є ліками й вводяться в харчовий раціон тільки з 
метою регуляції функцій організму в рамках фізіологічних норм. Наш спосіб життя й 
харчування такий, що фізична активність стала набагато меншою, а обсяг і, особливо, 
поживність їжі значно зменшилися. При цьому ми недоодержуємо з їжею багатьох 
необхідних нам речовин. Коли вперше вчені звернули на це увагу – з’явилися 
вітаміни. Згодом прийшло розуміння, що заповнити нестачу багатьох речовин, не 
збільшуючи при цьому поживність їжі, можна тільки використовуючи спеціальні 
препарати – біологічно активні добавки. 

Мета роботи.Отримання харчових інгредієнтів та БАД з екстракту 
топінамбуру. Топінамбур відрізняється від інших овочів підвищеним вмістом білку і 
великою кількістю природного аналога інсуліну – інуліну, який легко засвоюється 
організмом. Гідроліз цієї речовини призводить до утворення фруктози, нешкідливої 
для діабетиків. Тому включення в раціон бульб топінамбура позитивно впливає на 
обмін речовин при цукровому діабеті. Краще всього отримувати топінамбур в раціон 
у вигляді біологічно активних добавок. 

Бульби топінамбура містять до 3 % білка, мінеральні солі, 20,0%. До складу 
входить розчинний полісахарид інулін (16—18 % і більше, що є рідкістю серед 
бульбових рослин, але нормою серед айстрових), фруктозу, мікроелементи, 2—4 % 
азотистих речовин, проте майже не містять крохмалю. Досить багаті на вітамін B1 
(аневрін), містять вітамін C і каротин. У білку є амінокислоти – лізин, гістидин, 
аргінін, триптофан, треонін. 

Топінамбур містить комплекс фруктанів, різні види пектину, сполуки з 
антиоксидантними властивостями (хлорогенова, неохлорогенова, янтарна, кавова 
кислоти та ін.), каротиноїди, целюлозу, макро - та мікроелементи, вітаміни а також 
цінні метаболіти для обміну речовин при таких захворюваннях як туберкульоз, 
онкозахворювання та інші. 

Результати. З проведених раніше досліджень були вибрані найкращі 
результати виробництва порошку з топінамбуру. 
Загальний хімічний склад порошку топінамбура                                         Таблиця 

Показник Величина показника Показник Величина показника 
Вода, г 5,3 В5, мг 0,81 
Білки,г 6,1 В6, мг 0,18 

Інулін, г 58,8 В7, мг 18,8 
Жири, г 2,5 Мінеральні речовини 
Зола, г 8,1 К, мг 386 

Вітаміни Na, мг 83 
В1, мг 0,94 Ca , мг 27 
В2, мг 3,76 Mg, мг 24 
В3, мг 8,3 Fe , мг 3 
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Виходячи з результатів можна зробити висновок, що  топінамбур як вітамінну 
добавку до їжі, рекомендовано щодня вживати у такому вигляді: Бульби добре 
промити , разом з шкіркою натерти на дрібній пластмасовій тертці. З'їдати тертий 
топінамбур по 50 грамів за 30 хвилин до їди тричі на день. Курс лікування - 1 місяць. 
При бажанні курс можна повторити, зробивши перерву 10 днів. Щоб скоротити 
витрати часу людей хворих на цукровий діабет доцільно виготовляти порошок з 
топінамбуру. Який легко вживається та доступний споживачам протягом року. 

Література 
1. Проданчук М.Г., Подрушняк А.Є., Данік Л.М. Проблеми безпечності 
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Вступ. З глибокої старовини людина використовувала природні блага 

рослинного світу і як джерело свого прожитку, і для полегшення своїх недуг. 
Спостережливість і народна мудрість заклали основу вживання рослин в лікуванні 
людини спочатку з місцевої флори, а в ході суспільного розвитку і налагодження 
торгівельних стосунків - практично зі всієї земної кулі. Обмін знаннями дозволив 
людині створити вельми значний арсенал лікарських засобів [1]. 

З незапам'ятних часів людина використовувала лікарські трави для лікування 
самих різних захворювань. 

Таким чином, здоров'я сучасної людини багато в чому залежить від якості і 
кількості, що поступають з їжею, біологічно активних речовин. Тому їх вживання є 
одному з найважливіших альтернативних методів оздоровлення людини і 
профілактикою найбільш поширених захворювань. Нами розроблено і запропоновано 
фруктові консерви на основі екстрактів лікарських трав в оздоровчо-профілактичних 
цілях [2]. 

Матеріали і методи. Основна сировина – яблука та виноград, додаткова -  
ромашка, звіробій та шавлія. Екстрагування лікарської сировини здійснювали водою. 

Для проведення досліджень користувалися рефрактометричним методом для 
визначення вмісту сухих речовин, метод титрометрії для визначення кислотності в 
готових  фруктових напоях з додаванням екстрактів з лікарської сировини. 

Вміст мікро- та макроелементів визначали відповідно методами атомної 
спектрометрії та полуменевої фотометрії. 

Результати. Як лікарську сировину використовували ромашку, звіробій та 
шавлію, які є поширеними на території України і мають в своєму хімічному складі 
достатньо велику кількість біологічно активних речовин, що позитивно в невеликих 
дозах впливають на самопочуття людини, посилюють кровообіг, виявляють 
протизапальну, бактеріостатичну дії тощо. 
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Для отримання екстрактів з лікарської сировини визначили необхідне 
співвідношення твердої та рідкої фаз, яке становило 1:10. Процес екстрагування 
здійснювали від 20 до 80 °С, спостерігаючи зростання вмісту розчинних сухих 
речовин (РСР). Встановлено, що збільшення температури понад 70 °С недоцільне, бо 
не відбувається приросту вмісту РСР.  

На основі отриманих екстрактів розроблені рецептури для виготовлення таких 
фруктових напоїв як яблучний, виноградний та виноградно-яблучний, в яких фізико-
хімічні показники входять в область, що передбачена для фруктових напоїв за 
стандартом України на соки та сокові напої. 

Висновки: Отримані екстракти з таких лікарських трав як ромашка, звіробій та 
шавлія рекомендовано як додатковий інгредієнт для фруктових напоїв з метою 
підвищення в них біологічно активних речовин, що дозволить застосовувати такі 
напої в оздоровчо-профілактичних цілях. 

Для визначення оптимальних параметрів процесу екстрагування цінних речовин 
з лікарської сировини отримано рівняння регресії, за допомогою яких експрес-
методом можна визначати передбачуваний вміст в екстрактах РСР при необхідних 
температурах і тривалості процесу. 
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Вступ. Під освітленням розуміють вивільнення соку від каламуті та більшої 

частини колоїдних речовин і одержання прозорого продукту. Існує багато способів 
освітлення соків, серед яких найчастіше використовують спосіб з додаванням 
ферментних препаратів [1]. Як альтернатива нами досліджувалась можливість 
застосувати для освітлення соків, зокрема яблучного, пароконденсаційну кавітацію. 

Матеріали і методи. Яблучний сік отримували механічним способом. В 
обробленому парою соці визначали такі такі показники як вміст сухих речовин 
рефрактометричним методом, зміну об'єму соку за допомогою мірного циліндра, 
загальну кислотність титрометричним методом, величину рН за допомогою рН-
метра, прозорість та забарвленість соку – фотоколориметром, вміст аскорбінової 
кислоти – індофенольним методом, вміст осаду – центрифугуванням. 

Результати. Мета роботи полягала в знаходженні ефективного режиму 
оброблення яблучного соку парою в пароконденсаційному кавітаційному пристрої 
для його освітлення. 

Дослідна лабораторна установка складалася із котла, в якому отримується пара, 
збірника пари, двох манометрів, барботера, скляної посудини з соком, та ємності , в 
яку розміщували посудину з соком. Оброблення соку проводили з потенціалом пари 



 402 

0,12; 0,16; та 0,2 МПа з інтервалом температури 10 °С. Початкова температура соку 
становила 20 °С. 

Механізм оброблення соку полягає в проходженні струменя пари в об’ємі соку, 
його дробіння на парові бульбашки із подальшим їх колапсом. В результаті колапсу 
(тобто сплескування) кавітаційних бульбашок виникають кавітаційні ефекти, які 
ініціюють процес коагуляції речовин колоїдної дисперсності, які складають білково-
пектиновий комплекс соку. 

Пропонується модель взаємодії кавітаційної бульбашки із колоїдними 
частинками соку. Згідно теорії Френкеля, кавітаційна бульбашка в момент свого 
виникнення  має лінзоподібну форму, протилежні сторони якої мають протилежні 
заряди. 

Колоїдні частинки, в результаті кавітаційних ефектів, мають на своїй поверхні 
подвійний електричний шар з від’ємним зарядом. 

Таким чином, можна передбачити, що внаслідок взаємодії протилежних зарядів 
колоїдних частинок та кавітаційних бульбашок відбувається об’єднання частинок, їх 
укрупнення та седиментація. Отже, ударно-хвильова дія, яка виникає при колапсі 
бульбашок, інтенсифікує процес коагуляції речовин колоїдної дисперсності. 

Були проведені розрахунки для визначення кількості пари, яка додавалася до 
соку. У відсотках це становить 1,6 % до маси соку. 

Внаслідок оброблення відбувається збільшення об’єму соку. Це відбувається за 
рахунок розбавлення соку водяною парою. При збільшенні об’єму відбувається 
зниження вмісту сухих речовин. Але це розбавлення не має суттєвого впливу на сік, 
так як вміст сухих речовин не менше нормованих показників. 

Щодо забарвленості, при потенціалі пари 0,2 МПа, показник забарвленості має 
найнижче значення, і відповідно прозорість найвища, а вміст осаду найбільший. Це 
свідчить про те, що чим вищий потенціал пари, тим  краще проходить взаємодія 
речовин колоїдної дисперсності з кавітаційними бульбашками, в результаті яких 
відбувається коагуляція речовин білково-пектинового комплексу соку. 

Також визначався вміст аскорбінової кислоти в соці обробленому парою та в 
соці, який просто підігріли. Отримана різниця між показами незначна. Отже, можна 
зробити висновок, що втрати вітаміну С при обробленні соку мінімальні. Крім того,  
слід  враховувати, що вітамін С зменшується ще й за рахунок розбавлення соку 
парою при обробленні. 

Проведені техніко-економічні розрахунки свідчать про можливість використання 
для освітлення яблучного соку пароконденсаційного пристрою, що може бути 
встановлений  в трубопроводі, який розміщений між стрічковим пресом та 
відстійником. 

Висновки: Оброблення яблучного соку в пароконденсаційному кавітаційному  
пристрої дозволяє покращити седиментаційні властивості обробленого соку. Завдяки 
такому обробленню підвищується продуктивність відстійників.  Отримані дані 
дозволяють встановити режим оброблення: тиск пари р=0,2 МПа до температури 
соку 40-50°C. 

Аскорбінова кислота в обробленому соці зберігається краще, ніж при простому 
нагріванні. 

Природні властивості соку зазнають мінімальних змін за рахунок дії невисоких 
температур за короткий проміжок часу. 
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Вступ. За останні роки структура харчування людини суттєво змінилася, що 
призвело до виникнення різних захворювань та патологічних процесів організму. 
Головними причинами цих змін є неправильне харчування – вживання надлишкової 
кількості жирів, холестерину, насичених жирних кислот, рафінованих продуктів 
тощо. Сьогодні в харчовій промисловості спостерігається переорієнтація на 
виробництво нових функціональних продуктів. Розробляються продукти, збагачені 
комплексом біологічно активних речовин (БАР) із широким спектром терапевтичної 
дії та новими якостями, які направлені на попередження виникнення захворювань та 
поліпшення здоров’я. Все це відповідає принципам концепції про здорове 
харчування. Одним із компонентів, які володіють такими властивостями, є природні 
рослинні сполуки. Вони не беруть участі в первинному обміні речовин і не мають 
харчової цінності, але необхідні для перебігу життєво важливих біохімічних 
процесів, які забезпечують життєдіяльність організму. Саме до таких речовин і 
відносять каротиноїди. Створенням нових продуктів з підвищеним вмістом БАР, 
зокрема β-каротину, займалось багато науковців, але проблема й досі є до кінця не 
вирішеною та актуальною [1]. 

Мета роботи – розробити новий вид закусочних консервів – овочеву ікру, 
збагачену β-каротином. 

Матеріали і методи. Матеріалами досліджень є морква та сухий вітамінний 
збагачувач «Каротинка». Як додаткову сировину, використовували білі корені, 
томатну пасту, олію, спеції, прянощі. Методи досліджень – стандартні, 
загальноприйняті. Методика виконання роботи полягала у тому, що підготовлену 
сировину піддавали тепловій обробці, подрібнювали, протирали, змішували з іншими 
рецептурними компонентами, доводили вміст сухих речовин до стандартного 
значення та збагачували β-каротином. При цьому визначали рецептурну кількість 
інгредієнтів та спостерігали вплив β-каротину на стабільність якісних показників 
ікри при зберіганні. 

Результати. Одним із способів підвищення вмісту β-каротину в продуктах 
харчування є використання каротиновмісної сировини та збагачення їх БАР 
природного походження. На кафедрі технології консервування НУХТ отримано 
каротиновмісний збагачувач «Каротинка», який відрізняється високим вмістом β-
каротину (130-140 мг/100 г) та клітковини (11 г/100 г). Встановлено також умови 
зберігання збагачувача «Каротинка», за дотримання яких не відбувається істотної 
зміни хімічного складу протягом шести місяців зберігання. Для удосконалення 
складу овочевої ікри використовували каротиновмісну сировину та додатково 
збагачували ікру вітамінними добавками. За основу брали різні технології 
виробництва ікри з буряка класичним, комбінованим способом та способом 
уварювання. При цьому проводили часткову та повну заміну основного компоненту 
на моркву. Для підвищення харчової цінності продукту, до рецептури вносили сухий 
каротиновмісний збагачувач «Каротинка» та подрібнені до стану порошку зародки 
пшениці. Після відпрацювання рецептури порівнювали якісні показники ікри, 
отримані різними способами та досліджували їх зміни при зберіганні. При цьому 
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використовували метод прискореного старіння і визначали зміни кислотного числа. 
Встановлено, що використання моркви в якості основної сировини та додавання 
сухого каротиновмісного збагачувача «Каротинка» у кількості 2-3% позитивно 
впливає на смакові якості виготовленої ікри, дозволяє суттєво підвищити вміст β-
каротину в продукті та продовжити термін його зберігання. 

Таблиця 
Органолептичні та фізико-хімічні показники ікри «Яскрава» 

Найменування показника Значення 

Зовнішній вигляд Однорідна, рівномірно подрібнена маса 
без помітного відокремлення рідини 

Консистенція Густа однорідна маса, не розтікається 

Смак  та запах Приємні, притаманні ікрі 

Колір Оранжево-жовтий, насичений 

Вміст сухих речовин, %, не менше 25,0 

Вміст β-каротину, мг/100г, не менше 18,0 

Вміст хлоридів, % 1,2-1,6 
 

Висновки. Використання моркви та каротиновмісного збагачувача 
«Каротинка» дозволяє одержати продукт з високоякісний продукт, збагачений β-
каротином. Продукт може бути використаний для профілактичного харчування. При 
отриманні ікри способом уварювання вона може бути рекомендована для харчування 
дітей шкільного віку. 

Література 
1. Левківська Т.М. Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з 

отриманням поліфункціональних харчових добавок. / Т.М. Левківська, 
Г.М. Бандуренко, А.Т. Безусов // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 37 – 2010р. – С 211-
214. 

 
 

11. Удосконалення рецептур солодких соусів, збагачених 
біологічно активними речовинами  

Наталія Миронець, Галина Бандуренко, Тетяна Левківська 
Національний університет харчових технологій 

Вступ. Сучасні заклади громадського харчування пропонують широкий 
асортимент страв, до яких пропонують рослинні соуси. Їх асортимент досить великий 
– томатні, овочеві, та солодкі фруктові. Протягом останніх десяти років в Україні 
спостерігається тенденція до розроблення технології більш «легких» соусів, із 
високим вмістом функціональних речовин, які рекомендують використовувати до 
солодких страв. Істотну питому частку складають різноманітні топінги, але вони 
містять незначну плодову частину та багато згущувачів, барвників та ароматизаторів. 
Останнім часом багато уваги приділяється природній вітаміномісткій сировині та 
способам її переробки. Проблемою є те, що більшість способів її переробки не 
забезпечують необхідного вмісту біологічно активних речовин (БАР) у готовому 
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продукті. Що стосується фруктових соусів, які не є самостійною стравою, а 
призначені як доповнення до пудингів, морозива та млинців, то вміст БАР в них 
повинен бути в 2-3 рази вищим ніж у звичайних вітаміномістких продуктів, так як 
часто вони призначені для коригування хімічного складу страви вцілому. Тобто, 
проблема створення соусів з високим вмістом вітамінів та інших БАР та 
функціональними властивостями лишається актуальною. 

Мета роботи – удосконалити технологію солодких соусів, збагачених 
природними БАР. 

Матеріали і методи. В якості матеріалів досліджень використовували яблука, 
моркву та рідкий каротиновмісний наповнювач «Морквяний мед». Методи 
досліджень – стандартні, загальноприйняті. Методика роботи полягала у тому, що 
підготовлені яблука подрібнювали, піддівали гідролізу, протирали, концентрували 
вдвічі, додавали наповнювач «Морквяний мед» й уварювали до готовності. 
Визначали органолептичні та фізико-хімічні показники готового продукту, а також 
вміст БАР.  

Результати. Проаналізувавши існуючі технології солодких фруктових соусів 
було виявлено ряд недоліків з точки зору можливості отримання функціонального 
продукту. Для їх усунення застосовували пектиновмісне пюре, як основи для соусу, 
та наповнювач «Морквяний мед», розроблений на кафедрі технології консервування 
НУХТ. Останній є багатофункціональною добавкою,  відрізняється яскраво 
вираженим помаранчевим кольором, високим вмістом цукрів (62-65 г/100 г), 
пектинових речовин (3- 4 г/100 г), β – каротину (до 10-11 мг/100 г) та стабільністю 
цих показників протягом шести місяців зберігання [1]. При виготовленні соусу, за 
основу брали технологію, згідно якої фруктове пюре змішують з цукром у 
співвідношенні 10:1 та уварюють до певного вмісту сухих речовин, залежно від виду 
сировини. Найчастіше ця цифра знаходиться в межах 21-23% і забезпечує текучу 
консистенцію та приємний смак. Для отримання пектиновмісного пюре, підготовлені 
відповідним чином й подрібнені яблука та моркву піддавали гідролізу, у результаті 
чого, кількість пектинових речовин збільшувалась на 20-25 %. Пюре піддавали 
концентруванню до вмісту сухих речовин 20-25 %, а потім додавали рідкий 
каротиновмісний наповнювач «Морквяний мед» із вмістом сухих речовин 70% до 
досягнення необхідної консистенції та вмісту сухих речовин. Така технологія 
забезпечує високий вміст пектинових речовин (не менше 2%) та отримання продукту 
без використання цукру. Одержаний таким чином соус, досліджували за 
органолептичними та фізико-хімічними показниками. Результати наведені в таблиці. 

Таблиця 
Органолептичні та фізико-хімічні показники соусів «Кольорові»  

Найменування показника Значення 
Зовнішній вигляд та консистенція В’язка, текуча однорідна рідина 
Смак та запах  Приємний кисло-солодкий 
Колір Від жовтого до яскравий оранжевого 
Вміст сухих речовин, %, не менше 25 
Вміст β – каротину, мг/100г: 5,0-15,0. 
Вміст цукрів, г/100г 23,0-25,0 
Вміст пектинових речовин, г/100г, не менше 2,0 
Вміст органічних кислот, %,  1,0-1,5 
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При аналізі хімічного складу отриманих соусів та порівнянні з традиційними 
можна стверджувати, що вміст пектинових речовин у них вдвічі більший ніж у 
традиційних, а додавання рідкого каротиновмісного наповнювача «Морквяний мед» 
не тільки надає яскравого кольору кінцевому продукту, а й насичує продукт β – 
каротином.  

Висновки. Удосконалено технологію солодких соусів, що дозволяє отримати 
продукт з високим вмістом БАР та функціональними властивостями. Соуси, 
виготовлені згідно запропонованої технології, можуть бути рекомендовані для 
широкого вживання як дітей так і дорослих.  

Література. 
1. Левківська Т.М. Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з 

отриманням поліфункціональних харчових добавок. / Т.М.Левківська, 
Г.М.Бандуренко, А.Т.Безусов // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 37 – 2010р. – С 211-
214. 

 
 
12. Розроблення технологій очищення екстракту з топінамбуру 

 
Максим Писарєв, Олександр Бессараб 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Нарощування об’ємів та розширення асортименту консервованих 

продуктів, зниження їх собівартості приваблює більшість підприємців, які 
експортують продукцію в інші регіони. Тому робота по удосконаленню технології 
переробки коренеплодів, у тому числі цукрового буряку чи топінамбуру, 
підвищенню їх якісних характеристик є актуальною і своєчасною [1]. 

Основним завданням,що стоїть перед галузями харчової промисловості є 
забезпечення населення продуктами харчування високої якості, широкого 
асортименту, підвищеної біологічної цінності. Необхідність якісного і кількісного 
розширення продуктів профілактичного і дієтичного харчування значною мірою 
визначається збільшенням рівня захворювань атеросклерозом, цукровим діабетом, та 
іншими хворобами, що пов'язані з порушенням обміну речовин в організмі людини. 
Цукровий діабет у зв'язку з тяжкими інвалідуючими наслідками і смертністю від 
судинних ускладнень у наш час перетворився в медико-соціальну проблему. Для 
успішного лікування хворих на цукровий діабет одною з важливіших умов є 
раціональне дієтичне харчування, це особливо важливо для хворих дітей. У зв'язку з 
цим, пошук нових нетрадиційних продуктів харчування для життєзабезпечення 
хворих стає важливою державною проблемою. 

Одним з джерел сировини для розширення асортименту профілактичних, 
дієтичних продуктів харчування і лікувальних препаратів може бути топінамбур та 
продукти з нього. Унікальний хімічний склад, значна місткість інуліну, фруктанів і 
фруктози, наявність багатого вітамінного і мінерального складу відкриває великі 
перспективи використання топінамбуру у харчовій і фармацевтичній промисловості 
[2]. 

Матеріали і методи. Головними матеріалами в процесі дослідження були: 
клубні топінамбуру різних сортів ("Интерес","Находка","Київський Білий", інші 
гібриди); стружка та кубики топінамбуру різного розміру; натуральний сік із клубнів 
топінамбуру; концентрат із соку топінамбура; модельні розчини інуліну. 
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Фізико-хімічні властивості тканини клубнів і концентратів з топінамбуру і їх 
хімічний склад визначали наступними методами: ступінь пошкодження рослинної 
тканини – ацидиметричним методом; клітинну проникність рослинної тканини для 
неелектролітів – дифузійним методом; вміст сухих речовин – рефрактометричним 
методом; загальний вміст вуглеводневого комплексу і його водо- і спирторозчинної 
фракції – за методикою Хрустальової В.П.; вміст білкових речовин – по методу 
Кьєльдаля; амінокислотний склад білкових речовин – на амінокислотному 
аналізаторі ААА-39 "Микротехна"; вміст пектинових речовин – методом, 
заснованому на визначені кількості полігалактуронової килоти; вміст органічних 
кислот – методом потенциометричного титрування до рН 8,1; мінеральний склад – 
озолення по ГОСТ 2992-86, кальцій – методом комплексонометричного титрування, 
інтенсивність утворення забарвлюючих речовин та їх видалення – контролем 
оптичної густини на КФК-2 та дослідженням УФ-спектрів на СФ-26. 

Результати. В процесі роботи було проведено науково-обґрунтований вибір 
сировини в результаті якого для подальших досліджень було обрано клубні 
топінамбуру сорту "Київський Білий", підібрано методи та методики дослідження, 
підібрано обладнання для переробки коренеплодів. Проведено оцінку біохімічного 
складу та функціональних  властивостей клубнів топінамбуру, підібрано ефективні 
методи і параметри екстрагування і очищення матеріалів з коренеплодів 
топінамбуру. Було отримано та досліджено за органолептичними, фізико-хімічними 
методами початкові зразки готового продукту з клубнів топінамбуру за такими 
показниками як вміст сухих речовин, рН, кольоровість, вміст білкових речовин, вміст 
органічних кислот, загальний вміст вуглеводневого комплексу і його водо- і 
спирторозчинної фракції та ін. 

Висновки. Аналіз літературних даних по топінамбуру, про його хімічний склад, 
способах отримання з нього широкого асортименту продуктів харчування, а також 
використання в якості добавок в продукти лікувально-дієтичного призначення 
дозволили зробити наступні висновки. 

1. Завдяки своєму унікальному хімічному складу,в який входять вуглеводи, 
білок, пектини, вітаміни, цінні макро- і мікроелементи котрі стимулюють імунну 
систему людини, позитивно впливають на діяльність серцево-судинної системи, 
топінамбур можливо рекомендувати, як профілактичний засіб проти захворювань 
ендокринної системи, особливо для людей проживаючих в екологічно забруднених 
районах. 

2. Топінамбур, містить в своєму хімічному складі інулін і інші 
високомолекулярні фруктами, що обумовлює його застосування як лікувально-
профілактичного продукту для людей хворих на цукровий діабет, а також з 
порушеним обміном речовин. 

3. До теперішнього часу практично відсутні роботи, направлені на отримання 
очищених розчинних порошків з топінамбуру. 

Література. 
1. Архипов В. Поживні цінності топінамбура/ В.Архипов, Т.Іванікова// Харчова і 

переробна промисловість.- К., 2006.- С. 26. 
2. Біленька І.Р. Використання топінамбуру у функціональному харчуванні/ 

І.Р.Біленька, Н.А.Буланша// Харчова наука і технологія.- О., 2010.- С. 17-19.- 
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13. Дослідження пресово-екстракційного способу вилучення 
соку столового буряка 
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Вступ. При виробництві соку столового буряка подрібнені на дробарках 

шматочки розміром 2…5 мм пресують, при цьому вихід соку складає, в середньому, 
40…60%, хоча соковитість вихідної сировини становить біля 80 % [1,2]. 

Враховуючи цінність соку столового буряка [1,3], яка полягає в його 
спазмолітичній, діуретичній і протисклеротичній дії на організм людини, 
стимулюванні шлункової секреції, пригніченні розвитку мікроорганізмів у 
кишечнику, сприянні виведенню холестерину, підвищенні міцності капілярів, 
регулюванні обміну речовин в організмі, поліпшенні зору, було поставлено завдання 
дослідити процес вилучення соку, з метою збільшення його виходу, яке можна 
досягти, застосовуючи процеси механічного пресування і екстрагування залишків 
соку з вичавок [4]. 

 
Матеріали і методи. Використовували перспективний сорт столового буряка 

«Болівар F1», якому властива не тільки висока врожайність, лежкість, а й наявність 
великої кількості вітамінів Е і С, фолацину.  

Для максимального вилучення соку обрано пресово-екстракційний спосіб, який 
складався з двох технологічних стадій: пресування різних за розміром часток мезги 
та екстрагування отриманих вичавок при гідромодулях 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:2 (суміш 
ретельно перемішували і витримували при температурах 6, 20, 35, 50 ºС). 
Використовувати температуру вище 50 ºС є недоцільним, оскільки зазнають 
руйнування біологічно активні речовини.  

Вихід соку після механічного пресування розраховували за формулою: 
,%100

0

0 



M

MMC b

  
де М0 – маса мезги, г; Мв –маса вичавок, г. 
Кількість сухих речовин (СР) визначали рефрактометричним методом, згідно 

ГОСТ 28562-90. 
 
Результати. Для дослідження вплив розміру часток на вихід соку випробували 

три варіанти механічного подрібнення (мм): 1 - 5,0х1,5х1,0; 2 - 1,5х1,0х0,5; 3 – 
0,5х0,5х0,5. Найкращій вихід соку (рис.) – 43 % отримали при розмірах частинок 
1,5х1,0х0,5, що пояснюється їх добрими дренажними властивостями. 

Процес екстрагування досліджували при різних гідромодулях, температурах 
екстрагента – води та тривалостях взаємодії фаз. 
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Рис. Вихід соку залежно від варіанту подрібнення 

При співвідношенні твердої і рідкої фаз 1:0,5 не досягали повного занурення 
бурякових вичавок у воду, і тому поверхневі шари не екстрагувалися. При 
гідромодулі 1:1, навіть при нетривалому настоюванні, спостерігали утворення 
кашоподібної маси, що утруднювало процес фільтрування. Проводити ж 
екстрагування при співвідношенні 1:2 – недоцільно через надмірне розчинення,  
наслідок чого отримується екстракт з низьким вмістом сухих речовин. Тому 
раціональним значенням гідромодуля було обрано 1:1,5. 

Дослідження впливу температури і тривалості екстрагування на вміст СР 
показало, що час досягнення фазової рівноваги при 50, 35 та 20 ºС складає 6…10 хв., 
а при температурі 6 ºС – 13хв. 

 
Висновки. Встановлено доцільність використання пресово-екстракційного 

способу для максимального вилучення соку із столового буряка. Доцільно 
використовувати розмір часток мезги 1,5х1,0х0,5 для отримання найвищого 
показника виходу соку в процесі механічного пресування. Раціональними 
параметрами екстрагування соку із вичавок столового бурка є : гідромодуль 1:1,5, 
температура 20 ºС, тривалість 12 хв. 

 
Література 
1. Фруктовые и овощные соки/ А.Н. Самсонова, В.Б. Ушева, 2 – е изд.,- М.: ВО 

«Агропромиздат», 1990.-  286 с. 
2. Красочкин В.Т. Столовая свекла/ Под ред. В. Т. Красочкина - М.: 

Сельхозиздат. 1952.-  148 с. 
3. Филиппова Р.Л., Володина Е.М., Колеснов А.Ю. Роль фруктовых и овощных 

соков в профилактике заболеваний // Пищевая промышленность.- 1999.- № 6.- С.64-
65 

4. Иваненко А.В., Липнягов П.П., Дондыш Э.М. Развитие теории сокоотделения 
// Научн. труды междунар. конфер. “Экология человека и проблемы воспитания 
молодых ученых”.- Ч. 2.- Одесса: Астропринт.- 1997.- С.177-178. 

 
 



 410 

14. Дослідження процесу бланшування гарбуза при 
виробництві консервів для дитячого харчування 

 
Ірина Буряк, Світлана Матко, Людмила Мельник, Олександр Бессараб  

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Дитяче харчування має бути збалансованим за вмістом вуглеводів, 

вітамінів, органічних кислот, мінеральних речовин. Організм дитини повинен 
отримувати мікронутрієнти в повному наборі в найбільш засвоюваному вигляді.  

Використання плодово-овочевих культур, як наповнювачів для виробництва 
консервів для дитячого харчування, є актуальним завданням консервної галузі 
харчової промисловості. 

Серед овочів гарбузи посідають чільне місце за вмістом целюлози, пектину, 
білка, каротину, вітамінів  С, групи B, рідкісних К і Т(активізують обмінні процеси і 
покращують роботу кровотворної системи та склад крові), кальцію, заліза, магнію, 
фосфору. 

Тому було поставлено завдання дослідити можливість використання гарбуза в 
якості наповнювача при виробництві консервів для дитячого харчування та 
встановити раціональні параметри процеса його бланшування. 

 
Матеріали і методи. Для досліджень проінспектований гарбуз очистили, 

помили, нарізали на кубики з розмірами граней 5 мм і піддали бланшуванню у різних 
середовищах: воді, 15 та 70 %-му цукровому сиропах протягом 3, 5, 7 хв.  

Масову частку розчинних сухих речовин (СР) визначали рефрактометричним 
методом згідно з ГОСТ 28562-90; загальну кількість цукрів – перманганатним 
методом згідно з ГОСТ 8756.13-87, органолептичні показники бланшованого 
напівфабрикату – згідно з ГОСТ 8756.1-79. 

 
Результати 
 

 
Рис. 1. Вплив режимів бланшування 

 на вміст розчинних СР в кубиках гарбуза  

Найбільша кількість розчинних 
СР (рис. 1) у кубиках гарбуза (43%) 
накопичилася після їх бланшування 
у 70 %-му цукровому сиропі за 7 хв 
взаємодії, що перевищує показник 
вміст СР в кубиках гарбуза, 
бланшованому у 15 %-му цукровому 
сиропі, на 30% за той же час. За 5 хв. 
бланшування показники вмісту 
розчинних СР – дещо менші: 35% – 
після взаємодії гарбуза із 
концентрованим цукровим 
розчином70%); 10% – після 
бланшування у  

15%-му цукровому сиропі; 4% – після бланшування у воді. 
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За 3 хв. взаємодії гарбуза з розчинами отримано розчинних СР: 29% (сироп 70%), 
8% (сироп 15%), 5% (вода). 

 
 

  
Рис. 2. Вплив режимів бланшування на вміст загальних цукрів в 

кубиках гарбуза 
 

 
Аналізуючи дані рис. 2, бачимо, що вміст загальних цукрів у гарбузі 

бланшованому протягом 7 хв. у 70%-му сиропі складає 35 %, у 15%-му сиропі – 27%, у 
воді – 3%. За 5 хв. бланшування гарбуза сиропом 70, 15 %-м та водою показники 
загального цукру: 30; 10; 5% відповідно. 

Бланшування гарбуза протягом 3 хв. сприяє накопиченню у ньому вмісту 
загальних цукрів на рівні: 23% (у сиропі 70%), 6% (у сиропі 15%), 4 % (у воді). 

При встановленні раціональних параметрів бланшування гарбуза враховували не 
тільки вміст розчинних СР і загальних цукрів, а й органолептичні показники 
наповнювача. За смаком, запахом, кольором, консистенцією кубики гарбуза, 
бланшовані у 70%-му цукровому сиропі протягом 5 хв., превалюють над іншими 
дослідними зразками. 

Висновки. 
Для використання гарбуза, як наповнювача при виробництві консервів для 

дитячого харчування, раціональними параметрами процеса бланшування є: 
концентрація цукрового сиропу – 70 %, тривалість взаємодії фаз – 5 хв. 

Література. 
1. Доронин, А.Ф. Функциональные  пищевые продукты. Внедрение в 

технологию/А.Ф. Доронин; под. ред.. А.А.Кочетковой. – М.:ДеЛи принт,2009. – 288с. 
2. Плоды и овощи в питании человека/В.П. Переднев [и др.]. – Минск: Ураджай, 

1984. – 208 с. 
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15. Особливості технології виробництва морквяних чіпсів 
 

Олександ Чорноштан, Юлія Цьомка, Віталій Шутюк, Олександр Бессараб 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Нині набули широкого поширення снеки, які вживаються між основними 

прийомами їжі [1]. У цю групу входять і чіпси. Розроблення та отримання нового 
типу продуктів, що виробляються без застосування обсмажування, консервантів і 
цукру, здатних замістити, або знизити споживання обсмажених чіпсів з високим 
вмістом жиру, солі, синтетичних і натуральних добавок, є актуальним завданням для 
харчової промисловості [3]. Сировиною для чіпсів можуть служити фрукти і овочі, 
що не містять крохмаль і жири – такі як яблука, морква, буряк тощо. Однак, для 
виробництва чіпсів без використання обсмажування і додання продукту крихкості 
необхідно провести спеціальну гідротермічне оброблення, забезпечити їх низьку 
вологість і мікробіологічну стабільність [2, 4]. 

Матеріали і методи. Для дослідів використовували яблука сорту Абако типу 
Шантанне, зберігали за температури 5 °С. Перед сушінням її мили і нарізали 
кружечками (діаметр 0,02 м, товщина 0,003…0,005 м). Досліди з сушіння 
конвективним способом проводилися в сушильній шафі DNG-9035A з об’ємом 
камери 30 л та максимальною споживаною потужністю 850 Вт, а для 
мікрохвильового оброблення використовувалась модернізована мікрохвильова піч 
Scarlett SC-1701 з робочим об’ємом 17 л і максимальною потужністю НВЧ-
випромінювача 700 Вт. Визначення вмісту сухих речовин проводили згідно ГОСТ 
28561-90 (Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих 
веществ или влаги). 

Результати. Для дослідів використовували моркву сорту Абако типу 
Шантанне, зберігали за температури 5 °С. Перед сушінням її мили і нарізали 
кружечками діаметр 0,02 м та товщина 3, 4 і 5 мм. Збільшення товщини чіпсів значно 
подовжує тривалість теплових процесів, але дозволяє зменшити деформацію 
початкової форми. З метою максимального збереження початкової форми та додання 
додаткових ребер жорсткості чіпси нарізали фігурним ножем. 

Для вибору оптимального способу початкового термічного оброблення моркву 
бланшували в киплячій воді, парою з температурою 100 °С і НВЧ–нагріванням. 
Прогрівання продукту при мікрохвильовому обробленні відбувається до 15 разів 
швидше в порівнянні з гідравлічним чи паровим, коли теплота передається тільки 
через поверхневий шар продукту. Крім того при використання останніх двох 
способів спостерігається збільшення вологовмісту моркви на 0,3…2,1 % та незначне 
відбілювання тканин за рахунок вимивання барвних речовин. 

Температура сушильного агента в усіх дослідах становила (652) °С, а 
потужність мікрохвильового поля – 250 Вт. Витрати сушильного агента становили 
(0,0010,0002) м3/с з початковими температурою (191) °С та відносною вологістю 
40…45 % повітря. Дослідження кінетики сушіння плодів моркви конвективним, 
мікрохвильовим і комбінованим мікрохвильво-конвективного способами показали, 
що тривалість сумісного для різної товщини чіпсів значно менша в порівнянні з 
традиційним конвективним способом. Так, різниця в тривалості сушіння двома 
способами становить до 150 хв. Використання виключно мікрохвильового сушіння 
моркви значно скорочує тривалість процесу, але якість отриманої продукції 
погіршується за рахунок часткового обвуглювання тканин. У даному випадку однією 
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з основних причин, яка впливає на якість сушеної продукції, є необхідність зміни в 
значний діапазоні потужності НВЧ-випромінювача зумовленої періодичністю роботи 
установки. А НВЧ-випромінювач лабораторної установки має дискретне 
шестипозиційне регулювання потужності, що не може в достатній мірі забезпечити 
необхідну зміну режиму сушіння. 

Висновки. З метою максимального збереження початкової форми та додання 
додаткових ребер жорсткості чіпси з моркви необхідно нарізати фігурним ножем. 

Прогрівання продукту при мікрохвильовому обробленні відбувається до 15 разів 
швидше в порівнянні з гідравлічним чи паровим, крім того при використання 
останніх двох способів спостерігається збільшення вологовмісту моркви на 
0,3…2,1 % та незначне відбілювання тканин за рахунок вимивання барвних речовин. 
Визначено, що для отримання високоякісного кінцевого продукту найкращим 
способом сушіння є комбіноване конвективно-мікрохвильове зневоднення. 

Література 
1. Пенто В.Б. Сравнительный анализ современных технологий и оборудования 

для сушки плодоовощных продуктов/ В.Б. Пенто, АА. Королёв, В.Я. Явчуновский// 
Консервная промышленность сегодня – 2011. – № 5 – 6. – С.6 – 11. 

2. Шутюк В.В. Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень в сушильних 
технологіях/ В.В. Шутюк, С.М. Василенко, О.С. Бессараб, В.П. Василів // Науковий 
вісник НУБіП України. – К., 201 З. - Вип. 185, Ч. 1. – С. 278-287. – (Серія: техніка та 
енергетика АПК). 

3. Zhang M., Jiang H., Lim R. Recent Developments in Microwave-Assisted Drying of 
Vegetables, Fruits, and Aquatic Products—Drying Kinetics and Quality Considerations// 
Drying Technology. –2010 – 28.– 1307–1316. 

4. Zhang M., Tang J., Mujumdar A.S., Wang S. Trends in microwave-related drying of 
fruits and vegetables// Trends in Food Science & Technology.– 2006.– 17.– 524–534. 

 
 
 
 

16. Дослідження процесу сушіння екстракту топінамбура 
 

Валентина Калітка, Юлія Гончар, Олександр Бессараб, Віталій Шутюк  
Національний університет харчових технологій 

 

Вступ. З року в рік збільшується захворюваність людей різними хворобами, а 
однією з причин є недостатнє споживання харчових волокон, вітамінів і мінералів. 
Для збагачення раціону харчування перспективним є використання топінамбура, як 
сировини для розширення асортименту профілактичних, дієтичних харчових 
продуктів і лікувальних препаратів, що містять інулін. Розширення асортименту і 
специфіка виробництва багатьох продуктів значно краще узгоджується з 
використанням сухого екстракту топінамбура, який набагато зручніший для 
зберігання і транспортування [1]. 

Топінамбур відрізняється від інших овочів підвищеним вмістом білку і великою 
кількістю природного аналога інсуліну – інуліну, який легко засвоюється організмом. 
Гідроліз цієї речовини призводить до утворення фруктози, нешкідливої для 
діабетиків [2]. 
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Великої уваги заслуговує технологія одержання розчинного порошку з 
топінамбура. Порошок з бульб є чудовою біологічною добавкою в багатьох харчових 
продуктах. Додавання його в хлібобулочні, м’ясні і молочні продукти, перші та другі 
страви значно посилює їх поживну та біологічну цінність знижує їх глікемічний 
індекс і калорійність [3, 4]. 

 
Об’єкт та методи. Для дослідів використовувався концентрований екстракт 

топінамбуру. Досліди з сушіння екстракту топінамбура на напівпромисловій 
розпилювальній сушарці «Ніро-Атомайзер» з робочим об’єм сушильної камери 0,9 
м3та максимальною потужністю приводу відцентрового розпилювача 1,5 кВт. 
Визначення вмісту сухих речовин проводили згідно ГОСТ 28561-90 (Продукты 
переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги). 

 
Результат. У процесі розпилення матеріалу з незначною в’язкістю, яким є 

екстракт топінамбура, може бути досягнутий високий ступінь дисперсності, а 
відповідно, і більша інтенсивність процесу сушіння. Пояснюється це тим, що під час 
тонко-дисперсного розпилення частинки мають високий коефіцієнт 
теплопровідності, оскільки гальмівний вплив вологопровідності під впливом 
градієнта температури, який за будь-якого конвективного сушіння спрямований 
проти градієнта концентрації, практично зводиться до нуля. 

Досліди з сушіння екстракту топінамбура на напівпромисловій розпилювальній 
сушарці «Ниро-Атомайзер» показали, що максимальна продуктивність за сухим 
продуктом установки досягалась сушінням концентрату екстракту топінамбура з 
початковою концентрацією сухих речовин 30...35 %, за початкової температури 
сушильного агента 160 °C і становила 3,2 кг/год. 

Аналіз результатів дослідів за постійних концентрації початкового продукту і 
витрат сушильного агента, але з різною початковою температурою останнього 
показав, що за температур нижче як 120 °С кінцевий продукт вологий. Результати 
досліджень показали, що вміст вологи зі зменшенням початкової температури 
сушильного агента збільшується. Це свідчить про те, що за температур повітря, 
нижчих за 120°С екстракт топінамбура не встигає висушитися за час перебування в 
сушильній камері. Тому для досягнення потрібної вологості сухого продукту слід або 
зменшувати кількість подавання екстракту на вході або збільшувати висоту сушарки. 
За умови збільшення температури теплоносія понад 200 °С вологість кінцевого 
продукту задовольняє вимоги технології, але спостерігається потемніння продукту, 
тобто він підгоряє. 

 
Висновки Досліди з сушіння екстракту топінамбура на напівпромисловій 

розпилювальній сушарці «Ниро-Атомайзер» показали, що максимальна 
продуктивність за сухим продуктом установки досягалась сушінням концентрату 
екстракту топінамбура з початковою концентрацією сухих речовин 30...35 %, 
початкової температури сушильного агента 160 °C становила 3,2 кг/год. 

Відносно невелика продуктивність розпилювальної сушарки 3…3,6 кг/год за 
сухим продуктом пояснюється невисокою швидкістю руху сушильного агента ― 
0,2…0,4 м/хв. 
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17. Дослідження процесу екстракції топінамбура при кипінні 
під вакуумом 

 
Юлія Гончар, Валентина Калітка, Олександр Бессараб, Віталій Шутюк 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Харчова цінність бульб топінамбура зумовлена високим вмістом 

функціональних маро- і мікронутрієнтів, таких як інулін, пектинові речовини, 
харчові волокна та мінеральні елементи. Це визначає перспективність використання 
бульб топінамбура в якості сировини для виробництва фізіологічно цінної продукції 

— інуліну [1]. 
Відомі технології отримання інуліну з 

топінамбура передбачають як використовувати в 
якості екстрагента воду, розчини кислот або 
електроактивовану воду. Проте низькі значення 
рН спричиняють кислотну деградацію інуліну, 
що знижує як вихід, так і якість готового 
продукту. З урахуванням цього в якості 
екстрагента в процесі екстракції доцільно 
використовувати воду з нейтральним рН. 

Найістотнішими чинниками, що впливають 
на ефективність процесу екстракції в системі 
«Подрібнені бульби топінамбура — вода», є 
температура, тривалість екстрагування і 
співвідношення «екстрагент – подрібнений 
топінамбур» (гідромодуль) [2]. Забезпечуючи 
підвищення значення коефіцієнта молекулярної 
дифузії, одним із основних чинників, що 
визначають кінетику екстракції інуліну з 
подрібнених бульб топінамбура, вважають 
рушійну силу масообмінного процесу — різницю 
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концентрацій інуліну в сировині та екстракті, що визначається гідромодулем [4]. 
Об’єкт та методи. Фізико-хімічні властивості тканини клубнів і концентратів з 

топінамбуру і їх хімічний склад визначали наступними методами: вміст сухих 
речовин – рефрактометричним методом; загальний вміст вуглеводневого комплексу і 
його водо- і спирторозчинної фракції – за методикою Хрустальової В.П.; вміст 
білкових речовин – по методу Кьєльдаля; вміст пектинових речовин – методом, 
заснованому на визначені кількості полігалактуронової килоти [3]. 

Для проведення напівпромислових досліджень на кафедрі технології 
консервування Національного університету харчових технологій розроблено 
дослідну установку, зображену на рисунку. З метою дослідження екстракції для  
різних режимів під вакуумом установка складалася з вертикального циліндричного 
резервуара з водяною оболонкою 1, в який завантажувалась стружка топінамбура 4 і 
заливалась вода відповідно до значень гідромодуля. Зверху резервуар закривався 
паросепаратором 2 для відокремлення крапель рідини від пари, на якому 
розміщувався дефлегматор 6. Теплоенергонагрівником 5 нагрівалась вода у водяній 
оболонці, екстрагент нагрівався до температури кипіння і проводилась екстракція 
при кипінні соко-стружкової суміші. Дефлегматор 6 повертав сконденсовану пару. 
Температура кипіння регулювалась розрідженням, яке створював вакуум-насос. 
Екстракт зливався через патрубок конічного днища резервуара. Для відокремлення 
екстракту від стружки призначена сітка 3. 

 
Результати. Проведені дослідження впливу значення гідромодуля на ступінь 

екстрагування інуліну в діапазоні від 0,5 до 3,0. При цьому тривалість процесу 
становила від 30 до 60 хв, а температура – 50…80 °С. Нижню межу діапазону 
варіювання гідромодуля вибрано на підставі результатів попередніх дослідів, що 
показали низьку ефективність екстрагування за значення гідромодуля нижчого від 
0,5. Верхня межа зумовлена економічною і технологічною доцільністю реалізації 
процесу. 

Висновки. У результаті дослідження екстракції топінамбура під час кипіння під 
розрідженням визначено такі раціональні технологічні режими: температура — 
50…60 °С, тривалість — 30…45 хв, гідромодуль – 1,5…2,0. За таких умов вихід 
інуліну становить понад 70 % від початкового вмісту. 
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18.. Виробництво та ринок соків в Україні 
 

Оксана Судак, Віталій Шутюк 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Згідно концепції збалансованого харчування, сформульованої 

академіком Покровським, добова потреба дорослої людини у воді складає 1740-2200 
г. Приблизно половина цієї потреби покривається за рахунок різноманітних напоїв 
(вода, соки, напої, чай та т. д.), друга половина - за рахунок інших продуктів 
харчування [1]. 

У цілях задоволення потреби організму у воді й угамування почуття спраги соки 
й напої повинні справляти певний фізіологічний вплив на організм, що залежить від 
їх освіжаючої спроможності, поживності, стимулюючої дії, гармонічного смаку та й 
інших властивостей. Фруктові й овочеві соки, що утримують у своєму складі смакові 
та поживні речовини, у повному обсязі відповідають цім вимогам. 

Споживання соків в усьому світі постійно збільшується. Це пояснюється як 
високою харчовою цінністю соків, так і рентабельністю їхнього виробництва.  

Результати. У 2013 році спостерігається помітне збільшення виробництва і 
продажу соків у торговій мережі підприємств України. Саме зараз стрімко зростає 
попит на натуральні напої. Споживачі при купівлі певного товару крім того, що 
враховують його якість, ціну, дизайн, прагнуть, щоб цей товар повністю задовольняв 
їх бажання. Українець щороку в середньому випиває близько 12 л соку на рік за 
даними самих виробників, а за даними офіційної статистики – 4…5 л, тобто лише 
45 % населення купує соки в супермаркетах. Так, наприклад, житель Європи випиває 
соку в три рази більше [3], а американець - у чотири разів більше (див. табл). 

 
Таблиця 

Середньорічне споживання соку на душу населення 
Країна Україна Британія Росія Фінляндія Австрія Німеччина США 
Сік, л 11,8 19,7 20,3 25,0 36,0 39,8 40,0 

Українці найчастіше купують сік кілька разів на тиждень (майже 40%), кілька 
разів на місяць (26 %) і щодня (більше 20 %), також сік купують тільки по святах 
(8 %) і близько 3 % взагалі не п’ють соки [2]. Це свідчить про те, що сік є 
популярним напоєм, оскільки 2/3 населення його споживає практично щодня. 

Для того, щоб збільшити споживання, виробники соків постійно оновлюють 
асортимент продукції, створюючи нові мікси. На ринку України дуже широкий 
асортимент вибору соків і нектарів на різний смак, що відрізняється від вибору за 
кордоном. 

За даними державної служби статистики України продаж соків у торговій мережі 
підприємств у 2013р. за підсумками першого півріччя склав 10,9 млрд. літрів, що на 
1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Великі компанії виробляють соки і нектари, залишаючи частково недоторканим 
сегмент соків прямого віджиму. На вибір соку в більшій мірі впливає його смак, далі 
– якість продукції, ціна, торгова марка або бренд, виробник і привабливість 
упаковки. 

Саме тому невеликі оператори ринку, фреш-бари завойовують популярність тим, 
що у них можна купити і випити свіжо вичавлений сік. Сегмент свіжих соків є 
привабливим, проте недоліком є дорога ціна свіжих соків. 
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Вартість соків має постійну збільшення через зміни курсу валют, оскільки для 
виробництва багатьох соків використовуються імпортні фрукти. Так у 2011 р. було 
імпортовано цитрусових на суму 263,3 тис. дол., вишні та черешні –2784,4 тис. дол., 
персиків –1070,3 тис. дол. 

Експорт українських соків незначний і має тенденцію до скорочення. Так в 2011 
р. він скоротився майже на 40 % порівняно з 2010 р. до 57,7 тис. т. В основному соки 
вітчизняного виробництва поставляються на ринок Росії, а також до Австрії, 
Білорусії, Молдови, Казахстану та інші країни. 

Імпорт продукції також скорочується: у 2010 р. імпорт скоротився з 42,57 тис. т 
до 41,05 тис. т, а в 2011 р. скоротився вже до 37,14 тис. т. Основними країнами – 
постачальниками є Бразилія, Китай, Нідерланди, Росія, Італія та Іспанія. 

Висновки. Попит на натуральний сік в Україні росте щорічно і є певні 
перспективи зростання виробництва. Основними напрямами розширення 
асортименту соків є розроблення нових технологій основаних на використання 
вітчизняної сировини. 
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19.Дослідження впливу полісахариду гуару на вязкісно-
пластичні властивості яблучно-гарбузового пюре 
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Вступ. Проведені дослідження продуктів дитячого харчування свідчать про 

тенденцію погіршення їх якості, що зумовлено, насамперед, соціально-економічними 
чинниками. 

Здоров’я закладається в дитинстві, тому основним фактором впливу на нього є 
повноцінне харчування з продуктів рослинного і тваринного походження в сирому та 
переробленому вигляді. На сьогодні значно змінився асортимент продуктів, що 
входить до дитячого раціону: знизилось споживання овочів і фруктів, збільшилось 
вживання цукру, кондитерських виробів, круп. 

Запорукою безпечності продуктів дитячого харчування є високоякісна сировина, 
що виготовляється в спеціальних сировинних зонах, регіонах, окремих 
господарствах, які відповідають умовам виробництва продукції дитячого харчування. 
В Україні статус спеціальної сировинної зони надано 83 господарствам в 14 областях. 

Матеріали і методи. Плоди і овочі є джерелом вуглеводів, мінеральних солей, 
макро- і мікроелементів. Пюре промислового виробництва з цієї сировини економить 
час, забезпечує цілорічне збалансоване харчування дітей всіх вікових категорій. 

Розроблено і рекомендовано до виробництва більш як 230 найменувань 
консервів для дитячого харчування. 

В останні роки в Україні здійснюється ряд заходів по розширенню виробництва  
продуктів дитячого харчування: плодоовочеві консерви збагачують вітаміном С, 
мікро- та макроелементами (залізом, кальцієм, фосфором, магнієм, цинком, міддю).  

Вимоги до дитячого харчування не дозволяють використовувати консерванти і 
згущувачі штучного походження. Тому додавання природних поліцукридів 
рослинного і тваринного походження (пектину, желатину, гуару, каригінану, 
ксантану) знижує накопичення радіонуклідів, нормалізує травлення. 

Крім того, поліцукриди знайшли застосування  як стабілізатори, гелеутворювачі, 
згущувачі, регулятори консистенції, що застосовуються для цілеспрямованої зміни 
властивостей напівфабрикатів та формування необхідних реологічних характеристик 
готових продуктів. Попит на продукцію з низьким вмістом жиру та високим вмістом 
харчових волокон викликав підвищений попит на гідроколоїди. 

Незважаючи на те, що різні глеї за своєю будовою відносяться до однієї групи 
хімічних сполук, за природою вони суттєво відрізняються. Властивості глею 
залежать від ступеня заміщення іонів. При цьому заміщенні форми утворюють м’які 
гелі, а незаміщені – тверді і крихкі. Використання їх у харчовій промисловості є 
перспективним напрямком для наших досліджень. 

За структурою і властивостями, які вони проявляють, більшість натуральних 
харчових стабілізаторів є гідроколоїдами. Вони складаються із дуже великих і 
об’ємних полімерних макромолекул, завдяки чому відбувається їх гідратація й 
набухання.  

Розглянемо більш детально будову та фізико – хімічну структуру поліцукриду 
гуар. Глей гуар – це поліцукрид із групи галактомананів, в якому від основного 
ланцюга, що складається із ланцюгів манози, відходять бокові ланки галактози. 
В’язкість 1%-вого розчину гуару досягає 6000 мПа. Гуар добре сумісний з багатьма 
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харчовими компонентами і забезпечує кінцевому продукту довгу слизову структуру. 
Дуже чутливий до рН середовища, оптимальне рН 4. 

Мета нашої роботи – застосування глеїв у технологіях пюре для дитячого 
харчування. Як матеріал дослідження взяли яблука та гарбуз. 

На кафедрі технології консервування  НУХТ нами були проведені дослідження 
яблучно – гарбузового пюре з використанням поліцукриду гуару. Для проведення 
експерименту до готового пюре, додавали різну кількість поліцукриду гуару від 
0,1 % до 0,7 %, витримували при різних температурах від 30 С до 60 С з інтервалом 
10 С, тривалість експерименту 20 хвилин. Досліджували реологічні властивості 
отриманого пюре. 

Результати. Дослідження показали, що використання гуару для стабілізації 
яблучно – гарбузового пюре значно покращило органолептичні та реологічні 
показники, такі як смак, колір, консистенція, прозорість, підвищився вміст сухих 
речовин. Нами визначена оптимальна кількість полісахариду, що становить 0,3% 
гуару до маси пюре при температурі 60 С Надано практичні рекомендації щодо їх 
застосування. 

Висновки. Отже, застосування харчових добавок допомагає вирішувати 
проблеми якості, розширення асортименту продуктів харчування, а також прискорює 
і полегшує ведення технологічних процесів. 

Література 
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20. Амарантова олія як добавка до моркв’яно-яблучного пюре 
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Вступ. Останнім часом для покращення якості харчових продуктів сировина 

збагачується харчовими добавками – БАД. 
Значний інтерес викликає амарант. Не дивлячись на те, що амарант є досить 

"новим" продуктом, вже сьогодні він знаходить широке вживання (а головне - 
підвищений попит) в різних галузях народного господарства.  

 
Матеріали і методи. В світі налічується 65 родів і близько 900 видів амаранту. 
На теренах СНД вирощують 17 видів  амаранту, найбільш поширені  них – 

амарант запрокинутий  або щириця звичайна, амарант веретеноподібний або 
багряний, амарант темний, амарант триколірний, амарант хвостатий. До складу цієї 
рослини входить багато речовин, корисних для здоровя. Вченими доведено, що білок 
амаранту є більш якісним, на відміну від білка молока. В цій рослині найбільша в 
порівнянні з іншими рослинами кількість лізину. Амарант багатий на калій і залізо, 



 421 

кальцій, фосфор і магній. Рослина багата харчовими волокнами, що є важливим, 
оскільки харчові волокна корисні для організму. В амаранті мітиться 14 % 
клітковини, 18 % протеїну 18 % цукру.  

Цінність амаранту визначається складним амінокислотним складом. В амаранті 
міститься білка в два рази більше, ніж рисі і кукурудзі. Перш за все, амарант багатий 
лізином і метіоніном. Амарант також є гарним джерелом дієтичної клітковини, 
особливо нерозчинної. 

Насіння амаранта багате комплексом поліненасичених жирних кислот (лінолева, 
пальмітинова, стеаринова, олеїнова, ліноленова), причому їх вміст складає 77%, при 
цьому 50% належить лінолевій кислоті, з якої синтезується арахідонова кислота. 
Також до складу амаранту входять і інші дуже важливі для нормального 
функціонування організму людини речовини, такі, як серотонін, пігменти червоного 
ряду, наприклад, жовчні кислоти, ксантіни, стероїди, холін, вітаміни групи В (тіамін - 
В1, рибофлавін - В2), вітамін Е в рідкій формі токотрієна, токофероли, вітамін Д, 
пантотенова кислота.  

З насіння амаранту отримують рослинну олію, що відрізняється дивною 
біологічною активністю і лікарськими властивостями. Оскільки в складі амарантової 
олії міститься ряд речовин (амінокислоти метіонін і аргінін, вітамін Е, каротиноїди), 
що є протипухлинними і лікують рани, то її використовують для лікування 
шлунково-кишкового тракту (цироз, холецистит, гастрит, алкогольний і вірусний 
виразка шлунка і дванадцятипалої  кишки, жировий гепатоз (стеатоз печінки), коліт і 
ентероколіт, холангіт, панкреатит). 

Також сквален, фітостероли і магній, які містяться в амарантовій олії 
допомагають при хворобах серцево-судинної системи, таких як варикозне 
розширення вен, інфаркт, інсульт, атеросклероз, артеріальна гіпертонія, ішемічна 
хвороба серця, стенокардія,  запальні хвороби серця і кровоносних сосудів 
(перикардит, міокардит, ендокардит, васкуліт тощо). Сквален пригнічує зростання 
ракових кліток і укріплює імунітет. Фітостероли знижують рівень вмісту 
холестерину в крові. Унікальність амарантової олії визначають такі компоненти як 
наявність вітаміну Е, в особливій рідкій формі. За допомогою цієї олії можна 
зупинити запалення в серцево-судинній системі, зменшити утворення тромбів і 
атеросклеротичних бляшок. Калій, фосфор і кальцій допомагають укріпити міокард.  

Білок амаранту вважається дієтичний. Цю рослину використовують у продуктах, 
призначених для харчування дітей. 

Зберігають амарантову олію в закритому флаконі, в сухому і захищеному від 
світла місці, при  температурі, яка не перевищує +25°C. Після першого відкриття 
флакону з амарантовою олією, його потрібно зберігати  в холодному місці 1 рік. 

Наша робота полягала у додаванні амарантової олії  до моркв’яно-яблучного 
пюре, з метою збагатити його корисними речовинами. 

 
Результати. На кафедрі технології консервування НУХТ для проведення 

експерименту було приготовлене  пюре з моркви сорту Нантска та яблук – 
Антонівка. До зразків додавали різну кількість амарантової та соняшникової олії 
відповідно, що складала від 1% до 5% до маси пюре. Зразки витримували при 
температурі +4°C від 5 до 14 днів і визначали кислотне число. 
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Висновки. Досліди показали, що додавання амарантової олії в порівнянні з 
соняшниковою призводить до більш повільного наростання кислотності з часом і 
вказує на антиоксидантну активність даного продукту. 
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21. Зміна концентрацій вологи і цукрів груші під час сушіння 
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Вступ. Головна мета сушіння в харчовій промисловості — збереження 

використовуваного продукту. Зниження вологовмісту запобігає перебігу мікробних і 
ферментативних реакцій. Проте процес сушіння може негативно позначатися на 
хімічному складі продукту, матеріальній та харчовій цінності харчових продуктів [1, 
2]. 

Перспективним продуктом для сушіння є груші. Сушені груші — це дуже цінний 
поживний продукт. Проте, на жаль, їх виробництво в нашій країні незначне через 
складність і тривалість промислового виробництва, яке потребує багато ручної праці 
та спеціальних умов висушування [3]. 

Слід зазначити, що у виробництві сушених груш найтривалішим є процес 
вирівнювання вологовмісту після сушіння, який становить 10–12 діб. Тому 
дослідження кінетики сушіння має важливе значення для розроблення адекватних 
моделей процесу сушіння. 

Предмети та методика. Досліди з сушіння конвективним способом 
проводили в сушильній шафі DNG-9035A з місткістю камери 30 л та максимальною 
споживаною потужністю 850 Вт. Сушарка дає змогу забезпечувати температуру 
сушильного агенту в діапазоні 5…300 °С з стабільністю ±1 °С. 

Для дослідів використовували груші Бере Київська. Вибирали тверді плоди 
згідно з ГОСТ 21713–76 «Груши свежие поздних сроков созревания. Технические 
условия», які промивали і очищали від шкірочки (максимальний діаметр 0,03…0,035 
м). Для аналізу вмісту вологи і цукрів проби відбирали відповідно до трьох 
радіальних положень радіуса. Максимальний радіус змінюється за рахунок усадки, 
тому значення точок відбору проб слід розглядати як відносні. 

Під час лабораторних досліджень вологовміст у плодах груші визначали згідно з 
методикою за ГОСТ 28561–90 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы 
определения сухих веществ или влаги», а вміст загальних цукрів (редукованих) — за 
методикою визначення рефрактометричним способом відповідно до ГОСТ 8756.13–
87 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сахаров». 
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Результати та обговорення. Проведені дослідження зміни вологовмісту та 
вмісту цукрів за об’ємом плода груші під час сушіння. Результати досліджень 
показують, що спостерігається постійне зменшення вологовмісту по всьому перерізу 
плода впродовж усього процесу сушіння. 

У перші години процесу сушіння (0…96 год) спостерігається збільшення різниці 
вологовмісту між поверхневими і внутрішніми шарами плода до 22…24 %. Більш 
швидке зневоднення поверхневих шарів пояснюється значно коротшим шляхом 
дифузії вологи порівняно з внутрішніми. Зменшення вологовмісту в поверхневих 
шарах прогнозовано призводить до передбачуваного збільшення різниці концентрації 
цукрів до 13…14 %.  

У наступному етапі (96...144 год), який відповідає проміжній фазі сушіння, 
спостерігається відносно постійна зміна вологовмісту та концентрації цукрів по 
всьому перерізу груші. 

У третій завершальній стадії процесу (144...192 год) вологовміст інтенсивно 
зменшується в центрі плода на фоні незначної зміни на периферії й різниця між ними 
зменшується до 8 %. Це зумовлено досягненням вологовмісту на периферії продукту, 
який відповідає практично повному вилученню внутрішньо вільної вологи. Водночас 
збільшує швидкість дифузії вологи з центру груші в периферійні шари з подальшим 
випаровуванням в навколишнє середовище. Внаслідок різкого зниження вмісту 
вологи в центрі збільшується концентрація цукрів у цьому напрямку. Відбувається 
також незначне зростання концентрації цукрів у поверхневих шарах груші, а в кінці 
процесу сушіння між поверхневими і внутрішніми шарами вона становить 7 %. 

Висновки. Результати досліджень показують прогнозоване постійне зменшення 
вологовмісту і збільшення концентрації цукрів по всьому перерізу плода впродовж 
усього процесу сушіння. З іншого боку, процеси внутрішньої дифузії призводять до 
значної різниці концентрацій вологи та цукрів поверхневих і внутрішніх шарів, які 
досягають максимальних значень вологовмісту 22…24 % і концентрації цукрів 
13…14 %, а в кінці процесу становлять відповідно 8 і 7 %. Тому для забезпечення 
вирівнювання концентрацій вологовмісту сушені груші слід додатково витримувати 
тривалий час. 

Література 
1. Шутюк В.В. Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень в сушильних 

технологіях / В.В. Шутюк, С.М. Василенко, О.С. Бессараб, В.П. Василів // Наук. 
вісник НУБіП України. — К., 2013. — Вип. 185, Ч. 1. — С. 278—287. (Серія: техніка 
та енергетика АПК). 

2. Advanced drying technologies/ Tadeusz Kudra, Arun S. Mujumdar. — CRC Press is 
an imprint of Taylor & Francis Group, 2009. — 455 p. 

3. Yang H., Sakai N., Watanabe M. Drying model with non-isotropic shrinkage 
deformation undergoing simultaneous heat and mass transfer. Drying Technology 2001, 19, 
1441—1460. 
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22.   Використання грибів, як сировини для сушіння  
 

 Людмила Лановенко, Іван Малежик, Ігор Дубковецький 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ.  Одним із найбільш розповсюджених методів консервування грибів є 

сушіння. Сушені гриби відрізняються надзвичайно приємним і насиченим ароматом, 
тому вважаються делікатесом. В процесі сушіння досить суттєво змінюється склад 
продукту. Разом з видаленням вологи відбувається втрата частини летких органічних 
речовин, збільшується концентрація низькомолекулярних сполук (пептидів, 
амінокислот, цукрів, органічних кислот), змінюється активність ферментів. Все це 
призводить до зміни аромату і смаку продукту. При термічному сушінні відбувається 
реакція між амінокислотами і цукрами, що в свою чергу призводить до синтезу нових 
органічних речовин. У висушених грибах (гливах, шампіньйонах) при їх зберіганні 
також відбуваються зміни речовин, які зумовлюють смак і аромат, пов’язані з  
окисленням.  

 Промислове розведення, вирощування в спеціальних умовах, система 
підживлень, зручність збирання  врожаю зробили вирощування гливи і шампіньйонів 
прибутковим заняттям, а самі гриби недорогими і зручними для використання.  

Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження служили гриби глива 
звичайна (Pleurotus ostreatus) та шампіньйон звичайний (Psalliota Fries). 

 Глива - це делікатесний гриб, що містить у своїй м'якоті ряд корисних речовин: 
вітаміни, мікроелементи, амінокислоти та ін.  

Повний набір цінних живильних речовин майже повністю задовольняє всі 
потреби людини та є близьким до м'яса. За вмістом амінокислот і білка цей гриб 
близький до овочів і перевершує їх за вуглеводами і жирами. А за наявністю 
вітамінів C, E, D2 і групи B його м'якоть схожа з м'ясом. За концентрацією вітаміну 
PP глива є лідером серед усіх грибів. Мінеральні речовини (йод, калій, залізо, кальцій 
тощо) складають 7-8% її м'якоті. Також гриб має м'який смак і приємний аромат. 

Крім своїх живильних властивостей, глива корисна і цінними лікарськими 
якостями для профілактики атеросклерозу, гіпертонії, злоякісних пухлин. До складу 
її плодового тіла входить антибіотик plurotin, що володіє сильними 
антибактеріальними і протипухлевими властивостями, здатними виводити з 
організму солі важких металів і радіоактивні елементи. Глива має високі адсорбуючі 
властивості та низьку токсичність, підвищує імунітет. 

Завдяки поліцукридам гливи  позитивно впливають на ослаблену імунну 
систему. Цей гриб знайшов широке застосування (при захворюваннях шкіри, жовчно-
кам'яній хворобі) 

Також вживання гливи в їжу приводить до зниження холестерину в крові, 
затримуючи старіння організму, а сік здатний придушувати кишкову паличку. 

Більша частина вуглеводів гриба входять у клітковину, що сприяє нормалізації 
діяльності мікрофлори кишечника й запобіганню появи виразки шлунка. 

Шампіньйони, володіють специфічним смаком і ароматом, користуються 
заслуженою славою делікатесних продуктів. Найбільш багаті свіжі шампіньони 
білками, але засвоюються вони організмом усього лише на 40% . З вуглеводів в 
грибах (шампіньйонах) міститься глюкоза, специфічний грибний цукор - мікоза, а 
також глікоген - тваринний крохмаль. Крім того, у свіжих грибах багато мінеральних 
речовин - калію, фосфору, сірки, магнію, натрію, кальцію, хлору. Харчова цінність 
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грибів підвищується ще й тому, що в них немало різних вітамінів: провітамін А 
(каротин), вітаміни групи В, вітамін С, D, РР. Ферменти,  які містяться у 
шампіньйонах, прискорюють розщеплення білків, жирів та вуглеводів, сприяють 
кращому засвоюванню їжі. 

Мета нашої роботи –  знаходження оптимального режиму сушіння грибів з 
максимальним збереженням всіх корисних речовин, в першу чергу збереження 
вітамінів. 

Результати. На кафедрі технології консервування  НУХТ  нами були проведені 
дослідження щодо даних грибів, було оцінено органолептичні та фізико-хімічні 
показники, як сировини так і готового продукту. При проведенні експерименту 
використовувались дві сушильні установки ( ІЧ-опромінення і конвективна ). При 
сушінні грибів нами були здійснені варіації одного з   параметрів – температури. Це 
дало змогу підібрати оптимальний режим сушіння для даних видів сировини.  

Харчова цінність сушених грибів досить висока. В 100 г сушених глив міститься 
25% білка, 6% вуглеводів, 2.5 % жирів, 11% клітковини та мінеральних речовин 
9.2%. 

Харчова цінність 100 г сушених шампіньйонів складає 27% білків, 4.5% жирів та 
30% вуглеводів. 

Висновки. При проведенні дослідів в лабораторних умовах з використанням 
такої сировини як глива звичайна та шампіньйон звичайний після сушіння були 
досліджені органолептичні і фізико-хімічні показники грибів. Органолептичні   
показники обох сушених продуктів відрізняються досить привабливим зовнішнім 
виглядом, приємним специфічним ароматом та кольором. Також досліджували 
фізико-хімічні показники готового продукту по двом зразкам (гливам і 
шампіньйонам).  

Література.  
1. Лыков А.В. Терия сушки - Энергия , 1968 г, срт.472. 
2.Гришин М.А, Атаназевич В.И, Семенов Ю.Г. Установки для сушки 

пищевыхпродуктов, Москва ВО «Агропромиздат», 1989 г;  
3. Дикис М.Я, Мальский А.Н Технологическоеоборудованиеконcервных заводов, 

Пищепромиздат Москва 1961 г.; 
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9.1. Технології м’яса та м’ясних продуктів 
 

Голова підсекції - проф. Л.В. Пешук 
Секретар підсекції - проф. В.М. Пасічний 

Ауд. Ж-320 
 

1. Нові білково-жирові емульсії з каротиновмісною сировиною 
 
Марина Герасименко, Аліна Гередчук 

Іінна Степаненко, Оксана Фурсик, Василь Пасічний 
Національний  університет харчових технологій 

 
Вступ. У харчовій промисловості гостро стоїть питання ефективного 

використання основної сировини, максимального використання вторинних ресурсів, 
розширення асортименту та підвищення якості продукції. Вирішенням цих питань 
можуть слугувати не лише нові концепції використання вторинної сировини, а й 
пошук джерел забезпечення людини повноцінними продуктами харчування для 
підвищення не лише харчової цінності, а також біологічної за рахунок додавання до 
продукту функціональних інгредієнтів. 

Матеріали і методи. В ході проведення досліджень, в якості каротиновмісної 
сировини використовували гарбузову пасту, яка є цінним джерелом бета-каротину. В 
якості колагеновмісної сировини використовували курячу шкурку. Були проведені 
дослідження визначення стабільності емульсії, динамічної в’язкості функціональних 
сумішей та ряд класичних методів досліджень фізико-хімічних показників. 

Бета-каротин має широкий спектр біохімічних функцій: в організмі людини 
підлягає біотрансформації з утворенням вітаміну А, що в своє чергу, являється одним 
із основних факторів росту організму, приймає участь у продукуванні клітинних 
мембран,  відновлення клітин сітківки та роботі деяких гормонів (надниркової та 
щитовидної залоз), являючись антиоксидантом, захищає організм від вільних 
радикалів. Каратиноїди не синтезуються в організмі людини, а тому є необхідним 
нутрієнтом, який обов’язково повинен входити до раціону харчування. В 1 кг гарбуза 
міститься від 250 до 1000 мг бета-каротину, що зрештою дає можливість віднести 
даний вид продукту до функціонального і володіючого антиоксидантними 
властивостями [1, 2]. 

Колагеновмісна сировина, що в даному випадку представлена курячою шкіркою, 
завдяки своїм функціональним та структурно-механічним властивостям 
(вологозв'язуючій та гелеутворюючій здатностях) широко використовується у 
вигляді білкових стабілізаторів і паст різного складу та способу підготовки. Було 
доведено, що при раціональному підборі білкових інгредієнтів, м'ясні продукти 
можуть містити від 15 до 25% колагену від загальної кількості білка без видимого 
зниження їх біологічної цінності. 

Результати. Оскільки бета-каротин належить до жиророзчинних речовин, 
ступінь його засвоюваності організмом в значній мірі залежатиме від присутності в 
раціоні жиру та білку. 

До рецептури наповнювачів на основі білково-жирових емульсій (БЖЕ) входять 
функціональні суміші, які вводяться для стабілізації властивостей емульсій на стадіях 
виробничого процесу або зберігання. Під час введення сумішей попередньо 
враховують необхідний технологічний ефект, який необхідно отримати в готовому 
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продукті, використовуючи різну за фізико-хімічними показниками колагено- та 
каротиновмісну сировину.  

Таблиця 
Рецептурний склад білково-жирової емульсії 

Рецептурні компоненти БЖЕ № 1,% БЖЕ № 2, % 
Гарбуз 33,3 33,3 
Куряча шкірка 33,3 33,3 
Молоко 33,3 33,3 
Сіль кухонна 1 1 
Рисове борошно 10% на 100 г шкурки 10% на 100 г шкурки 
Функціональна суміш 1 5% на 100 г пасти - 
Функціональна суміш 2 - 5% на 100 г пасти 

 

 
Графік динамічної в’язкості функціональних сумішей 
Дослідження показали, що використання в м’ясомістких напівфабрикатах 

білково-жирових емульсій  сприяє збільшенню виходу готової продукції за рахунок 
зниження  втрати вологи при термічній обробці.  

 
Висновки. Отже, доцільним буде зменшити відсоток м’ясної сировини у 

рецептурному співвідношенні виробництва м’ясних напівфабрикатів за рахунок 
введення  білково-жирової емульсії, що не тільки не знизить їх харчової цінності і за 
рахунок додавання бета-каротину гарбуза, покращить органолептичні показники 
напівфабрикатів з її використаням. 

 
Література. 
1. Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания – М.:ДеЛи 

принт, 2008. –280с. 
2. Капрельянц Л.В., Іоргачова К.Г.Функціональні продукти. - Одеса: Друк, 2003.-

312с. 
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2. Хіміко-технологічні показники м’яса перепелів та 
перспективи його використання 

 
Тетяна Шевченко, Василь Пасічний 

Аль-Хашимі Хайдер, Юлія Єлинець, Дмитро Гармаш  
Національний  університет харчових технологій 

 
Вступ. В останні роки  в нашій країні інтенсивно розвивається така галузь 

птахівництва як перепільництво, яка дозволяє розширити асортимент продукції за 
рахунок виробництва високопоживних дієтичних продуктів харчування - 
перепелиних яєць і м'яса.  

Використання одомашнених перепелів для отримання м'яса з кожним роком 
розширюється і в деяких країнах досягає промислових масштабів. Сьогодні  
розведенням цих птахів займаються у Японії, Франції, Італії, Англії, Америці, 
Польщі, Угорщині, Чехії, компанії яких вирощують понад 20 млн. голів перепелів 
щороку. 

Перепілки є найдрібнішим представником  сільськогосподарської птиці. 
Перепели   мають ряд істотних продуктивно-господарських переваг перед іншими 
видами  сільськогосподарської птиці. Так, у перепелів в п'ять разів вища швидкість 
росту чим у курей. Швидкий термін інкубації і статева зрілість, яка настає в 6-
тижневому віці,  дозволяє отримати 3-4 покоління птиці в рік. У перепелиних яйцях, 
в порівнянні з курячими, у декілька разів більше вітамінів (А, Р, D, В1, В2), 
мікроелементів, а також біологічно активних речовин. У м'ясі перепелів підвищений 
вміст лізоциму, який перешкоджає розвитку небажаної мікрофлори, і тому м'ясо 
володіє здатністю тривалий час зберігати свіжість [1, 2].  

М’ясо перепелів - один з найбільш цінних білкових продуктів, що є 
найважливішим джерелом повноцінного білку тваринного походження та ліпідів з 
високим   рівнем незамінних жирних кислот. Оптимальний вміст білка в м'ясі 
японських   перепелів 49-денного віку складає 25,7%, жиру 1,2%, а до 70 днів вміст 
жиру підвищується до 5,57% [3]. 

У м'ясі перепелів міститься 25,0 ± 27,0% сухих речовин, 21,0 ±22,0% білка, 2,5 ± 
4,0% жиру. Воно містить більше вітамінів ( А, В1, В2, Е) і мікроелементів (залізо, 
калій, кобальт,                  мідь)  ніж курятина, свинина або яловичина та має найбільш 
оптимальне співвідношення незамінних амінокислот (лізин, цистин, метіонін, 
тирозин) [3].   

Перепелине м’ясо порівняно з іншими видами сільськогосподарської птиці 
вирізняється ніжною консистенцією, соковитістю, ароматом та смаковими 
властивостями. 

Перспективним напрямком розвитку галузі перепільництва може стати 
дослідження  

технології фаршированих  запечених перепелів з новими видами композицій 
спецій, зокрема на основі комбінованих соусів та різного роду прянощів.  

Бальзамік – це соус, який виготовляють з упареного виноградного сусла з 
додаванням пряно-ароматичних сумішей. Концентрований бальзамік має яскравий 
аромат спецій і ледве помітну терпкість. Додавання бальзаміку до м'яса дозволяє 
отримати продукт з високим вмістом поживних, мінеральних та смако-ароматичних 
речовин,  та приємним смаком і ароматом. 
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Матеріали та методи. В якості  об'єкта  досліджень використовували тушки 
перепелів  японської породи (середня маса тушки становить близько 200 г). В ході 
наукової роботи було розроблено три зразки рецептури фаршированих запечених 
перепелів з використанням в начинці бланшованого рису, яєць, моркви, сушеної 
цибулі шалот і бальзамінового соусу. 

Результати. У готових виробах було проведено органолептичні і фізико-хімічні 
дослідження. За органолептичними показниками даний продукт характеризується 
високими харчовими властивостями та вдалими смаковими поєднаннями 
компонентів. Результати фізико-хімічних досліджень наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Хіміко-технологічні показники м'яса запечених перепелів 

Зразок рН W, % Жир, % ВЗЗ,% Пластичність Вміст солі, % 
Грудинка 6,15 67,3 3,3 96,6 6,93 2,15  

1 Бедро 6,35 62,8 3,6 94,8 7,33 2,8 
Грудинка 6,3 66,5 3,37 94,9 12,9 2,03  

2 Бедро 6,8 71,5 4,1 90,8 10,1 2,44 
Грудинка 6,1 67,7 3,7 95,3 9,3 1,91  

3 Бедро 6,5 64,3 4,0 94,9 8,73 2,6 

 
Висновки. Розроблена технологія фаршированих запечених перепелів з 

бальзаміком, може бути використана не тільки в закладах кулінарії, а й в 
промислових масштабах. Оскільки даний продукт характеризується високою якістю і 
оригінальністю, тому він користуватиметься широким попитом у споживачів. На  
основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень було подано  
заявки на патенти України. 

Література.  
1. Перепільництво / авт.-упоряд. Л.А. Задорожна. - П27 М.: ACT; Донецьк: 

Сталкер, 2005. – 93 с: 
2. http://perepel.com/ 
3. Хімічний, мінеральний і амінокислотний склад м'яса перепелів./ Лисунова 

Л.І., Токарев В.С., Горбаченко Ю.В./  Птахівництво: виробничий журнал. - 2007. - N 
9. - С. 47.  

 
3. Розробка окостів курячих фаршированих гепатопротекторнго 

спрямування 
Юлія Крижова, Олена Пархоменко 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Постійні екологічні проблеми, стреси, швидкий темп життя, нездорове 
харчування та зловживання алкоголем  призводять до захворювання як печінки, так і 
всього організму в цілому. Тому актуальним є питання створення харчових продуктів 
оздоровчо-профілактичного призначення. Перспективним є використання 
розторопші плямистої, як додаткового рецептурного компоненту, що дозволить 
отримати харчові продукти гепатопротекторного спрямування. 

Матеріали і методи. Об’єктом досліджень були окости курячі фаршировані, 
виготовлені з використанням розторопші плямистої. Як рецептурний компонент 
використовували із розторопші плямистої відвар, шрот та олію, оптимальна кількість 
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яких була встановлена в процесі досліджень. Також з метою збагачення розроблених 
продуктів вітамінами, макро- та мікроелементами  використовували капусту броколі 
та кедрові горіхи. 

В ході виконання роботи досліджувались органолептичні, фізико-хімічні, 
функціонально-технологічні показники, вміст макро- та мікроелементів в сирих та 
готових окостах стандартними методами, прийнятими в м'ясній промисловості. 

Результати.   
Таблиця 1 

Рецептури розроблених окостів курячих фаршированих 
Окости курячі з горіхами Окости курячі з броколі 

Сировина 
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до

 №
№
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Зр
аз

ок
 №

1 
 

Зр
аз

ок
 №

2 
 

Зр
аз

ок
 №

3 
 

К
он

тр
ол

ь 
до

 №
№

 4
, 

5,
 6

 

Зр
аз

ок
 №

4 
 

Зр
аз

ок
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 №
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
М’ясо куряче 56 40 40 40 55 40 40 40 
М’ясо індиче   15 15 15   15 15 15 
Яйця курячі 

варені         7       

Сир твердий   5 5 5   5 5 5 
Морква 

припущена   12 12 12   6 6 6 

Морква 
пасерована 21               

Цибуля ріпчаста   12 12 12 3 6 6 6 
Капуста броколі           18 18 18 

Капуста 
білокачанна         24       

Горіхи кедрові   6 6 6         
Горіхи грецькі 7               

Масло вершкове         5       
Маргарин 5               

Хліб 5               
Молоко 5               
Селера           3 3 3 

Пастернак   3 3 3         
Олія розторопші   5       5     

Шрот розторопші       5       5 
Відвар 

розторопші     5       5   

Білок соєвий         1       
Вода         4       
Сіль 1 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 

Перець чорний 
мелений   0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 
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 За органолептичними показниками розроблені зразки мали значно вищі оцінки, 
ніж контрольні, особливо за зовнішнім виглядом, смаком, запахом.  

Попередні результати фізико-хімічних показників, а також вмісту макро- та 
мікроелементів розроблених окостів курячих фаршированих підтвердили доцільність 
використання в рецептурах  відвару, шроту та олії розторопші, а також капусти 
броколі, горіхів кедрових, сиру твердого, м’яса індичого, селери, пастернаку.  

Висновки. Розробка м’ясних продуктів, збагачених вітамінами, макро- та 
мікроелементами за рахунок використання в рецептурах відвару, шроту та олії 
розторопші, а також капусти броколі, кедрових горіхів дає можливість розширити 
асортимент м’ясних продуктів профілактичного призначення. 

Література 
1. Silymarin, the antioxidant component and Silybum marianum extracts prevent liver 

damage. Food and Chemical Toxicology, Volume 48, Issue 3, March 2010, Pages 803-806, 
E. Shaker, H. Mahmoud, S. Mnaa. 

2. Юрьев К.Л. (2010) Силимарин: эффекты и механизмы действия, клиническая 
эффективность и безопасность. Часть I. Эффекты и механизмы действия. / Укр. мед. 
часопис, 2(76): III – IV. 

3. Дія розмелених плодів розторопші плямистої на функціональний стан печінки 
та підшлункової залози при радіаційному і токсичному ураженні./ Автореф. дис... 
канд. мед. наук: 03.00.01 / О.В. Тищенко; АМН України. Наук. центр радіац. 
медицини. — К., 2003. — 20 с. — укp. 

 
 

4. Енергетична оцінка важкості праці при транспортуванні 
м’ясних туш 

 
Манєфа Іванова, Віктор Гуць 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. В м’ясному виробництві застосовують важку фізичну працю. Фізичні 
зусилля, що витрачаються людиною в її трудовій діяльності, оцінюються за 
енергетичними витратами (кДж/год, ккал/год). Їх величина залежить від 
інтенсивності навантаження. 

Матеріали і методи. Всі роботи, що виконуються людиною, залежно від 
енерговитрат на їх виконання поділяються на три категорії: 

 легкі фізичні роботи поділяються на категорії  Ia – роботи виконуються сидячи, 
енерговитрати до 120 ккал/год або до 139 Вт; Іб – роботи, які виконуються сидячи, 
стоячи або пов’язані з ходінням, але не потребують систематичної фізичної напруги 
або підняття і перенесення вантажів. Енерговитрати 121…150 ккал/год або 140…174 
Вт. 

 фізичні роботи середньої важкості поділяються на категорію ІІа – пов’язані з 
постійним ходінням,  роботи, що виконуються сидячи або стоячи, але не потребують 
перенесення вантажів. Енерговитрати від 151 до 200 ккал/год, або 175…232 Вт, 
категорію ІІб – пов’язані з ходінням і перенесенням невеликих вантажів (до 10 кг). 
Енерговитрати 201…250 ккал/год або 233…290 Вт. 

 важкі фізичні роботи, які пов’язані з систематичною напругою, постійним 
переміщенням і пересуванням без засобів малої механізації значних вантажів (понад 
10 кг). Енерговитрати понад 250 ккал/год (290 Вт). 
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Фізична праця потребує значної м’язової активності. Її поділяють на два 
основних види: динамічну і статичну. Динамічна робота пов’язана з рухом тіла 
людини, рук, ніг у просторі з різною швидкістю і навантаженням; статична – з дією 
навантаження на кінцівки, мязи і хребет при утриманні вантажу і виконанні 
малорухомих робіт стоячи або сидячи. У більшості випадків розрізняють два види 
фізичної дії – піднімання вантажів і пересування. 

У практиці нормування робіт, пов’язаних з пересуванням вантажів, існує три 
основних підходи. При першому нормується тільки вага вантажу, що переміщується, 
при другому – механічне навантаження на окремі частини тіла, насамперед на 
міжхребетні диски, при третьому – енерговитрати на переміщення вантажу. Перший і 
другий підхід більш прості і апріорні,  третій – більш точний. Кожний з них потребує 
вдосконалення.  

Результати. Запропоновано науковий інженерний підхід до розрахунку 
енерговитрат при транспортуванні вантажу, який знаходиться на підвісному шляху. 

 
Коли робітник пересуває вантаж по підвісному шляху, штовхаючи його, 

диференціальне рівняння руху буде: 

                                                   
                          (1)                             

де Р – рушійна сила; х – відстань, на яку буде пересунуто вантаж; t – тривалість 
транспортування вантажу; μ – коефіцієнт тертя; kop – швидкісний коефіцієнт 
(залежить від швидкості транспортування вантажу).  

Розв’язок рівняння (1) при початкових умовах t = 0⇒ x(0) = 0; V(0) = 0 

(швидкість при t = 0 дорівнює нулю). 

 
З рівняння (2) знаходимо зусилля Р, яке треба прикласти для переміщення 

вантажу по підвісному шляху на відстань х за час t. Для переміщення по 
безконвеєрному підвісному шляху м’ясної напівтуші масою 82 кг на відстань 1 м за 3 
сек. треба прикласти силу 380 Н. 
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Висновки.  Результати досліджень дають можливість об’єктивно і якісно 
визначити енерговитрати робітника при транспортуванні м’ясних туш по 
безконвеєрному підвісному шляху, провести атестацію робочих місць. 

Література 
1. Енергетика піднімання вантажів у пакувальному обладнанні / А.І. 

Соколенко, М.М. Хваста, І.Ф. Максименко і інші – Упаковка, № 5, 2010, с.37-39 
2. Аруин А.С., Зациорский В.М. Эргономическая биомеханика. – М.: 

Машиностроение, 1988 – 256 с. 
 
 
 

4. Застосування бурякового барвника та мінеральних добавок 
для покращення кольору і структурно-механічних властивостей 

м’ясних продуктів 
 

Ірина Тимошенко, Василь Пасічний,  
Мирослава Макарчук, Ірина Неводюк 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Високоякісні  харчові продукти повинні гармонійно поєднувати сенсорні 
показники та структурні - смак, аромат, забарвлення, форму, консистенцію тощо. 
Необхідність введення харчових барвників до складу м'ясомістких продуктів, які 
виконують функцію природних колорантів, обумовлена зменшенням кількості 
тваринного білку у їх рецептурі. Пошук технологічних рішень, які б дозволили 
стабілізувати якість м'ясних та м'ясомістких  продуктів при зменшеній кількість 
нітриту, що застосовується у виробництві м'ясопродуктів, є однією із актульних 
задач м'ясопереробної галузі.  

Перспективним напрямком досліджень, на наш погляд, є дослідження 
можливості використання в якості барвника бурякового соку, який має насичений 
червоно-фіолетовий колір, та застосування мінеральних харчових добавок у 
поєднанні з рослинною білоквмісною сировиною та текстуроформуючими 
харчовими добавками.  

Матеріали і методи.  Розроблялися композиційні системи для покращення 
структурних та кольороформуючих властивостей природного колоранту для 
м'ясомістких систем. Досліджували температурний вплив на стійкість червоного 
пігменту (бетаїну) бурякового барвника, так як в процесі зберігання, під дією 
мікроорганізмів та ферментів соку відбувається окислення та руйнування червоних 
пігментів, що призводить до зникнення червоного забарвлення. Вміст бетаїну 
визначали спектрофотометричним методом. На спектрофотометрі СФ – 26 визначали 
залежність коефіцієнту пропускання Т, % розчину барвника від довжини хвилі в 
діапазоні 480 – 530 нм, що включає області близькі до максимумів жовтих пігментів - 
бетаксантанів (480 нм) та червоно-фіолетових пігментів (530 нм). Показник рН 
змінювали додаючи до розведеного розчину барвника розчин лугу (NaOH). Значення 
рН розчинів барвника з лугом по варіантам при t = 20 ºC  становили: №1 – 6,07; №2 – 
7,28; №3 – 9,25; №4 – 10,74; №5 – 11,25. Як контроль використовували розведений 
розчин барвника рН 4,5, що не містив лугу. Залежність інтенсивності забарвлення І 
від рН  та t, ºC прогрівання наведено на рисунку 1. 
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Отриманий барвник наносили на соєву пасту, яка містила 0,3 % харчової добавки 
«Кремневіт», з метою дослідження кольороутворюючих властивостей барвника в 
даному середовищі. 

Колір паст визначали за шкалою колірності «Тінторома», в залежності від 
концентрації барвника та зміною рівня гідратації соєвого концентрату. 
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Рис. 1.  Залежність інтенсивності червоного забарвлення, І свіжовиготовленого 

розчину барвника  від зміни рН зразків барвника з лугом при різних температурах 

Результати. Експериментально було встановлено оптимальний склад буферної 
суміші для стабілізація бурякового соку – (лимонна кислота : фосфат) у 
співвідношенні (1 : 0,75). Інтенсивність червоного забарвлення зменшується на 30 % 
з підвищенням температури до 72 ºC, подальше збільшення температури прогріву до 
95 ºC  призводить до втрати червоного забарвлення в цілому.   

Висновки. Проведені дослідження виявили високу термостабільність 
функціонально-технологічних показників стабілізованого бурякового соку в умовах 
реалізації теплових процесів, характерних для технології ковбасних виробів вареної 
групи. Рекомендована частка стабілізованого бурякового барвника в складі 
рослинних паст в кількості 2 % забезпечує високу відповідність фабриката 
сенсорним характеристикам колірності традиційних видів варених ковбасних 
виробів. Визначено, що використання Кремневіту в кількості 0,3 % забезпечує 
покращення структурно-механічних, технологічних і сенсорних показників м'ясних 
фаршів.  
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5. Кнжутне насіння – компонент збагачення палантинів 
кальцієм 

 
Юлія Крижова, Тетяна Повх 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Розв’язання проблеми здорового харчування є найважливішим та 
актуальним питанням, пов'язаним із соціальною стабільністю суспільства і здоров'ям 
населення.  

Інтенсифікація життя, забруднення навколишнього середовища, умови праці 
людей багатьох професій послаблюють резистентність організму до шкідливих дій 
навколишнього середовища, що збільшує ризик виникнення найбільш 
розповсюджених захворювань. Традиційне лікування нерідко супроводжується 
побічними явищами, які призводять до загострення інших захворювань. Тому перед 
наукою постає важливе завдання з розробки технологій виробництва харчових 
продуктів профілактичного призначення, які містять повноцінні білки, 
поліненасичені жирні кислоти, харчові волокна, вітаміни та мінеральні елементи такі, 
як кальцій, залізо, йод, тощо.  

Забезпечуючи масовий випуск продуктів, які підвищують резистентність 
організму в умовах навколишнього середовища, можна покращити якість життя 
хворих, допомогти людині знизити ризик виникнення найбільш розповсюджених 
захворювань і забезпечити адаптацію організму до несприятливих умов життя і 
праці. 

Матеріали і методи. Об’єктом досліджень була сировина, а саме м'ясо куряче 
та індиче, а також готові продукти - галантини, виготовлені з використанням  
кунжутного насіння, мигдалю та морквяних волокон. В процесі досліджень за 
органолептичними показниками готових продуктів визначалась оптимальна кількість 
внесення морквяних волокон, яка склала 1,5%, а також кунжутного насіння та горіхів 
в кількості 2% на 100% сировини. Досліджувались органолептичні, фізико-хімічні, 
функціонально-технологічні показники, а також вміст кальцію, магнію та заліза в 
сировині, сирих та готових галантинах стандартними методами, прийнятими в 
м’ясній промисловості.  

Результати. Розроблена схема виробництва галантинів передбачає їх 
виробництво як у вигляді напівфабрикату, так і у вигляді готового продукту після 
запікання. 

Результати органолептичної оцінки розроблених чотирьох рецептур галантинів 
були значно вищі контрольного зразка, мали кращу консистенцію за рахунок 
застосування морквяних волокон та більш виявлений смак за рахунок додавання до 
рецептур підсмаженого кунжутного насіння. 

Розроблені рецептури включали м'ясо куряче та індиче в рівних 
співвідношеннях, або м'ясо індиче, кукурудзяну олію, сир твердий, сіль, перець 
чорний мелений, гідратовані морквяні волокна (1:15), кунжутне насіння або мигдаль. 
Контрольний зразок галантинів включав м'ясо куряче, вершкове масло, сіль, перець 
чорний мелений, грецькі горіхи. 

Результати фізико-хімічних показників готових галантинів показали, що вміст 
білку в контрольному зразку становив 15,6%, в розроблених зразках 16,8% – 17,5%, 
вміст жиру в контрольному зразку – 8,7%, в розроблених зразках - 10,4 – 10,8%.  
Вихід розроблених зразків галантинів становив 85,8 – 88,3%, контрольного зразка – 
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79,0%. Збільшення виходу досягається за рахунок використання гідратованих 
морквяних волокон. 

Дослідженнями встановлено, що: 
- вміст кальцію в м'ясній сировині становив, мг/100г: у м'ясі курячому 10,16,  

індичому 13,74; в розроблених зразках галантинів  після запікання 43,9 – 44,5,  в 
контрольному зразку – 31,3, що свідчить про підвищення вмісту кальцію до 40% і 
більше за рахунок додавання кунжутного насіння та мигдалю замість грецьких 
горіхів; 

- вміст заліза становив, мг/100г:  у м'ясі курячому 1,16 та індичому 1,22; в 
галантинах після запікання – 1,8 – 2,13, в контрольному зразку – 1,6, що свідчить про 
підвищення вмісту заліза більше ніж на 30% у порівнянні з контрольним зразком; 

- вміст магнію становив, мг/100г:  у м'ясі курячому 24,7 та індичому 20,13; в 
галантинах після запікання – 83,9 – 89,4, в контрольному зразку – 62,2, що свідчить 
про підвищення вмісту магнію більше ніж на 40% у порівнянні з контрольним 
зразком. 

Висновки. Проведені дослідження м’ясної сировини та розроблених галантинів 
свідчать про доцільність розробки напівфабрикатів з комбінуванням м’яса курячого,  
індичого і рослинної сировини, а саме кунжутного насіння, мигдалю та морквяних 
волокон, дають можливість розширити асортимент харчових продуктів 
профілактичного призначення, які збагачені харчовими волокнами, білком, кальцієм, 
залізом, магнієм та іншими макро- і мікроелементами, вітамінами, і які містять 
невелику кількість жиру. 
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7. Пшеничні висівки – джерело харчових волокон у 
виробництві гамбургерів 

 
Юлія Крижова, Поліна Наріжна 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Практично у всьому світі лідируючу позицію в харчовій промисловості 
зайняло виробництво рафінованих продуктів. Найшкідливішим результатом 
рафінування продуктів, вироблених із зерен злакових культур, стало значне 
зменшення в них кількості клітковини (харчових волокон). Сумарне споживання 
людиною клітковини і пектину становить менше 10 г на добу, що в два рази менше 
необхідної кількості. Неминучим результатом цього є те, що з кожним днем зростає 
кількість таких захворювань, як цукровий діабет, рак прямої і товстої кишки, 
ішемічна хвороба серця, атеросклероз, жовчнокам’яна хвороба, дисбактеріоз і тому 
подібне. 
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Рафіновані продукти не приносять організму відчуття насиченості, для 
отримання необхідних речовин організм потребує все більше їжі. Саме тому 
виведення харчових волокон з раціону харчування сучасної людини веде до 
збільшення маси тіла та ожиріння, причому не лише у вигляді накопичення 
підшкірного жиру, а й ожиріння всіх внутрішніх органів. 

Тому для збагачення харчових продуктів поживними речовинами 
використовуються пшеничні висівки, які є найбільш доступним джерелом харчових 
волокон. Продукти, збагачені волокнами, рекомендуються для щоденного 
споживання з метою очищення організму від продуктів метаболізму та його 
дезінтоксикації. 

Матеріали і методи. Об’єктом досліджень було м'ясо яловичини, свинини, 
куряче та індиче, а також гамбургери, виготовлені з використанням  пшеничних 
висівок. Було встановлено оптимальну кількість внесення пшеничних висівок – 5% 
на 100% сировини, модуль їх гідратації (1:4) та умови підготовки. Було визначено 
вплив пшеничних висівок на органолептичні, фізико-хімічні, структурно-механічні 
та функціонально-технологічні показники фаршу та готових продуктів, а також вміст 
заліза, кальцію, магнію, фосфору в м’ясі та гамбургерах.  

Результати. Виходячи з аналізу літературних джерел, використання пшеничних 
висівок у виробництві гамбургерів полягало в попередньому сушінні протягом 10 
хвилин за температури 110 - 130°С до вологості не вище 7%. Використовувались 
висівки,  подрібнені до часток розміром більше 800 мкм, які відносяться до 
лікувально-профілактичного засобу. Профілактичний ефект проявляється при 
споживанні близько 25-35 г висівок на добу. 

За результатами дегустаційної оцінки, структурно-механічними та 
функціонально-технологічними показниками визначена оптимальна кількість 
пшеничних висівок в рецептурі гамбургерів. 

Рецептури гамбургерів включали гідратовані пшеничні висівки, цибулю ріпчасту  
свіжу, пшеничні висівки для паніровки, сіль, перець чорний мелений та для кожної 
окремої рецептури один із видів м’яса: яловичину жиловану вищого сорту, або 
свинину напівжирну, або м'ясо куряче, або індиче. Контрольний зразок виготовляли з 
використанням яловичини жилованої вищого сорту, цибулі ріпчастої свіжої, солі, 
перцю чорного меленого та борошна для паніровки. 

Вміст білку в розроблених гамбургерах становив 16,1 – 17,5%. Вихід гамбургерів 
після термообробки підвищився у порівнянні з контрольним зразком за рахунок 
використання гідратованих пшеничних висівок і становив 120,4 – 122,5%,  
контрольного зразка – 98,6%. 

Враховуючи вплив макро- та мікроелементів на здоров’я людини, були проведені 
визначення вмісту заліза, кальцію, магнію, фосфору в сировині (свинині, яловичині, 
м’ясі курячому та індичому), сирих та готових гамбургерах. Встановлено вміст, 
мг/100г: 

3. заліза: в яловичині – 3,59; в свинині і м’ясі курячому у співвідношенні 1:1 – 
2,21; у м’ясі індичому – 1,96; 

4. кальцію: в яловичині – 25,70; в свинині і м’ясі курячому у співвідношенні 1:1 
– 27,23; у м’ясі індичому – 31,56; 

5. магнію: в яловичині – 27,67; в свинині і м’ясі курячому у співвідношенні 1:1 
– 26,32; у м’ясі індичому – 29,65; 

6. фосфору: в яловичині – 164; в свинині і м’ясі курячому у співвідношенні 1:1 
– 151; у м’ясі індичому – 206. 
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Дослідження показали, що за рахунок введення пшеничних висівок вміст 
вищеперерахованих елементів підвищився як у сирих гамбургерах, так і у 
гамбургерах після термічної обробки. 

Висновки. На основі аналізу літературних джерел з метою розширення 
асортименту м’ясних продуктів профілактичної дії як рецептурний компонент 
виробництва гамбургерів вибрані пшеничні висівки, які дали можливість збагатити 
гамбургери харчовими волокнами, а також кальцієм, залізом, магнієм, значно 
збільшили вихід готових продуктів, що, в свою чергу, підвищило економічну 
ефективність від впровадження нових рецептур. 
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8. Use of proteolysis in gerodietetic products 
 

Lyudmyla Peshuk,  Oleg Halenko 
National University of Food Technologies 

 
Introduction. Today gerontology has a number of methods and tools that improve 

health, psychological and physical possibilities of older and elderly age people. The most 
studied and effective of them is the rational mode of muscle activity and a balanced diet, 
with the obligatory inclusion in the diet ingredients that have geteroprotective and 
protective effect. According to domestic and foreign research, through properly organized 
diet the number of illnesses (diabetes, arthritis - 50%, heart disease - 25%, diseases of eyes 
- 20%, etc.) can be reduced and significantly reduce the risk of premature aging. Today, 
there are very few of these substances in our diets, which reduces the protective properties 
of the organism. For this reason, it is necessary to create specialized food products with 
specifically declared properties. Therefore, a new look at the potential of biotech food raw 
materials, grounding of new biotechnological solutions in technology of gerodietic products 
are particularly important. 

Materials and methods. Therefore, it is necessary to create such food systems, 
where the maximum amount of calcium will be associated with protein compounds for 
better assimilation in body. Therefore, as a readily available source of protein we have 
chosen by-products of second category, in particular cattle rumen (collagen content 62%). 
However, to increase the number of functional groups, it was necessary to conduct cattle 
rumen fermentation. 

From the analytical review of the literature due to indexes of collagenases activity 
(Table 1) collagenase nutritive produced by close joined-stock company "Bioprohres" 
according to industrial standards 9158-002-11734126-94 (Schelkovo, Moscow region, 
Russia) was selected as the enzyme. 

Result and discussing. The dependence of the proteolytic activity of collagenase 
nutrition on the duration of the process at different values of the ambient temperature 
measured in the range 0 ... 90 ° C at pH 7.0 during 10 х 60 s. Accepted in the experiment 
temperature range was suitable for technological production process and, thus, allowed to 
predict the intensity of enzymatic proteolysis of the protein in a particular technology.  
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Increase of the ambient temperature to 35 ° C leads to an increase in enzyme 
preparation activity. Further increase in temperature above 45 ° C causes partial 
inactivation of the enzyme preparation; the higher the temperature and longer duration of 
heat exposure, the more intensively enzyme preparation inactivates.  

To determine the rational mode of enzymatic proteolysis  a  full factorial design 
method was used, followed by mathematical modeling in problem-oriented package 
MathCad. As a parameter of optimization amino nitrogen content in the hydrolyzate was 
selected. Within the two-factor model experiment, the content of amino nitrogen in the 
rumen of cattle hydrolyzate according to the temperature and duration of enzymatic 
proteolysis was calculated by equation. It is known that proteolytic enzymes preparations 
catalyze the cleavage reaction of protein molecules with water. However, the introduction 
of large amount of water to the rumen of cattle will lead to higher costs in its drying. 
Justification of the minimum duty water curve that ensures the efficient conduction of 
proteolysis was carried out by the intensity of accumulation of amino nitrogen in the water-
soluble fraction of hydrolysates of cattle rumen at different values of duty water curve.  

According to received experimental data for the effective proteolysis of rumen of cattle 
sufficient duty water curve is "water: rumen of cattle" - 1:3. Further increase of water 
content in the environment does not lead to a significant increase in the degree of 
proteolysis. 

The analysis of the received data showed that there is a direct correlation with the 
amino nitrogen, that is processes of accumulation of soluble fractions and accumulation of 
amino nitrogen are going in parallels.  

As expected, during the processing by 0.1% solution of  enzyme the amount of soluble 
protein is higher, moreover,  the greatest increase of soluble protein is observed within the 
first hour. Since the second hour of fermentation, the rate of formation of soluble protein 
decreases and slows down at fourth hour of fermentation. 

Conclusion. 
1. Analysis of experimental data and also their mathematical treatment, allowed to 

justify the use of enzyme preparation - nutritive collagenase to increase  functional groups 
in the by-products of II category (rumen of cattle). 

2. It is founded that the maximum proteolytic activity of enzyme preparation -  
nutritive collagenase at pH - 5,0-7,5; duty water curve - 1:2; temperature - 25-40 ° C, 
proteolysis duration - 3 hours. 
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9. Використання нетрадиційної сировини в технології 
маринованих м’ясних напівфабрикатів  

 
Людмила Пешук, Тетяна Іванова, Іван Гагач  

Національний університет харчової промисловості 
 

Вступ. Важливим фактором здорового харчування є надходження в організм 
людини всіх необхідних компонентів їжі в їх адекватному співвідношенні і кількості. 
Виробництво м’ясних продуктів з високою харчовою і біологічною цінністю, які 
володіють функціональними і профілактичними властивостями, є одним із 
приоритетних направлень ХХІ століття. 

 
Матеріали і методи. М'ясо диких тварин є джерелом повноцінного білка, 

мінеральних речовин, вітамінів. 
Наявність в сировині великої кількості колагенових волокон ускладнює його 

використання для виробництва харчових продуктів функціонального призначення 
через його жорсткість, так як це ускладнює розжовування їжі і недостатній 
насиченості травними ферментами. Для покращення функціонально-технологічних 
властивостей (зокрема ніжності і вологозв'язуючої  здатності) в даній роботі 
розглядався спосіб обробки м’яса дикого кабана маринадами на основі молочної, 
ортофосфорної, лимонної, яблучної кислот. 

В роботах Л.В. Антипової, І.А. Глотової, А.І. Жаринова і Г.І. Касьянова наведені 
сучасні представлення про структуру сполучної тканини; дані відомості про фізико-
хімічні, біологічні і функціонально-технологічні властивості колагена; обґрунтована 
перспектива їх застосування в рецептурах харчових продуктів, а також приведений 
аналіз методів і способів переробки колагеновмісної сировини – лужних, кислотних 
гідротермічних, з використанням ряду хімічних речовин і ферментативних 
препаратів. 

При дії на колаген кислот в ньому виникає позитивний надмірній заряд, і 
структура колагена розпушується за рахунок розширення фібрил в полярних 
областях через відштовхування однойменно заряджених груп. В розширену область 
потрапляє вода і проходить набухання. Це також призводить до підвищення ніжності 
м’яса. Набряклий розпушений колаген стає більш доступний харчовим ферментам. 

В якості основи для отримання модельних розчинів використовували 1% розчин 
молочної, ортофосфорної, лимонної, яблучної кислот та оцтової (контрольного 
зразка) з початковим значенням рН 3,2, 3,3, 3,2, 3,3, 4,3 відповідно, регулюючи ВЗЗ 
та граничне напруження зсуву м’яса через кожні 3, 6, 9, 24, 48 год маринування.  

 
Результати. На рисунку 1 представлена динаміка зміни вологозвязуючої 

здатності м'яса дикого кабана в залежності від обробки розчинами кислот і 
тривалості процессу маринування. 
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Рис. 1 – Зміна вологозвязуючої здатності м'яса дикого кабана в залежності від 
обробки розчинами кислот і тривалості процесу маринування 

На рисунку 2 представлена динаміка зміни граничного напруження зсуву  м'яса 
дикого кабана в залежності від обробки розчинами кислот і тривалості процесу 
маринування. 
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Рис. 2 – Зміна граничного напруження зсуву м'яса дикого кабана в залежності 
від обробки розчинами кислот і тривалості процесу маринування 

Висновки. З попередньо проведених досліджень встановлено, що молочна 
кислота найбільш сприятлива в якості маринувальної суміші для м'яса дикого кабана 
з максимальною тривалістю обробки 48 год. 
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10. Перспектива використання олеорезинів в м´ясній галузі 
 
Юлія Хоменко, Мирослава Макарчук,  
Марія Вишнівська,  Василь Пасічний 

Національний  університет харчових технологій 
 

Вступ. Натуральні спеції є однією з важливих складових рецептури при 
виробництві м’ясопродуктів. Саме використання спецій в різноманітних поєднаннях  
дозволяє створити широку гамму смаків м´ясних виробів, а також виготовляти 
продукти профілактичного та оздоровчого напрямку.  

Дія спецій направлена на надання і посилення смакових та ароматичних якостей 
продукту, що значно підвищує його споживчі властивості. Вони надають продукту 
солоного, кислого, пряного, перченого або солодкого смаку. Компонування спецій у 
різноманітних співвідношеннях дає можливість з однієї сировини отримати декілька 
видів готового продукту з різними смаковими характеристиками регулюючи його 
вологовміст. 

Матеріали і методи. Спеції – продукти головним чином рослинного 
походження, яким властивий специфічний стійкий аромат різного ступеня пекучості 
та присмаку. Це різноманітні частини рослин:  плоди рослин (коріандр, кардамон, 
перець, кмин), насіння рослин (мускатний горіх, мускатний цвіт, гірчиця), квітки та 
їх частини (шафран, гвоздика), кора (кориця ),  коріння (імбир, калган),  листки 
рослин (майоран, лавровий лист, м’ята ). 

Слід відмітити, що більшість спецій містять ефірні олії, які викликають 
подразнення смакових та нюхових рецепторів, тим самим впливаючи на збільшення  
слиновиділення та покращення апетиту. Деякі спеції (перець, мускатний горіх, 
гвоздика ) сприяють збільшенню шлункового соку, що впливає на краще 
перетравлення їжу. 

Традиційними спеціями, що використовуються у виробництві м’ясопродуктів є 
перець чорний і перець білий, мускатний горіх, кардамон, коріандр, перець 
духмяний. Використання традиційної лінійки в поєднанні з іншими спеціями ( 
паприка, перець червоний, кмин, імбир, кориця ) дає можливість надавати продуктам 
принципово нових смакових властивостей.  

Результати. Сьогодні перед виробником постає завдання  зробити продукт 
доброякісним, недорогим у виробництві та корисним для споживачів. В даному 
контексті важливим є вибір смакових речовин. Актуальним аспектом сьогодення 
постає заміна у використанні сухих спецій на олеорезини та екстракти спецій. Це 
обумовлено багатьма причинами. Так, сухі подрібнені спеції, отримані з тропічної та 
субтропічної сировини,  є досить забрудненими  продуктами життєдіяльності 
мікрофлори – мікотоксинами. Для досягнення стерильності їх потрібно піддавати 
попередньому термічному обробленню, при цьому втрачається близько 15-20 % 
ароматичних речовин. Крім того, в сухих спеціях основна частина леткої фракції 
знаходиться в зв’язаному стані, яка звільняється в результаті  гідролізу, наприклад, 
при термообробці продуктів, проте цей процес протікає не до кінця  й ефективна 
концентрація летких компонентів спецій завжди менша, ніж у виділених олеорезинах 
та екстрактах. Використовуючи однакову кількість сухих спецій, виробник вносить в 
продукт різний об’єм ароматичних речовин, в результаті чого смак та запах в 
готовому продукті щоразу можуть відрізнятися. При внесенні сухих спецій низької 
якості в процесі приготування фаршу на розрізі продукту може спостерігатися 
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наявність включень спецій, що негативно впливає на органолептичні показники 
готового продукту. З економічної точки зору використання спецій вимагає від 
виробника  додаткових витрат на створення умов для зберігання на складі та 
попередню підготовку спецій до використання. 

Олеорезини являють собою складний смако-ароматичний комплекс, отриманий 
шляхом екстрагування з рослинної сировини різних речовин, при цьому він повністю 
передає смак та аромат натуральних спецій. Такі комплекси містять сполуки, які 
підтримують певний рівень агентів, завдяки яким склад ефірних олій може 
залишатися стабільним впродовж тривалого терміну зберігання.  

Завдяки антиокислювальним властивостям натуральних ефірних олій, що 
містяться в олеорезинах та вмісту природних антиоксидантів відрізняються 
мікробіологічною стерильністю і виявляють бактерицидну дією на мікрофлору 
продукту в процесі зберігання. В рецептурах з повною чи частковою заміною м´ясної 
сировини олеорезини у певних комбінаціях проявляють максимальну ефективність 
по нівелюванню запаху та присмаку свиної шкурки, м´яса механічного обвалювання 
птиці, різних білково-живорових емульсій та наповнювачів. При цьому продукт 
набуває вираженого смаку та аромату заданого характеру. Олеорезини та екстракти є 
нескладними та економічними у використанні. Сфера використання: ковбаси вищого 
гатунку та ковбаси з високим вмістом заміни м´ясної сировини, реструктуровані 
м´ясні вироби, напівфабрикати. 

Висновки. Зі збільшенням попиту на спецій технологічним та перспективним 
напрямком є інкапсуляція олеорезинів та екстрактів. За допомогою інкапсуляції 
можна створювати  різноманітні смако-ароматичні композиції, що дають можливість 
модулювати смакові характеристики  готових виробів з урахуванням використання 
сировини різного походження та якості та впливу різних технологічних параметрів. 
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11. Використання соєвих білкових продуктів у технології 
м’ясних виробів 

 
Юлія Мозоль, Роман Коломієць,  Ігор Страшинський 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Досвід створення повноцінного і доступного харчування свідчить про 

широкі можливості використання сої, яка має високий вміст білкових речовин, жирів, 
що містять поліненасичені жирні кислоти (лінолеву та ліноленову), які не 
синтезуються в організмі людини, високим вмістом  вітамінів і мінеральних речовин, 
а тому може бути використана для покращення харчової та біологічної цінності 
м’ясних виробів.  

Технологія комбінованих м’ясних виробів з повноцінним рослинним білком 
відповідає вітчизняній концепції здорового харчування, дає змогу раціонально 
переробити тваринну сировину та ефективно використати високу біологічну, харчову 
цінність і функціональні властивості соєвих білків, для виробництва комбінованих 
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продуктів з високою харчовою і біологічною цінністю та зниженою собівартістю, 
внаслідок  їх використання, є дуже актуальним. 

З насіння сої виробляють велику кількість різноманітних модифікацій білкових 
продуктів з різним вмістом білка і різними функціональними властивостями. 
Використання таких продуктів при виробництві м’ясних виробів дозволяє створити 
харчові продукти направленої дії, з визначеним складом. Завдяки високій харчовій 
цінності таких продуктів, а також функціональним властивостям і досить низькій 
вартості накопичений великий позитивний досвід використання соєвого білка для 
виробництва різноманітних м’ясопродуктів. Особливо широко використовують соєві 
білкові продукти в США, Японії, Англії, Німеччині. 

Матеріали і методи. Внесення соєвого ізоляту до м’ясних фаршів. Визначення 
вмісту вологи, величини рН, вологозв’язуючої здатності та пластичності 
досліджуваних зразків. 

Результати. При внесенні рослинних білків, зокрема соєвого ізоляту у кількості 
5%, 10%, 15,%, 20%, до складу фаршів, змінюється структура і консистенція 
продукту. Це обумовлено зростанням ВЗЗ, пластичність та вмісту вологи дослідних 
зразках у порівнянні з контрольним (табл. 1.). 

Результатами експериментальних досліджень встановлено, що додавання до 
фаршів соєвого ізоляту гідратованого у кількості 15%, призводить до зростання 
вмісту вологи. Так, вміст вологи у дослідних зразках фаршів був на 4,05% більшим, 
порівняно з контролем. 

Аналогічні зміни були встановлені і при дослідженні вологоутримуючої 
здатності піддослідних фаршів. Вологозв’язуюча здатність м’ясних продуктів 
забезпечується перед усім вмістом білків, які є структурними і функціональними 
елементами м’язової тканини і мають властивості поверхнево-активних речовин. У 
м’ясних системах білки беруть участь в утворенні водної матриці фаршу  і 
емульгуванні жиру.  

Таблиця 1. 
Фізико-хімічні характеристики м’ясних фаршів 

Зразки Показник 
контрольні дослідні 

Вміст вологи, % 62,52 69,0 
ВЗЗ, % до маси 54,12 68,22 

Пластичність, 
2см /( гкг  ) 

610018,0   
610021,0   

рН 5,98 6,29 

Встановлено, що введення до складу фаршів рослинних добавок поряд із 
збільшенням вмісту білка сприяє підвищенню його вологозв’язуючої здатності. Так, 
вологозв’язуюча здатність фаршу контрольних зразків була меншою порівняно з 
аналогічним показником дослідних зразків, різниця при цьому становила 14,4%.  

Це пояснюється тим, що на характер взаємодії в системі білок-вода мають вплив 
такі фактори, як розчинність білкових систем, концентрація, вид, склад білку, ступінь 
порушення нативної конформації, глибина денатураційних перетворень, рН системи, 
наявність і концентрація солей в системі. Це, в свою чергу, дає можливість 
прогнозувати та регулювати вихід, рівень втрат вологи при термообробці та 
органолептичні характеристики продукту. 

Одним із основних реологічних показників фаршевих систем, є їх пластичність.  
Результатами експериментальних даних встановлено, що заміна м′ясної сировини у 
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фаршах призводить до зміни пластичності. Так, використання у фаршевих системах 
соєвого ізоляту, у кількості 15%, збільшує пластичність фаршу на 16,7 %. 

Висновки. З введенням у фарш гідратованого соєвого ізоляту підвищується 
вологозв’язуюча здатність готових виробів, зокрема встановлено, що по мірі 
збільшення кількості соєвого ізоляту в рецептурі відбувається ріст рівня зв’язаної 
вологи. 

Література 
1. Апраксина С.К., Сергиенко О.Н., Мирошников A.M. Роль мясопродуктов с 

соевыми белками // Хранение и переработка сельхозсырья. 1998. - № 3.- С. 29 - 30. 
2. Гурова H.B. О роли нативности соевых белков при оценке функционально-

тенологичеких свойств белковых препаратов Текст. / Н.В. Гурова, H.A. Попелло, В.В. 
Сучков // Мясная индустрия. 1999. - №5. - С. 2730. 

 
 

12. Використання білкових інгредієнтів тваринного 
походженняв технології м’ясопродуктів 

 
Євген  Мензелевський, Оксана Фур сік, Ігор Страшинський  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Сьогодні спостерігається дефіцит білку у харчуванні громадян, як 
наслідок виникають проблеми з фізичним розвитком, процесом кровотворення, 
зниження маси тіла, порушення функцій імунної системи та систематичної 
втомлюваності. Тому для забезпечення населення білком, розширення асортименту 
м’ясних продуктів, та задоволення потреб усіх верств населення із різною 
купівельною спроможністю актуальним є використання високоякісних білкових 
інгредієнтів та добавок, зокрема тваринного походження в технології м'ясопродуктів. 
Білкові інгредієнти повинні не лише збагачувати продукт білком, а й покращувати 
його функціональні характеристики та органолептичні показники. 

 Цінним джерелом тваринного білку є вторинна сировина м’ясопереробних 
підприємств(кров, шкура) а також молочні продукти, використання яких в комплексі 
дає змогу виготовляти високоякісні м’ясні продукти різних груп. 

Матеріали і методи. За інформацією, отриманою з літературних джерел, було 
обрано білкові інгредієнти тваринного походження, використання яких покращує 
функціонально-технологічні властивості готових виробів. Зокрема Pro Gel DI-95 
високофункціональний, термостабільний тваринний білок виготовлений зі свіжої 
свинячої шкури, застосовується в усіх видах продуктів (варені ковбасні вироби, 
напівкопчені для ін'єктованих цільном'язових продуктів, тощо).  

Плазма. Vepro 75 PSC. Протеїни плазми мають високу вологоутримуючу 
здатність, високу здатність до гелеутворення, а також високу ступінь розчинності в 
розсолах, що дозволяє використовувати даний продукт для виробництва варених 
ковбас та шинок. 

 Глобін. Vepro 95 HV. Білок глобіна є чудовим емульгатором. Vepro 70                                 
Color P-стабілізовані червоні кров'яні тільця, використовуються при виробництві 
напівфабрикатів і ковбасних виробів. Молочно-білкова сировина та препарати на                  
їх основі (казеїнати, білки молочної сироватки). Наступним кроком є дослідження 
взаємодії білкових інгредієнтів з м'ясо-жировими фаршевими емульсіями та вплив на 
якість готових виробів. 
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Результати. Pro Gel DI-95 покращує технологічні показники м’ясних систем, 
володіє структуроутворюючими властивостями, збагачує продукт білком, при цьому 
має широкий спектр застосування від використання у вигляді гідратованого гелю або 
у сухого порошку для виробництва варених ковбас, сосисок, шинок, приготування 
розчинів для ін’єктування тощо, до виробництва структурованих м’ясних виробів, 
застосовуючи білок у виді гранул. Володіє високими вологоутримуючими 
властивостями.  

Плазму. Vepro 75 PSC доцільно використовувати для збагачення м’ясопродуктів 
та збалансування білкового складу. Висока вологоутримуюча та здатність до 
гелеутворення дозволяє використовувати її у всіх групах продуктів, включати до 
складу розсолів, а також використовувати із жирною м’ясною сировиною і м’ясом 
механічного дообвалювання, для стабілізації фаршевих систем та покращення 
функціонально-технологічних властивостей готових виробів.  

Використання глобіну Vepro 95 HV дає можливість виготовляти стабільні 
фаршеві емульсії з використанням сировини з низькими технологічними 
показниками. Глобін є чудовим емульгатором, здатним при приготування жирової 
емульсії зв’язати 20 частин води та 20 частин жиру (при теплому способі 1:20:20, при 
холодному 1:7:7). 

 Натуральний барвник Vepro 70 Color P чудово підходить для стабілізації 
кольору м’ясних продуктів, покращення органолептичних показників, його доцільно 
використовувати при виробництві напівфабрикатів та групи варених ковбас. Надає 
готовим продуктам характерного м’ясній сировині, насиченого червоного кольору.  

Молочно-білкові препарати оптимізують функціональні характеристики (ВЗЗ, 
емульгуюча здатність, покращення структурно-механічних показників). 
Використання даних білкових препаратів збільшує вміст білку в готових продуктах, 
підвищуючи енергетичну та біологічну цінність. 

Висновки. Використання описаних білкових інгредієнтів у виробництві 
м’ясних продуктів є доцільним. Це вирішує проблему дефіциту білку в харчуванні 
населення, покращує функціональні властивості та дає змогу розширити асортимент 
готових виробів, задовольняючи купівельну спроможність громадян. 

Література: 
1. Інформація надана Торговий дім «Технологія Трейд» – оператором на 

ринкуінгредієнтів для м’ясопереробних підприємств України 
2. Стаття з сайту ООО «Гермес»  «Використання молочних білків, 

властивостіказеїнату натрію» http://germes-ukraina.com.ua/cp22064-kazeinat-
natriya.html 

3. Дослідження ТОВ «Аромадон» - «Харчові добавки, білкові препарати та 
суміші                        для виробництва м’ясних виробів»  
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13. Інноваційні м’ясні продукти для геродієтичного харчування 
 

Хавро Алина, Олександра Гащук 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Харчування є одним з постійно діючих факторів, які впливають на 

здоров'я людини. Правильно побудоване у відповідності з фізіолого-гігієнічними 
вимогами, воно забезпечує нормальний перебіг обміну речовин, підтримує високий 
рівень функціональної здатності найважливіших систем організму. Харчова 
промисловість в нашій країні практично не виробляє спеціальних м’ясних продуктів 
харчування, призначених для такої соціально незахищеної групи населення, як люди 
літнього та похилого віку. Сучасні технології виробництва харчових продуктів не 
враховують специфіки харчування людей даної соціальної групи. Актуальним є 
напрямок по розробці продуктів для геродієтичного харчування, що полягає в 
оптимальному комбінуванні м'ясних і рослинних компонентів з гарантованим 
вмістом макро- і микронутрієнтів.  

М'ясні паштети, які виготовляються на підприємствах являють собою 
висококалорійні гомогенізовані продукти в оболонці або без оболонки з переважним 
вмістом чистого м'яса. Ніжна консистенція паштетів досягається спеціальними 
способами обробки сировини та підбором інгредієнтів рецептури. Традиційні 
рецептури м'ясних паштетів оцінюються в основному за органолептичними 
показниками та енергетичною цінністю, без урахування збалансованості продукту за 
хімічним складом. Таким чином, існуючі рецептури паштетів на м'ясній основі не 
завжди відповідають нормам адекватного харчування.  

Матеріали і методи. При визначені показників якості готових виробів були 
застосовані як загально прийняті, регламентовані ДСТУ методи дослідження 
(органолептичні показники, фізико-хімічні показники: масова частка вологи, вміст 
білка), таки спеціальні методи ( бальна органолептична оцінка, масова частка білка, 
волого- зв’язуюча і вологоутримуюча здатність), проведені розрахунки показників 
харчової цінності готових виробів. 

Результати. В якості компонентів розроблюваних у магістерській роботі 
паштетів для геродієтичного харчування пропонується використовувати м'ясо та 
субпродукти птиці, кров забійних тварин, овочеву сировину: нуту, гарбуз та 
культивовані гриби гливи. 

М'язова тканина курячого м'яса містить більше 85% повноцінних білків. 
Біологічна цінність також обумовлюється високим вмістом вітамінів, особливо групи 
В. М'язова тканина багата макроелементами, а саме залізом, фосфором, калієм, 
натрієм, кальцієм, магнієм, цинком та мікроелементами – мідь, марганець, нікель, 
кобальт. Екстрактивні речовини, які містяться у курячому бульйоні сприяють 
поліпшенню стану сердечного м'яза і нормалізують сердечний ритм.  

Куряча печінка відрізняється багатим хімічним складом: білки, жири. Частка 
вуглеводів складає близько 1 %. Фолієва кислота, що міститься у курячій печінці 
необхідна для нормального розвитку органів і регенерації тканин. Користь курячої 
печінки також в тому, що в ній містяться вітаміни групи В, зокрема, В12, а також 
аскорбінова кислота і вітамін РР. Вітамін В12 - це дуже важливий елемент для 
організму людини, особливо літнього віку. Він відіграє основну роль у підтримці в 
активному і бадьорому стані нервову систему. Для повноцінного засвоєння вітаміну 
В 12 потрібно певну кількість кальцію. 
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Хімічний склад курячої печінки відрізняється великою різноманітністю 
мінеральних елементів. Слід зазначити наявність у її складі легкозасвоюваних 
людським організмом форм заліза і міді. Печінка корисна тим, що в її складі 
містяться солі калію і кальцію, магній, натрій, фосфор, кобальт, молібден, марганець, 
хром і цинк.  

Гриби гливи – екологічно чистий продукт. У них дивовижні поживні та 
лікувальні властивості. Нині встановлено, що речовини, які продукують багато видів 
культивованих грибів, мають онкостатичну, антисклеротичну і антиоксидантну дію, 
здатні підвищувати імунітет до вірусних захворювань, підвищувати 
радіорезистентність організму, знижувати шкідливий вплив променевої фізіотерапії. 
У них містяться всі незамінні амінокислоти, вітаміни, мікроелементи, клітковина, яка 
нормалізує діяльність корисної мікрофлори і виводить з організму токсичні 
речовини, а також холестерин. 

При дослідженні органолептичних показників модельних фаршів паштетної маси 
найбільш оптимальними були рецептури з вмістом грибів 15%, нуту 15% гарбуза 
10%. Паштети мали мастку консистенцію, властиву даному продукту, ніжний смак, 
приємний запах і аромат. 

Дослідження вітамінного складу у лабораторії Інституту Біохімії НАН ім. 
О.В.Палладіна   показало, що у паштеті з грибною сировиною вміст вітаміну В12 
склав – 32,0±0,3 мкг / 100 г, у той час коли у контролі – 24,5±0,2 мкг / 100 г. 

Висновок Розробка інноваційних рецептур паштетів дозволяє розширити 
асортимент геродієтичних продуктів, збагатити добовий раціон корисними 
нутрієнтами і харчовими волокнами, які відповідають фізіологічним потребам 
організму та сприяють збереженню здоров'я, працездатності і активного творчого 
довголіття людини. 

Література 
 Островський Ю.М. Тиамин. В книге Экспериментальная витаминология, 1979. – 

Минск: Наука и техника. – С. 438-470 
 
 
 
 
 
 

14. Вплив природних антиоксидантів на інгібування окиснення 
ліпідів 

 
Юлія Желуденко, Марія Духнич,  

Сніжана Вишнивенко, Василь Пасічний  
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. М’ясо та м’ясні продукти чутливі до окиснення ліпідів, що може 

погіршити їхні сенсорні властивості. Окиснення ліпідів спричиняє утворення 
з’єднань, таких як n-алкеналі, діеналі та альдегіди. Окиснення також може впливати 
на харчову цінність продуктів харчування через розкладання вітамінів та незамінних 
ненасичених жирних кислот. У харчовій промисловості різні речовини 
використовують як антиоксиданти.  
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Матеріали і методи. Синтетичні антиоксиданти, такі як бутилгідроксианізол 
(ВНА) та бутилгідрокситолуол (ВНТ) широко застосовуються у м’ясній 
промисловості, проте треба ретельно вивчати можливість їхнього використання через 
можливий токсичний вплив. Порівняно з синтетичними антиоксидантами, природні 
антиоксиданти викликають великий інтерес, завдяки своїй безпечності та 
натуральності. Екстракти, отримані з рослинної сировини, такої як фрукти, овочі, 
трави, спеції та їхні компоненти, є хорошим джерелом натуральних антиоксидантів. 
Зокрема, фенольні сполуки, що є важливою частиною натуральних антиоксидантів, 
привернули багато уваги через надзвичайну активність захоплення вільних радикалів 
та здатність до відновлення. Багато рослинних екстрактів, що багаті на фенольні 
сполуки, мають позитивний вплив на пригнічення окиснення ліпідів у різних м’ясних 
системах. Останнім часом, до харчових продуктів з метою сповільнення окиснення 
ліпідів додають екстракти фруктів, що багаті на фенольні сполуки, такі як: екстракт 
виноградних кісточок, екстракт чорної смородини, концентрат сливового соку. 

 
Результати. Екстракт виноградних кісточок (ЕВК) багатий на фенольні 

сполуки, особливо проантоціаніди. ЕВК має антиканцерогенні властивості та 
попереджує серцево-судині зазворювання. Клінічні дані свідчать, що 
антиоксидантний потенціал виноградних кісточок в двадцять та п’ятдесят разів 
більший ніж у вітамінів Е та С відповідно, через зростання рівнів проантоціанідів та 
олігомерів. Обробка баранини екстрактом виноградних кісточок показала значно 
нижчі значення реактивних компонентів тіобарбітурової (TBARS) і вільних жирних 
кислот (FFA) порівняно з контролем і обробкою BHA в умовах аеробного та 
вакуумного пакування протягом зберігання при 4 ± 1 °C. Додавання ЕВК значно 
зменшило загальну кількість психотропів та колі форм у баранині протягом 
охолодженого зберігання. ЕВК має відмінні антиоксидантні та антимікробні 
властивості порівно з контролем та обробкою баранини BHA протягом охолодженого 
зберігання в аеробних умовах та вакуумі.[1] 

У чорній смородині високий вміст антоціанідів та вища антиоксидантна 
активність порівняно з іншими фруктами. Екстракт чорної смородини (ЕЧС) може 
пригнічувати окиснення ліпідів шляхом блокування ланцюгової реакції радикалів 
через свою надзвичайну активність захоплення радикалів та редукуючу здатність. 
При додаванні ЕЧС до свинних котлет значно зменшився рівень утворення TBARS та 
карбонілів і зменишась втрата сульфгідрилів порівняно з контролем, протягом 
охолодженого зберігання, що показує значне пригнічення окиснення ліпідів та білків. 
Додавання до котлет ВНА (0,2 г/кг) або ЕЧС (10 або 20 г/кг) показали подібний 
результат у зменшенні рівня TBARS, що свідчить про можливість використання 
екстракту замість ВНА. [2] 

Інгридієнти отримані зі сливи мають антиоксидантні та антимікробні 
властивості, їх можна використовувати як замінник жиру та ароматизатор. Вони 
містять такі фенольні сполуки, як похідні фенольної кислоти, флавоноїди та 
кумарини, а також велику кількість хлорогенової, неохлорогенової та 
криптохлорогенової кислот, які мають антиоксидантні властивості. При вприскуванні 
5% концентрату соку зі свіжих слив (FP), 2,5% або 5% концентрату соку з 
чорносливу (DP) у ростбіф, рівень TBARS зменшився протягом охолодженого 
зберігання. Ці інгридієнти мінімально вплинули на сенсорні характеристики м’яса. 
[3] 
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Висновки. Екстракт виноградних кісточок, екстракт чорної смородини та 
концентрат сливового соку завдяки високому вмісту фенольних сполук є 
альтернативою для використання синтетичних антиоксидантів. Проте вони можуть 
впливати на сенсорні характеристики продукту. Обираючи натуральний 
антиоксидант для м’ясних продуктів, варто оцінити його вплив на сенсорні та якісні 
властивості, щоб отримати продукт бажаної якості. 

Література 
1. G.V. Bhaskar Reddy, A.R. Sen, Pramod N. Nair, K. Sudhakar Reddy, K. Kondal 

Reddy, N. Kondaiah Effects of grape seed extract on the oxidative and microbial stability of 
restructured mutton slices // Meat Science, - 2013, №95, р 288-294 

2. Na Jia, Baohua Kong, Qian Liu, Xinping Diao, Xiufang Xia Antioxidant activity of 
black currant (Ribes nigrum L.) extract and its inhibitory effect on lipid and protein 
oxidation of pork patties during chilled storage // Meat Science, - 2012, №91, р 533-539. 

3. M.T. Nuсez de Gonzalez, B.S. Hafley, R.M. Boleman, R.K. Miller, K.S. Rhee, J.T. 
Keeton Antioxidant properties of plum concentrates and powder in precooked roast beef to 
reduce lipid oxidation // Meat Science, - 2008, №80, р 997-1004. 

 
 

15. Напіввологий корм для котів “Мурчик” 
 

Людмила Пешук, Тетяна Вакулюк  
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Останнім часом, як в Україні так і за кордоном спостерігається тенденція 

до підвищення кількості котів і собак, звідси виникає проблема у забезпеченні їх 
повноцінним, збалансованим за всіма поживними речовинами кормом. За кількістю 
домашніх тварин на одну людину населення Україна займає третє місце в світі після 
США. Згідно маркатенгових досліджень, світовий ринок кормів для котів і собак 
оцінюється в 65 млрд. доларів.  

Найбільш привабливими марками кормів є: Pedigree, Whiskas, Friskies, Jams, 
Hill’s Science Diet, Dog Chow, Royal Cannin, Beneful, Kitekat та інші. На українському 
ринку домінують міжнародні групи Mars ( Pedigree, Petfoods, Royal Cannin, Nutro) – 
70 % i Nestle (Carnation, Spillers Petfoods, Ralston Purina) – 15%. Корма для котів 
займають близько 70%, для собак -30%. За даними, навединими компанією 
“Комкон”, у 2013 році приблизно третина українських сімей (32%) тримає кішок 6,3 
млн. голів, і тільки п’ята частина українців (17,5%) – собак 3,2 млн. голів. Індустрія 
виробництва біологічно повноцінних кормів для кішок та собак є досить 
перспективним напрямком при переробці вторинних ресурсв м’ясопереробної галузі.  

У сучасній технології виробництва м’ясних кормів одним з перспективних 
ресурсозберігаючих напрямків є не тільки розширення асортименту м’ясомістких 
продуктів, а на основі м’ясної сировини впровадження ефективних, з точки зору 
економіки, виробництв кормової продукції для домашніх тварин. Це один з шляхів 
раціонального використання вторинних продуктів переробки тваринництва, 
рибництва зернових і бобових культур, який направленний на розробку повноцінних 
цільових за призначенням продуктів для собак та котів різних вікових груп та 
напрямків.  

 



 452 

Матеріали і методи. Метою наукової роботи є розроблення напіввологого 
корму для котів, що має високу кормову цінність, є збалансований за основними 
поживними речовинами у відповідності з нормами і вимогами рекомендацій годівлі 
котів. Для досягнення поставленої мети розробили рецептури корму з використанням 
м’яса механічного дообвалювання яловичини та м’яса птиці. Обґрунтували 
тривалість ферментування, як процесу попередньої підготовки м’ясної сировини; 
вивчили фізико–хімічні та функціонально–технологічні показники розробленого 
корму. Напіввологий корм для котів містить яловичину механічної дообвалки, соєвий 
шрот, висівки пшеничні та житні, кукурудзяне борошно, риб’ячий жир, таурин і 
вітамін Е. 

Для попередньої підготовки м’ясної сировини використовували метод 
ферментування, тривалість якого визначили по накопиченню продуктів гідролізу 
білків. Ефективність дегідратації білків оцінювали по величині оптичної густини в 
діапазоні хвилі 200-590нм . Спектри поглинання отримували з використанням 
спектрофотометра Helios omega UV – VIS. М’ясну сировину частково замінюємо на 
рослинну з метою зменшення собівартості корму для забезпечення необхідними 
елементами у раціоні котів. Крім м’ясної  та рослинної сировини до рецептури 
вносили таурин, що дає  можливість котам поповнювати затрачену енергію протягом 
дня як додаткового джерела енергії, окрім енергії, що потрапляє разом з їжею. 
Внесення вітаміну Е – покращує якість шерстного покриву.  

Результати.  Запропонований напіввологий корм дозволяє у промислових 
умовах виготовляти напіввологі корми для котів різного віку та фізіологічного стану 
з вітчизняної сировини із вмістом усіх необхідних компонентів для забезпечення їх 
повноцінним харчуванням протягом всього періоду життя. Ми передбачаємо 
виготовлення напіввологого корму для котів у вигляді паштету підданого 
термообробці (в поліамідній оболонці). 

Важливим моментом у годівлі котів є той факт, що вони потребують у рівній мірі 
як жирів тваринного, так і рослинного походження. Виходячи з цього, ми 
пропонуємо усі жирові компоненти вводити до складу вологого корму для котів у 
вигляді жирової композиції суміш тваринних жирів та риб’ячого жиру. Сучасні 
технології кормів для котів та собак спеціалізуються переважно на розширенні 
асортименту кормів.  

Висновки. На кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів вже тривалий час 
ведуться дослідження по розробці цільових кормів для котів різних селекційних 
напрямів та вікових груп подовженого терміну зберігання. Проведенні дослідження в 
лабораторії контролю кормових добавок та преміксів Державного науково-
дослідного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок підтвердили 
безпечність зробленого корму. На напіввологий корм “Мурчик” розроблено патент і 
проводяться подальші дослідження по засвоюваності на групі котів,  породи: 
Перська, Мейн Кун, Сіамська, Регдол, Сфінкс, Бірманська. 
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16. Використання засобів MathCad для візуалізації результатів 
досліджень 

 
Наталія Вовкодав, Оксана Кочубей-Литвиненко, Oльга Чернюшок 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Очищення сироватки від білка різними способами (сепарування, 
фільтрування, відстоювання, мембранні методи тощо), так зване освітлювання, 
дозволяє усунути небажаний осад [1], але, на жаль, негативно позначається на 
біологічній цінності напоїв. Отримання і подальше використання білкового 
концентрату на підприємствах з невеликими обсягами виробництва , відсоток яких в 
Україні значний, не раціонально, оскільки витрати перевищують прибутки від 
отриманої продукції. 

Матеріали і методи. При удосконаленні технології напоїв із молочної 
сироватки уваги заслуговують нетрадиційні для молочної промисловості 
електрофізичні методи обробки сировини, які мають диспергуючий ефект і сприяють 
ресурсо-та енергозбереженню. 

Об'єктом досліджень був обраний новий спосіб обробки молочної сироватки 
електроіскровими розрядами  і математична модель такого технологічного процесу.  

Предмет досліджень - сироватка молочна, оброблена електроіскровими 
розрядами, розміри частинок білків молочної сироватки і параметри 
електроіскрового оброблення (напруга, кількість імпульсів). 

Для дослідження здійснювали порівняльний дисперсний аналіз зразків молочної 
сироватки, оброблених на лабораторній електрогідравлічній установці при напрузі 
від 30 до 45 кВ і кількості розрядів від 5 до 25 з кроком 5. В якості контролю 
виступала необроблена молочна сироватка. 

Результати.  У результаті реалізації процесу диспергування частинок отримана 
вихідна таблична функція f(х, у), яка описує залежність розмірів часток білків  
молочної сироватки від параметрів електроіскрового оброблення (напруга, кількість 
імпульсів). У середовищі математичного пакета MathCad за допомогою комбінації 
вбудованих функцій regress, interp та спеціальної програми отримано аналітичний 
вигляд наближуючої функції р(х, у) для початкової таблично заданої f(х, у) [2,3].  

З метою досягнення найменшого відхилення між значеннями початкової f(х, у) і 
наближуючої р(х, у) функцій розрахунок поліноміальної регресії здійснювали 
поліномом 4 - го порядку. Рівняння регресії, яке описує процес диспергування 
частинок за змінними параметрами для продукту, обробленого електроіскровими 
розрядами, має вигляд: 
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За допомогою цієї моделі були визначені оптимальні параметри технологічного 

режиму обробки електроіскровими розрядами. Отримане рівняння має практичне 
значення і дозволяє спрогнозувати якість отриманого обробленого продукту.  

У середовищі MathCad виконані графічні зображення вихідної функції f(х, у) і 
отриманої апроксимуючої функції р(х, у) (рис. 1). Слід зазначити, що площина 
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експериментальних даних досить точно апроксимується площиною відгуку, при 
цьому середнє квадратична похибка не перевищує е = 1,925. 

 

 - площина відгуку; 

 - площина експериментальних даних. 
Рис.1. Графічні зображення площин відгуку і експериментальних даних 
процесу електроіскрового оброблення сироватки в залежності від напруги та 
кількості розрядів. 

В результаті повторних досліджень встановлено, що саме підібрані параметри 
обробки електроіскровими розрядами забезпечують ступінь дисперсності для 
уповільнення утворення білкового осаду в напоях з цільної молочної сироватки. 

Висновки. Раціональними параметрами електроіскрового оброблення в 
технології сироваткових напоїв є: напруга 45 кВ та кількість імпульсів 20 , що 
забезпечує дисперсність системи , достатню для уповільнення процесу осадження 
білкових частинок; підтверджено доцільність застосування електроіскрового 
оброблення в технології напоїв з цільної молочної сироватки з метою отримання 
продукту з поліпшеними органолептичними показниками без видимого білкового 
осаду.  

Література. 
1. Храмцов А.Г. Феномен молочной сыворотки. – СПб.: Профессия, 2011. 

804с. 
2.  Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad: математический практикум для 

экономистов и инженеров: Учеб. пособие.  М.: Финансы и статистика, 1999. 656 с. 
3. Гурский Д.А. Вычисления в MathCad. Минск, ООО Новое знание, 2003. 814 
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17. Функціональні харчові продукти оздоровчо-
профілактичного призначення для дітей шкільного віку 

 
Наталія Коломієць, Олександра Гащук 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. На фоні прогресуючої депопуляції стан здоров'я всього населення, 

зокрема школярів і дітей шкільного віку - катастрофічний. При медичному 
обстеженні тільки 20% школярів визнані здоровими. Діти втратили імунітет, значно 
зросла кількість захворювань залоз внутрішньої секреції, печінки, нирок, серця, 
кісткової тканини та інших органів. За таких умов реальним і найвагомішим заходом 
збереження генофонду є оздоровчо-профілактичне харчування.  

Продукти оздоровчого харчування для школярів повинні нести в собі не тільки 
речовини, які б компенсували енергетичні витрати дитини, але й були 
постачальниками пластичних та будівельних матеріалів, забезпечували обмінні та 
інші процеси життєдіяльності при одночасній наявності профілактичного, 
лікувального та дієтичного факторів з урахуванням великого розумового 
навантаження школярів та несприятливих умов навколишнього середовища. 

Матеріали і методи. При визначені показників якості готових виробів були 
застосовані як загально прийняті, регламентовані ДСТУ методи дослідження 
(органолептичні показники, фізико-хімічні показники: масова частка вологи, вміст 
білка), таки спеціальні методи (бальна органолептична оцінка, масова частка білка, 
волого- зв’язуюча і вологоутримуюча здатність), проведені розрахунки показників 
харчової цінності готових виробів.  

Результати. Цільове комбінування рецептурних інгредієнтів в складі продуктів 
забезпечує отримання харчових композицій із заданим хімічним складом. Даний 
підхід складає основу комплексного використання сировини, основна перевага якого 
заключається в потенційній можливості збагачення інгредієнтами, які входять до 
складу рецептури по одному або декількох факторах, з метою забезпечення найбільш 
повної відповідності створених композицій у формулі збалансованого харчування. 
Існують різноманітні способи комбінування продуктів, серед яких найбільший 
пріоритет займають м’ясо-рослинні. 

У магістерській роботі запропоновано розробку інноваційних технологій 
ковбасних виробів вареної групи таких, як сосиски і сардельки та м'ясо-рослинні 
напівфабрикати.  

У харчуванні школярів велике значення має збалансованість нутрієнтного складу 
раціону. Співвідношення білків, жирів і вуглеводів повинно бути 1:1:4. Особливо 
велика потреба дітей в основному пластичному матеріалі – білку. У віці 7-12 років 
вона складає 1,5 г/кг маси тіла на добу. Тому  джерелом тваринного білку для 
дитячого харчування було взято м'ясо курчат. М'ясо птиці характеризується високою 
харчовою і біологічною цінністю і в даний час широко використовується при 
виробництві продуктів дієтичного призначення. Воно містить до 22% повноцінних 
білків, жири відрізняються високим вмістом поліненасичених жирних кислот, а 
також мають широкий спектр вітамінів і мінеральних речовин. М'ясо курчат має 
сприятливіше для дитячого організму, на відміну від м’яса забійних тварин, 
співвідношення кальцію і фосфору.  

Також до рецептури додавали комплекс вітамінів С, В1,В2,В6, РР, Е, які 
містяться в настоях збору лікувальних трав ( петрушка, бруньки берези, кропива, 
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плоди шипшини). Вміст солі обмежується в межах 1,5-1,7%,  нітрит натрію відсутній. 
Для формування кольору використовували лише натуральні барвники і стабілізації 
забарвлення вносили аскорбінову кислоту або її солі в кількості 100мг на 100 кг 
сировини. 

Висновки. Регулярне вживання продуктів оздоровчо-профілактичного 
харчування компенсує дефіцит біологічно активних компонентів, підтримуватиме 
нормальну функціональність органів та знижуватиме ризик різноманітних 
захворювань. Виробництво харчових продуктів нового покоління, багатих захисними 
факторами природного походження і харчовими компонентами, які покращують 
структуру харчування – стануть символом в покращенні здоров’я дітей, від якого 
залежить майбутнє нації. 
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Вступ. В наш час широке розповсюдження знайшло виробництво 
реструктурованих шинкових виробів виготовлених із шматків безкісткового м’яса, 
яке піддають солінню з використанням ін’єктування, масування, дозрівання і 
термічного оброблення для створення монолітної структури і еластичної та пружної 
консистенції. Щоб досягти вигляду цільном’язового виробу в технології 
реструктурованих шинкових виробів застосовується процес реструктурації, тобто 
відтворення, склеювання або відновлення структури м'яса або м'ясопродуктів на 
новій основі. Застосування реструктурування дозволяє позитивно впливати на зміни 
функціонально-технологічних показників м’ясної сировини, варіювати хімічний 
склад, регулювати структурно-механічні, органолептичні властивості шинкових 
виробів, розширювати їх асортимент та підвищувати вихід. 

 
Матеріали і методи. В якості об’єкта досліджень була обрана технологія 

реструктурованих шинкових виробів.Предметом досліджень слугувало м'ясо 
яловичини ІІ сорту та куряче м'ясо. На підставі аналізу сумісності функціонально-
технологічних властивостей м’ясної сировини та шляхом комп’ютерного 
моделювання, використовуючи ефект взаємного збагачення білків, визначали 
рецептурний склад реструктурованих шинок збалансованих за амінокислотним 
складом у кількості, наближеній до «ідеального білку».  

Амінокислотний склад білків визначали методом іонообмінної хроматографії, а 
амінокислотний СКОР модельних м’ясних систем – розрахунковим шляхом.  
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Результати. З метою покращення біологічної і харчової цінності 
реструктурованих шинкових виробів з яловичини ІІ сорту, було розроблено 
рецептурний склад реструктурованих шинок з яловичини за біологічною цінністю 
наближений до вимог FAO/WHO. Комбінування яловичини ІІ сорту (вміст білка в 
м’ясі яловичині 17,72 ± 1,47 %) і м'яса птиці (вміст білків 19,8 -21,4 %) у 
співвідношенні 90:10 дає можливість збалансувати амінокислотний склад виробів. За 
результатами досліджень встановлено, що таке співвідношення сировини, є найбільш 
раціональним як за обраними критеріями, так і за співвідношення таких амінокислот, 
як триптофан та оксипролін (білково-якісний показник - 1,46:0,73), що свідчить про 
низький вміст сполучнотканинних білків в розроблених шинках, в порівнянні з 
реструктурованими шинками з яловичини ІІ сорту (білково-якісний показник - 
1,36:1,450).  

Наявність сірковмісних амінокислот (3,35 – 3,45 % метіонін+цистин до сухого 
знежиреного залишку), кількісний вміст яких позитивно впливає на запах і колір 
шинкових виробів, свідчить про високі органолептичні показники шинкових виробів. 

Висновки. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що удоконалення 
технології реструктурованих шинкових виробів на основі комбінаційного варіювання 
їх складу, є перспективним і потребує подальшого удосконалення з метою отримання 
якісних і біологічно цінних реструктурованих  шинкових виробів. 
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Вступ. Створення м’ясних продуктів функціонального призначення - це важливе 

соціальне й наукове завдання, оскільки для розробки таких продуктів необхідно 
змінювати традиційні підходи до технологічного процесу. Водночас важливо 
збагатити рецептури функціональними інгредієнтами, які не знижують споживчі та 
технологічні властивості продукту. Сучасна методологія створення й виробництва 
функціональних продуктів включає комплексне дослідження і розробку процесів 
отримання сировини й компонентів, моделювання рецептур і технологічних процесів 
виробництва, а також розв’язання питання збереження основних властивостей 
продуктів до часу їх споживання [1]. 
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У Європі купажі з різних видів олій дуже популярні, проте в українців культура 
споживання такого продукту ще недостатньо сформована. У раціоні українців 
переважають олії, що містять жирні кислоти родини ω-6, здебільшого  це 
соняшникова олія, і практично виключені продукти, багаті на кислоти родини ω-3 - 
лляна, ріпакова, гарбузова олії та з волоського горіха. Проте, олію із заданим 
збалансованим складом жирних кислот можна одержати методом змішування 
(купажування) двох-трьох олій з відомим жирнокислотним складом[2]. 

Одним з перспективних напрямів досліджень є удосконалення технологій і 
розробка рецептур паштетів з додаванням купажів рослинних олій підвищеної 
біологічної цінності, з метою покращення збалансованості амінокислотного та 
жирнокислотного складів, якісних характеристик готової продукції та підвищення 
засвоюваності, а також розширення асортименту продукції. 

 
Матеріали і методи. В якості об’єкта досліджень, при виконанні 

експериментальної частини роботи, було обрано технологію виробництва паштетів 
функціонального призначення з додаванням розроблених купажів з відібраних олій. 
Предмет досліджень: лляна, ріпакова, гарбузова, соняшникова олії та олія волоського 
горіха. 

Органолептичні, фізико-хімічні показники якості визначали за стандартними 
методиками, жирнокислотний склад олій методом газової хроматографії. 

 
Результати. Технологія виробництва паштетів передбачає використання 

різноманітних за своїми властивостями видів сировини тваринного і рослинного 
походження, що визначає різноманіття застосовуваних способів обробки.   

Нами проаналізовано склад жирних кислот обраних олій і встановлено вміст 
насичених, моно- та поліненасичених жирних кислот, зокрема родин ω-6 та ω-3. 
Результатом роботи є теоретичне обґрунтування та експериментальне доведення 
можливості використання купажів олій при виробництві паштету та удосконалення 
технології виробництва і формування якості паштетів з купажами олій. 

Основою для складання купажу обрано соняшникову олію. Це традиційний 
недефіцитний продукт щоденного попиту і споживання. Однак олія з насіння 
соняшнику містить переважно ПНЖК родини ω-6 (62,58% за результатами наших 
досліджень), а співвідношення ω-6:ω-3 ПНЖК не відповідає формулі збалансованого 
харчування. Тому нами було розраховано жирнокислотний склад купажів 
«соняшникова × кожна з обраних олій» у наступних співвідношеннях: 50×50; 55×45; 
60×40; 65×35; 70×30; 75×25; 80×20; 85×15; 90×10; 95×5. Для наступних досліджень 
обрано купажі, жирнокислотний склад яких знаходиться у межах, рекомендованих 
дієтологами: співвідношення кислот ω-6 до ω-3 від 10:1 до 3:1. 

В якості основної сировини у рецептурах паштетів ми використовували 
кролятину, курятину, печінку телячу (попередньо бланшовану), молоко, яйця, 
вершки нежирні, оскільки дана сировина забезпечує дієтичність продукту, 
збалансовує паштет за амінокислотним складом. Також в рецептуру дослідних 
зразків входили такі інгредієнти, як морква пасерована, цибуля пасерована, хліб 
пшеничний та ін. 
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Висновки. Проведений порівняльний аналіз жирнокислотного складу 
рослинних олій, дозволив обґрунтувати їх використання у технології паштетів.  
Удосконалено технологію м'ясних паштетів та визначено раціональну кількість 
заміни тваринних жирів на купажі рослинних олій у  рецептурах, яка складає 7-12 % 
до маси фаршу, з метою збалансування розроблених виробів за жирнокислотним 
складом . 
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Вступ. Для того щоб функціональні продукти стали привабливими для 
українського споживача, вони мають органічно увійти до складу традиційного 
національного харчування та до структури виробництва харчових продуктів. Зараз 
вже ніхто не сумнівається в необхідності правильного харчування для збереження 
власного здоров'я. Розумним вирішенням поставленого завдання є застосування у 
рецептурах м’ясних продуктів клітковини, яку виготовляють із 
структуроутворюючих частин рослин – зернових культур, фруктових або овочевих 
шротів, кукурудзи, бобових культур тощо. Перевагою застосування клітковини є те, 
що при її використанні стабілізуються характеристики реології фаршу, завдяки 
високій вологозв’язуючій здатності поліпшується процес формування, збільшується 
вихід готового продукту, зменшуються втрати при термообробці, покращуються 
органолептичні показники. Окрім цього, відбувається збагачення продуктів 
харчування баластними речовинами, а також зменшується їх калорійність [1]. 

Матеріали і методи. Об’єктом наших досліджень була технологія січених 
напівфабрикатів функціонального призначення. Предмет досліджень - клітковина 
пшенична, лляна, соєва, гречана та кукурудзяна. У процесі роботи були досліджені 
функціонально-технологічні властивості клітковини (водо- і жирозв'язуюча здатність 
(ВЗЗ, ЖЗЗ), водо- і жироутримуюча здатність (ВУЗ, ЖУЗ), рН та їх вплив на якісні 
показники січених напівфабрикатів (в'язко-пластичні властивості, рН фаршу, втрати 
маси в результаті термообробки, органолептичні  характеристики готового 
продукту). 

Результати. При використанні функціональних добавок у виробництві 
м'ясопродуктів необхідно знати такий важливий технологічний показник - величину 
рН, яку визначали у 10%-ій водній витяжці. Величина рН кукурудзяної клітковини 
має кисле значення - 3,79, що може негативно позначитися на органолептичних 
характеристиках готового продукту, значення рН інших досліджуваних зразків 
близькі до нейтральних (в межах 5,98-6,53). 
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Отримані дані по визначенню ВЗЗ і ЖЗЗ клітковини, свідчать про те, що ВЗЗ 
зразків   знаходиться в межах від 1,51 до 6,28 г води / г. Найбільшою ВЗЗ володіє 
пшенична та соєва клітковина, що пояснюється їх волокнистою капілярно-пористою 
структурою. Аналогічна картина спостерігається і щодо ЖЗЗ цієї клітковини.  

ВУЗ і ЖУЗ клітковини визначали після термообробки. Отримані результати 
показують, що рівень зв'язування вологи після термообробки зростає у всіх зразках, 
причому у зразків з пшеничною клітковиною на найбільшу величину у порівнянні з 
іншими, а у лляної - найменше. Таким чином, максимальною ВУЗ (також як і ВЗЗ) 
володіє пшенична клітковина. 

Отже, функціонально-технологічні властивості зразків клітковини свідчать про 
доцільність їх застосування в технології м'ясних січених напівфабрикатів, але при 
цьому необхідно визначити кількість внесення та ступінь гідратації клітковини для 
даного виду продуктів. Спираючись на літературні дані та власні дослідження, було 
зроблено висновок про те, що внесення в рецептуру клітковини в кількості 2-3% 
суттєво не впливає на органолептичні властивості продукту. Тому, для визначення 
впливу клітковини на структурно-механічні властивості фаршу і готових виробів 
була обрана концентрація 2-3%. 

Одним із завдань наших досліджень було визначення оптимального ступеня 
гідратації різних видів клітковини, головною функціональною особливістю якої є  
висока вологозв’язуюча і адсорбційна здатність. Оскільки її волокна мають капілярну 
структуру, приєднання води відбувається не тільки по поверхні волокон, але і 
усередині капілярних каналів, волога рівномірно розподіляється і міцно утримується 
покращуючи структуру виробу[2]. 

Ступінь гідратації добавок становила 1:3; 1:5; 1:10. Напівфабрикати 
випускаються в охолодженому або замороженому вигляді, внаслідок чого 
оптимальна ступінь гідратації клітковини була підібрана на підставі отриманих 
експериментальних даних за рівнем ВЗЗ. Найбільший показник отримано для 
пшеничної 1:6 та соєвої 1:4,5 клітковини.  

 При розробці нових видів січених м’ясних напівфабрикатів, важливо дослідити 
вплив поєднання м΄ясної  сировини з гідратованою клітковиною, масова частка якої 
варіювалась від 5% до 25%,  на органолептичні, фізико-хімічні та технологічні 
показники продукту. В результаті органолептичної оцінки було встановлено, що до 
складу розроблених напівфабрикатів її доцільно додавати в кількості 10-12%.  

Висновки. Досліджено функціонально-технологічні властивості різних видів 
клітковини. Встановлено, що оптимальною для використання в рецептурах 
функціональних січених напівфабрикатів є пшенична і соєва клітковина. Ступінь 
гідратації -1:6,0 і 1:4,5 відповідно. Рекомендована кількість  внесення гідратованої 
клітковини становить не більше 12,0%. 

Література 
1.Шугурова Т. Инновационный подход к производству натуральных 

полуфабрикатов.// Оборудование. – 2007. –  №10. – с.32-33. 
2.Arai Y.,Watanabe S.,Kimira M/ et al.// J. Nutr. - 2010. - Vol.130. -p.2243-2250. 
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21. Розробка технології м'ясних хлібів з використання харчових 
волокон 

 
Інна Школьна, Наталія Олійник 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Вступ. М'ясо і вироби з нього є одним з найважливіших продуктів харчування, 
оскільки містять майже всі необхідні для організму людини поживні речовини. 
Висока харчова цінність цих продуктів обумовлена вмістом в них значної кількості 
білків тваринного походження. Але, нажаль на сьогодні не великий попит на м'ясні 
хліба в порівнянні з іншими видами ковбасних виробів. 

Однак, у раціоні сучасної людини спостерігається дефіцит харчових волокон. 
Джерелами харчових волокон служать різні злакові культури, фрукти, овочі та інші 
рослинні об'єкти. У зв'язку з цим виникає необхідність додаткового введення 
харчових волокон в готові продукти харчування, призначені для широкого вжитку. 

Тому актуальним на сьогоднішній день є розробка технології м'ясопродуктів з 
використанням харчового волокна, а саме клітковини. 

Матеріали і методи. Метою  дослідження є обґрунтування та розробка 
рецептурного складу, а також технологічний процес виробництва м'ясних хлібів з 
використанням харчових волокон.  Об'єкт дослідження: технологія м'ясних хлібів з 
використанням ржаної клітковини RK-012-f. Предмет дослідження: моделювання 
систем, які за рецептурним складом моделюють м'ясні хліба. 

Методи дослідження: при виборі методів дослідження враховували їх простоту, 
дешевизну, ефективність при застосуванні.  

Розробка рецептур і технології м'ясних хлібів  здійснювалася відповідно до 
методичних рекомендацій з розробки рецептури на новий вид виробу, а також 
керуючись ГОСТ 3946-2000 “Продукція харчова. Основні положення”, наказом 
Міністерства економіки України № 210 від 25.09.00 р. 

Органолептичну оцінку якості готової продукції м'ясних хлібів здійснювали 
аналітичними методами – якісним та методом профільного аналізу. 

 
Результати. На українському ринку практично відсутні м'ясні продукти з 

рослинними полісахаридами. Виробники застосовують, в основному соєвий білок в 
якості структуроутворювача і наповнювача. Таким чином, замість м'ясного продукту 
покупцеві пропонують соєвий сурогат, часто генномодифікований, за ціною м'яса. У 
зв'язку з цим було розроблено нову рецептуру та технологічний процес виробництва 
м'ясного хліба з додаванням ржаної клітковини.  

У розробленій рецептурі м'ясного хліба «Смачний» використовується яловичина 
вищого сорту, свинина, не нижче 1 сорту і свинячий шпик, який частково 
заміщується харчовими волокнами, а саме клітковиною ржаною. Застосування 
останніх дозволяє вирішити функціонально - технологічні завдання, знизити 
собівартість і енергетичну цінність готових продуктів. 

При проведенні досліджень було встановлено, що найбільш раціональним є 
введення харчових волокон у кількості до 10 % маси основної м'ясної сировини. Це 
дозволяє знизити втрати після термічної обробки продукту на 30 % за рахунок 
збільшення на 20 % вологоутримуючої здатності фаршевих систем.  

Результати досліджень сенсорної оцінки м'ясного хлібу представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 – Органолептичні показники якості м'ясного хлібу «Смачний» 

За результатами дегустаційної оцінки м'ясний хліб «Смачний» характеризується 
достатньо високими органолептичними показниками. Консистенція м'ясних хлібів 
пружна, не крихка, смак та запах властиві даному продукту, на розрізі продукт має 
тішки темніший колір в порівнянні з м'ясним хлібом за традиційною технологією, 
однорідний за всім об'ємом. 

 
Висновки. З урахуванням сучасної тенденції у виробництві м'ясопродуктів 

розроблено нову рецептуру та технологічний процес виробництва  з додаванням 10 % 
харчових волокон до основної сировини. Завдяки введенню харчових волокон, 
підвищується вихід м'ясопродуктів, поліпшується консистенція, готовий продукт 
збагачується необхідними баластними речовинами, його смак і аромат стають більш 
вираженими. 

Література.  
1. Дудкін М.С., Черно Н.К. Харчові волокна. – К.: Урожай, 2002. – 152 с. 
2. Новий вид м'ясного хлібу. [Електронний ресурс]. – Електронні текстові дані. – 
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22. Совершенствование технологии производства вареных 
колбас из мяса птицы 

Азарова Н.Г., Денисюк Н.А., Агунова Л.В., Федорова И.А. 
Одесская национальная академия пищевых технологий 

 

Сопоставительный анализ ассортимента выпускаемой продукции ряда 
мясоперерабатывающих предприятий показал, что наибольший удельный вес 
приходится на долю вареных колбасных изделий. Качество этих продуктов и их 
стоимость определяются в значительной степени видом мясного сырья. 

Мясо птицы характеризуется высоким содержанием белка (16-22 %), 
качественный состав которого обеспечивается полноценными белками мышечной 
ткани. Мясо птицы имеет более низкую стоимость, кроме этого его относят к 
диетическому, так как оно имеет слаборазвитую соединительную ткань и небольшое 
содержание жира в мышечной ткани. 
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В колбасном производстве широко используется мясо птицы механической 
обвалки – мясная масса. Она имеет тонкоизмельченную структуру, повышенное 
содержание жира, наличием включением костной ткани и повышенную микробную 
обсемененность (относительно мяса), что сокращает сроки хранения изготовленных 
из нее вареных изделий. Учитывая это, становится актуальным изучение 
возможности увеличения сроков хранения вареных колбасных изделий с 
использованием мяса птицы. С этой целью была использована добавка растительного 
происхождения (ДРП), полученная из вторичного сырья после переработки корня 
хрена огородного. 

Хрен обыкновенный (огородный) известен достаточно широко. Он улучшает 
пищеварение и проявляет бактерицидное и антимикробное действие. Корень хрена 
является основным сырьем для получения фермента пероксидазы. Из вторичного 
сырья от его переработки получают добавку растительного происхождения. Это 
порошок светло-желтого цвета, который в своем составе содержит целый ряд 
полезных веществ, в том числе более 60 % структурных углеводов (пищевых 
волокон). Учитывая состав и свойства была изучена возможность использования 
такой растительной добавки в производстве вареных изделий из мяса птицы. 

Для установления влияния ДРП на функционально-технологические свойства 
мясных фаршей из мяса птицы были приготовлены модельные системы – 
контрольные и опытные образцы. В опытные образцы вводили растительную 
добавку. 

Результаты исследований показали, что введение в мясной фарш из мяса птицы 
добавки растительной пищевой, массовая доля влаги снижается, но при этом 
возрастает водоудерживающая способность и уплотняется консистенция фарша; рН 
опытных образцов практически не изменяется. Потери при термообработке 
снижаются. Из полученных результатов был сделан вывод, что введение в фарш ДРП 
оказывают положительное влияние на функциональные свойства мясных фаршевых 
систем из мяса птицы. 

Установление максимально допустимой массовой доли внесения ДРП 
проводили, оценивая органолептические показатели готовых вареных колбас. Для 
этого готовили контрольные и опытные образцы вареной колбасы куриной по 
общепринятой технологии. Органолептические показатели оценивали по 
пятибалльной шкале. Было установлено, что колбасные изделия имеют хорошие 
показатели качества при введении до 3 % растительной добавки. При внесении 
рекомендуемой добавки более 3 % отмечено появление легкого постороннего запаха 
хрена, что снижает органолептические показатели образцов. 

Вареные колбасы хранили в холодильной камере при температуре 8 °С и 
относительной влажности воздуха 75 %. Через равные промежутки времени 
отмечали изменение органолептических показателей и определяли общее микробное 
обсеменение. Было отмечено, что для колбас содержащих мясо птицы механической 
обвалки и добавку растительную пищевую срок хранения может быть продлен еще 
на 6 часов, благодаря наличию во вносимой добавке из корня хрена компонентов 
антимикробного действия, которые задерживают развитие микроорганизмов. 
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23. Определение содержания нитрита натрия в сырокопченых 
колбасных изделиях 

Жоржетта Пурич, Ольга Краснянская, Юрий Суботин  
Технический Университет Молдовы 

Введение: Вопросы содержания нитратов и нитритов в сельскохозяйственной 
продукции являются предметом постоянного изучения, учитывая их высокую 
токсичность и возможное негативное воздействие с образованием неизлечимых 
заболеваний  [1]. 

Особой группой пищевых продуктов являются сырокопченые колбасные 
изделия, производство которых предусматривает использование нитрита натрия (Е-
250) в качестве добавки для улучшения и сохранения окраски, а так же в качестве 
консерванта, препятствующего росту Clostridium botulinum (возбудителя ботулизма), 
содержание которого регламентируется по ГОСТ  16161-86 и не должен превышать 
16,5 мг/кг продукта [2].  

В связи с этим целью данной работы явилось определение содержания нитрита 
натрия в 3-х образцах колбасных изделий, вырабатываемых на трех приватных 
предприятиях: “Basarabia Nord”, “Prodas”,  “Mezellini” г.Кишинева. 

Материалы и методы 
Содержание NaNO2 в образцах определяли по методу Грисса [3]. 
Результаты 
Проведенные исследования показали, что содержание нитрита натрия в 

исследуемых образцах отличаются своими значениями. Отмечено, что наибольшее 
содержание нитрита натрия присутствует в образце предприятия “Basarabia Nord”, 
значение которого составляет 21,0 мг/кг продукта, что превышает регламентируемое  
ГОСТ 16161-86 содержание, составляющее 16,5 мг/кг продукта [4]  

Таблиця 
Содержание нитрита натрия в исследуемых пробах.  
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Рис. Содержание нитрита натрия в исследуемых пробах 

Вывод: Полученные результаты исследования образцов показали, что:  

Название предприятия 

  
 

ГОСТ 
16161-86 

Содержание нитрита 
натрия, мг/кг 

21,0 11,5 8,5 16,5 
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1. Сырокопченые колбасы могут представлять определенную 
опасность для здоровья потребителей т.к.:   

1.               Содержание нитрита натрия превышает регламентируемое ГОСТ 
16161-86 количество 16,5 мг/кг (предприятие “Basarabia Nord”). 

2.               Дополнительно содержит токсические вещества (ПАУ), 
образовывающиеся в результате процесса копчения колбасных изделий. 
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24. Дослідження структурно – механічних характеристик 
напівфабрикатів 
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Національний університет харчових технологій 
 

Вступ: Створення якісних продуктів харчування пов’язано з необхідністю 
нагромадження бази даних про фізіологічні особливості харчування різних вікових 
груп, а також про хімічний склад, фізичні властивості, харчову, біологічну й 
енергетичну цінності, медико-біологічні показники, санітарно-гігієнічні норми 
безпеки й інші характеристики сировини, напівфабрикатів і кінцевих продуктів. У 
процесі розробки на основі аналітичних і експериментальних даних формується база 
знань у вигляді параметричних описів проектованого продукту, варіантів рецептур і 
структурних співвідношень між визначальними компонентами та властивостями 
продукту [1]. Як свідчить аналіз літературних джерел, незважаючи на багаточисельні 
дослідження, які проводяться по створенню продуктів, що володіють підвищеною 
харчовою і біологічною цінністю, асортимент їх незначний. Особливо це стосується 
напівфабрикатів на основі комбінації м’ясної і рослинної сировини. Тому, створення 
нових науково-обгрунтованих рецептур м’ясо-рослинних напівфабрикатів з заданим 
комплексом показників є актуальним. 

Матеріали і методи: Для дослідження адгезії фаршу напівфабрикатів 
використовували нову методику, в основу якої покладено параметри коливального 
руху фізичного маятника з різною швидкістю. Її суть полягає в тому, що дослідна 
пара – зразок фаршу і пластина (в нашому випадку це була пластина з нержавіючої 
сталі) - притискались один до одного і витримувались певний час при заданому 
тиску. Потім їх закріплювали в утримувачі  маятникової установки. Маятник  
приводили до руху із заданою швидкістю, яка залежала від початкового кута 
відхилення осі маятника. Після зустрічі із горизонтальною перешкодою пластина 
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зупинялась, а продукт продовжував рухатись по параболічній траєкторії. Знаючи 
масу зразка, площу контакту,  початкову швидкість руху і параметри траєкторії його 
польоту, розраховували міцність адгезії. 

Результати: З метою досягнення високих якісних характеристик розроблених 
виробів, підібрано інгредієнти, що дозволяють комплексно підійти до оптимізації 
харчової, біологічної  цінності та технологічних характеристик напівфабрикатів. До 
складу рецептури входить свинина, м’ясо птиці, цибуля, морква, альбумінна маса, 
яйця, панірувальні сухарі, а також рисова, ячмінна, пшенична і соєва клітковина.  

У процесі виробництва напівфабрикатів, їх пакуванні і зберіганні велике 
значення має взаємодія продукту з різними поверхнями. Така взаємодія нерідко 
призводить до прилипання продукту до поверхні робочих органів технологічного і 
пакувального обладнання, конструкційних і пакувальних матеріалів, тари тощо. Крім 
того, встановлено, що зміни адгезії безпосередньо пов'язні зі зміною таких фізико-
хімічних показників, як водозв'язуюча здатність та значення рН середовища. Тому, 
можна розглядати адгезію, як непряму характеристику якості продукту [2]. 

Дослідження адгезії проводили для розроблених зразків м’ясо-рослинних 
напівфабрикатів (кількість м'ясної сировини складала 40-45%) і контрольного зразка, 
виготовленого за класичною рецептурою. Перший етап експериментальних 
досліджень було проведено безпосередньо після формування дослідних зразків, 
другий – після заморожування зразків в морозильній камері при температурі -15 ±2 
оС протягом 3-х діб. Кожен зразок  досліджували у трьох повторностях при різних 
початкових швидкостях. Також проводили дослідження зразків продукту за умов, 
коли адгезія відсутня, відокремивши зразок від пластини тонкою антиадгезійною 
плівкою. Фіксували параметри досліджень, зокрема масу зразка, площу контакту, 
початкову швидкість руху і відстань на яку відлетів зразок.  

В результаті досліджень встановлено, що зі збільшенням початкової швидкості  
міцність адгезіі зменшується, процес заморожування також спричиняє незначне 
зменшення міцності адгезіі. При заміні м’ясної сировини рослинною на 20 %  
міцність адгезії вища, ніж при заміні м’ясної сировини рослинною на 55 %, різниця 
коливається в межах 0,2 ÷ 0,4 · 10-3 Па. Найвищі адгезійні властивості проявляють 
напівфабрикати з додаванням рисової клітовини, а найнижчі - з додаванням 
пшеничної. 

Висновки: Отримані результати дозволяють оптимізувати технологічні 
процеси, пов’язані  з перемішуванням, формуванням, транспортуванням, пакуванням, 
правильно обрати матеріали робочих органів та визначити конструкції 
технологічного обладнання, необхідного для виробництва якісних січених м'ясо-
рослинних напівфабрикатів. 
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9.2. Підсекція технології молока та молочних продуктів 
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1. Дослідження процесу водопоглинання концентратом 
сироваткових білків та мікроструктури його розчину 
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Вступ. Останнім часом у світі зростає розуміння в необхідності раціонального 

збалансованого харчування, основу якого складають функціональні продукти. Одним 
із найпопулярніших продуктів харчування серед населення є натуральне вершкове 
масло, що спонукає до роботи по розвитку асортименту вершкового масла. В 
університеті започатковано напрямок створення функціональних видів вершкового 
масла та масляних паст на його основі, який спрямований на перетворення 
вершкового масла в функціональний продукт. Що одночасно виконує в організмі 
людини пластичні функції та є оздоровчим продуктом повноцінного харчування та 
відповідає останнім вимогам нутрієнтології. Для розширення асортименту масляних 
паст поліфункціонального призначення було розроблено рецептуру масляної пасти з 
комплексом натуральних біологічно активних поліфункціональних добавок, у тому 
числі білки сироватки. Їх використання при створенні продуктів нового покоління 
буде сприяти створенню умов для повноцінного харчування та покращенню здоров’я 
населення [1]. 

Матеріали і методи. Сироваткові білки широко використовують у 
виробництві лікувально-профілактичних продуктів, фармакології та медицини. Білки 
молочної сироватки (лактальбумін, лактоглобулін і імуноглобулін) мають найвищу 
швидкість розщеплення серед всіх білків. Концентрація амінокислот і пептидів в 
крові різко зростає вже на протязі першої години після споживання їх з їжею. Крім 
того, майже 14% білків молочної сироватки знаходиться у вигляді продуктів 
гідролізу (амінокислот, ди-, три- і поліпептидів), які являються стимуляторами 
травлення і беруть участь в синтезі більшості життєво важливих гормонів. Також 
білки молочної сироватки значно знижують рівень холестерину в крові. 

Таким чином, завдяки цінним біологічним властивостям сироваткові білки 
відносяться до незамінних речовин для використання у виробництві харчових 
продуктів профілактичного і лікувального призначення. Желеутворюючі, 
емульгуючі, піноутворюючі та комплексоутворювальні властивості сироваткових 
білків обумовлюють широке використання його у харчовій промисловості [2]. 

Результати. Аналіз літературних даних і вивчення білків в поєднанні з 
складовими масляної пасти за органолептичною оцінкою дослідних зразків масла 
показали доцільність використання сироваткових білків для виробництва масляної 
пасти функціонального призначення, та внесення концентрату сироваткових білків у 
вигляді розчину. 

Об’єктом дослідження були сухий концентрат сироваткових білків, та його 
розчин. 



 468 

Підготовка розчину сироваткових білків до внесення в продукт включає процеси 
змочування, просочування і набухання. Вивчали властивості білків, які впливають на 
технологічний процес виробництва масляної пасти, а саме: набухання сироваткових 
білків та мікроструктуру їх розчину.  

З літературних джерел відомо [3], що капілярне просочування дисперсних 
матеріалів залежить від температури, тому дослідження проводили при різних 
температурах в інтервалі 20…65°С. Результати досліджень показали, що оптимальні 
температури набухання білків знаходяться в інтервалі 30…45°С з витримкою при цих 
температурах 30…45 хв.  

Висновки. Мікроструктуру розчину сироваткових білків вивчали методом 
оптичної мікроскопії. Для дослідження готували мікроскопічні препарати: на 
предметне скло наносили розчин білків, зверху його накривали покривним склом. 
Підготовлені препарати вивчали під мікроскопом, характерні поля зору 
фотографували. Для приготування розчину сироваткових білків вносили у воду 
температурою 35…45°С, перемішували і витримували 30…45 хв. Із них готували 
мікропрепарати, які досліджувати при 20°С.  

Рис.1. Мікроструктура сироваткових білків: А – мікроструктура порошку 
концентрату сироваткових білків, Б – мікроструктура водного розчину 
сироваткових білків, В – глобулярна структура агрегатів сироваткових білків. 
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2.Розроблення технології масляної пасти  з сиропом обліпихи на 
фруктозі 
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Вступ. В наш час особливо актуальною є задача створення харчових продуктів 
нового покоління, які б задовольняли потреби населення у необхідних 
мікронутрієнтах та мали б лікувально-профілактичні властивості. Адже дефіцит 
вітамінів, амінокислот, мінеральних речовин спостерігається не лише у країнах, що 
розвивається, а й в розвинених країнах. Беручи вищесказане до уваги, ми на кафедрі 
технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових 
технологій розробляємо новий вид масляної пасти з добавкою сиропу обліпихи на 
фруктозі.  

Молочні продукти – продукти щоденного вживання, що  грають надзвичайно 
важливу роль у харчуванні населення. Вони є цінним джерелом вітамінів, білків, 
вуглеводів. Проте доцільно оптимізувати хімічний склад і знизити дефіцит окремих 
компонентів. [2]  

 
Матеріали і методи. В якості добавки для молочних продуктів доцільно 

використовувати продукти, які містять комплекс незамінних мікронутрієнтів, а також 
необхідно враховувати органолептичні показники, що являється першим критерієм 
вибору продукту для споживача. 

Для збагачення масляної пасти було обрано сироп з обліпихи на фруктозі, адже 
ягоди обліпихи містять вітаміни А, С (у ній його більше, ніж у лимоні ), всю групу 
вітамінів В, Р , РР , К - за цими показниками з нею не може зрівнятися жодна 
рослина. Вітамін Е - токоферол, усуває м'язову слабкість, дистрофію, позитивно 
впливає на серцево-судинну систему, підвищує вироблення статевих гормонів. 
Вітаміни А і Е в обліписі підсилюють дію один одного. У сучасній медицині масло 
обліпихи застосовують для лікування виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, 
виразкового неспецифічного коліту, хронічного тонзиліту, злоякісних пухлин 
стравоходу. Масло використовують також при променевих ураженнях шкіри, 
термічних і хімічних опіках, трофічних виразках. 

Безліч біологічно активних речовин роблять обліпиху як лікувальним, так і 
профілактичним засобом. У обліписі знайдено 15 різних мікроелементів. У їх числі: 
натрій , марганець, магній, алюміній, кальцій, залізо, кремній, титан та інші. 

Вона містить дуже цінне масло, бета-каротин (його вміст більший, ніж у моркви), 
органічні кислоти, стерини, алкалоїди, фосфоліпіди, флавоноїди, лейкоантоціани, 
фенолкислоти, серотонін,  рутин, холін, бетаїн, кумарини, пектинові речовини.[1] 

 
Результати. З врахуванням всіх властивостей сиропу з обліпихи, було складено 

рецептуру для масляної пасти з додаванням обліпихи. При складанні рецептур, окрім 
врахування органолептичних та фізико-хімічних властивостей інгредієнту 
враховувались також показники готового продукту. 

Отримані нами модельні зразки масляної пасти з сиропом обліпихи покращують 
органолептичні показники продукту, позитивно впливають на структуру і 
консистенцію. 
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Висновок. Було доведено можливість використання сиропу з обліпихи для 
підвищення вмісту корисних речовин у масляній пасті. А найважливіше – 
можливість вживання даного продукту діабетикам, так як сироп виготовлений на 
основі фруктози, яка не є протипоказанням  для людей, які хворіють діабетом. 
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Вступ. Удосконаленню структури асортименту сприяє впровадження 

прогресивних технологічних процесів, створення нових технологій з використанням 
різних видів нетрадиційної сировини, які зменшують калорійність і одночасно 
підвищують харчову і біологічну цінність молочних продуктів. 

Нові принципи використання рослинних інгредієнтів можуть бути реалізовані 
шляхом створення функціональних сумішей, використання яких дозволить 
розробити широкий асортимент молоковмісних продуктів враховуючи особливість 
складу молочної сировини, забезпечити стабільність її технологічних властивостей в 
процесі зберігання, мінімізувати витрати інгредієнтів, і залучити до технологічного 
циклу  виробництва рослинну сировину. 

Метою роботи було дослідження  технологічних властивостей  клітковини 
рослинної різного виду з наступним їх використанням в альбумінних продуктах з 
подовженим терміном зберігання. 

Матеріали і методи. В якості рослинних інгредієнтів сумісних з альбумінною 
основою було обрано клітковину рослинну з насіння кунжуту (ТУ У 15.4-33010780-
002-2004) та жита (ТУ У 15.8-24239651-007:2007).  

Враховуючи попередні дослідження [1, 2], щодо необхідності підготовки 
рослинної складової було визначено її здатність до набухання  та розчинення [3] в 
різних дисперсійних середовищах – воді та підсирній молочній сироватці з 
наступними показниками: сухі речовини – 6,5 %; лактоза – 4,0 %; титрована 
кислотність 16 °Т.  

Результати. Харчові волокна являють собою велику групу речовин різної 
хімічної природи, до яких відносяться клітковина (целюлоза), геміцелюлоза, гуммі 
(камеді), пектини, а також крохмаль і який не є вуглеводом - лігнін. За своєю 
хімічною природою – це складний комплекс біополімерів з великою молекулярною 
масою [4]. Харчові волокна мають підвищену влагоутримуючу здатністю за рахунок 
природної капілярної структури волокон, термостабільні та холодорезістентні (стійкі 
до впливу високих і низьких температур), сприяють стабілізації структури продукту. 

Здатність до набухання у воді для клітковини рослинної з насіння кунжуту 
становить 78,3 %, жита  - 57,38 %. Цей показник у підсирній сироватці дещо 
знижується і знаходиться в межах 75,2% та54,7 % відповідно.  Здатність до 
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набухання у  воді вища ніж у сироватці, що пояснюється вмістом у ній поверхнево 
активних речовин, які адсорбуються на поверхні наповнювача, утворюють захисний 
шар і перешкоджають доступу рідини. Були приготовлені модельні суміші на основі 
альбумінної маси з вмістом вище зазначених рослинних інгредієнтів в кількостях від 
1 до 5 % (в сухому вигляді). Крім того дослідили органолептичні показники зразків в 
яких рослинні інгредієнти пройшли  попередню підготовку в молочній сироватці 
(включаючи  термічну обробку) з врахуванням необхідності збереження вихідного 
значення вологи альбумінної маси та забезпечення відповідних мікробіологічних 
показників. 

Висновки. В результаті проведених досліджень було встановлено можливість 
використання клітковини рослинної з насіння кунжуту  та жита в якості рослинного 
інгредієнта в сумішах з альбумінною основою. Встановлені раціональні режими 
підготовки не молочної складової для збереження якісних показників білкової 
сировини. 
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Вступ. Останніми часом здоров’я населення України значно погіршилося. 

Науковці пов’язують це із несприятливим екологічним станом, впливом надмірного 
вживання фармакохімічних препаратів та з незбалансованим раціонам харчування. 
Доведено, що зміна способу життя, правильне харчування є профілактикою багатьох 
неінфекційних захворювань. Саме тому за останні 15 – 20 років спостерігається 
стрімкий розвиток харчової промисловості, що пов’язаний, здебільшого, зі 
створенням і дослідженням продуктів нового покоління – функціональних харчових 
продуктів. Так, нами розроблена технологія виробництва масляної пасти з порошком 
із червоного столового буряка. Червоний столовий буряк містить складний комплекс 
хімічних сполук, який дозволяє вважати його цінним лікувально-профілактичним 
продуктом. В коренеплодах містяться: (14 – 20) % сухих речовин, у тому числі (8 – 
12,5) % сахарів, представлених в основному сахарозою, (1 – 2,4) % сирого білку, 
близько 1,2 % пектинових речовин, 0,7% клітковини, а також до 25мг% аскорбінової 
кислоти, вітамінів В1, В2, Р і РР, яблучна, винна, молочна кислоти, солі калію, 
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кальцію, фосфору, заліза, магнія, йоду, бетаїн і бетанін. У російських травниках 
використання столового буряка рекомендували при цинзі, недокрів'ї, гіпертонії, 
туберкульозі, раку, зубного болю, нежиті [1]. До складу масляної пасти також 
входять інулін та суспензія із насіння льону. Насіння льону є джерелом 
поліненасичених жирних кислот: ω-3 і ω-6. Відсутність або нестача цих кислот 
пригнічує ріст молодого організму, знижує репродуктивні функції, негативно 
позначається на процесі тромбоутворення [2]. Інулін рекомендовано застосовувати 
при наступних захворюваннях: ішемічній хворобі серця, цукровому діабеті, ожирінні, 
атеросклерозі, онкології, остеохондрозі, інфекційних захворюваннях, при стресових 
станах [3]. 

Масляна паста являє собою структуровану систему. За класифікацією академіка 
П.А. Ребіндера просторово-структуровані системи можна розділити на такі основні 
типи: коагуляційні, кристалізаційні та конденсаційні. Вважається, що вершкове 
масло повинно мати структуру змішаного типу – кристалізаційоно-коагуляційну, в 
якій повинна переважати коагуляційна, так як саме коагуляційні зв’язки надають їй 
пластичності [4]. Тому для масляної пасти також характерний аналогічний тип 
структури, оскільки вона є «аналогом» вершкового масла.  

Матеріали і методи.  Об’єктами дослідження були виготовлені на кафедрі 
молока і молочних продуктів НУХТ модельні зразки масляної пасти з порошком із 
червоного столового буряка. Контрольним зразком було вершкове масло. 

Механічну твердість визначали на пенетрометрі АР 4/1 по глибині занурення 
конуса з кутом заточки 60 0С при температурі +5 0С. Кут конуса був вибраний у 
відповідності з рекомендаціями дослідників, що проводили порівняння даних, 
одержаних при використанні конусів з кутами 600, 450 та 300 [5]. По глибині 
занурення конусу розраховували напругу зсуву. Це показник, який характеризує 
твердість і показує кінетику зміцнення структури вершкового масла, а, отже, і 
масляної пасти [4,5]. 

Результати. Результати досліджень наведені на рис. 1. На представленій 
гістограмі видно, що у перші дні зберігання характерна низька напруга зсуву: 
вершкове масло – 0,29 Н/см2, масляна паста з порошком із червоного столового 
буряка – 0,31 Н/см2. Для того, щоб зруйнувати структуру вершкового масла 
необхідно витратити менше сили (0,88 Н/см2, 9-та доба зберігання) ніж для масляної 
пасти з порошком із червоного столового буряка (1,02 Н/см2, 9-та доба зберігання). 
Такі результати вказують, що масляна паста з порошком із червоного столового 
буряка більш твердіша. Це пов’язано із наявністю у складі масляної пасти комплексу 
рослинних харчових добавок, який сприяє утворенню щільної і однорідної 
консистенції, тим самим підвищуючи твердість масляної пасти. 
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Рис. 1. - Напруга зсуву модельних зразків масляної пасти з порошком із червоного 
столового буряка та масла-контролю 

Висновки. Внесений комплекс рослинних харчових (порошок із червоного 
столового буряка, насіння льону та інулін) до складу масляної пасти покращує 
показники твердості. Така масляна паста характеризується щільною і однорідною 
консистенцією. 
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Вступ. Широкому впровадженню технологій з використанням молочної 

сироватки в якості основи для напоїв перешкоджають її органолептичні властивості 
(специфічні смак і запах, колір), низькі терміни зберігання без додаткової термічної 
обробки. Такі сенсорні показники зумовлені комплексом різноманітних за хімічною 
природою речовин, які утворюються, головним чином, в результаті дії ферментів на 
компоненти молока при виробництві молочно-білкових продуктів. Перспективним 
способом поліпшення органолептичних показників та підвищення біологічної 
цінності сироваткових напоїв вважається ферментація. В результаті зброджування 
цукрів, крім основних продуктів (етилового спирту і вуглекислоти) утворюються 
побічні речовини, що знаходяться в субстраті. До них відносяться вищі спирти з 
характерним запахом і здатністю утворювати складні ефіри, які мають приємний, 
пом'якшений аромат. Одним з факторів впливу на склад вищих спиртів, кислот і 
ефірів є раса дріжджів. 

Метою роботи було дослідження основних показників бродіння сироватково-
солодового сусла. 

Матеріали і методи. Об'єктами дослідження були сусла ферментовані різними 
мікроорганізми Zygosaccharomyces lactis 868-К, Saccharomyces lactis 95, 
Kluyveromyces lactis 469 з «Колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для 
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харчової та сільськогосподарської біотехнології» ДУ «Інститут харчової 
біотехнології та геноміки» НАН України. Всі вищевказані мікроорганізми 
відносяться до лактозозброджувальних. 

Поживне середовище готували наступним чином: отриману за рецептурою суху 
суміш молочної сироватки та солоду житнього ферментованого відновлювали при 
температурі 35...45 °С, інтенсивно перемішуючи, поступово підвищували 
температуру до 75...80 °С для переходу екстрактивних речовин в розчин. Далі 
охолоджену до 25...30 °С суміш направляли на декантування для видалення 
денатурованих білків молочної сироватки і осаду солоду. Для зброджування сусла 
використовували дріжджі в пресованому вигляді з масовою часткою вологи 75 %; 
дозування 1,25 г на 100 мл. Колби закривали сірчанокислими затворами і поміщали в 
термостат. Зброджування сусла здійснювали при температурі 30 °С до завершення 
процесу бродіння, яке контролювали кількістю виділеного діоксиду вуглецю ваговим 
методом. Після припинення виділення вуглекислоти зброджене сусло охолоджували 
та піддавали перегонці для визначення в дистиляті масової частки спирту. Активну 
кислотність сироватково-солодового сусла визначали електрометричного, вміст 
редукуючих речовин – йодометричним методом. 

Результати. Згідно отриманих експериментальних даних виявлено, що 
найбільшу бродильну активність при ферментації сироватково-солодового сусла 
показали дріжджі Zygosaccharomyces lactis 868-К, про що свідчать вміст етилового 
спирту (4,5 %), редукуючих речовин (0,07 %), кількість виділеного діоксиду вуглецю 
(2,43 г/100 см3). Фізико-хімічні показники сусла ферментованого дріжджами 
Saccharomyces lactis 95 і Kluyveromyces lactis 469 значно нижчі, що свідчить про 
невисоку активність ферментів, які каталізують гідроліз лактози. Поряд з більш 
повним засвоєнням вуглеводів виявлено підвищення утворення етилового спирту в 
зразку збродженому Zygosaccharomyces lactis 868-К (4,5 % об.) порівняно з іншими.  

Висновки. З урахуванням результатів досліджень бродильної активності різних 
видів лактозозброджувальних мікроорганізмів у сироватково-солодовому суслі, 
можна зробити висновок, що найбільш активно спиртове бродіння за всіма 
показниками проходило в суслі ферментованому мікроорганізмами 
Zygosaccharomyces lactis 868-К і Saccharomyces lactis 95. Вони показали високу 
здатність до утилізації лактози.  

Література 
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2. Храмцов А.Г. Феномен молочной сыворотки / А.Г. Храмцов // СПб.: 
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6. Використання добавки Promilk в технології кисломолочних 
напоїв 

Оксана Лихо лат, Олена Грек  
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Повне використання сироватки – один з важливих факторів збільшення 

обсягів виробництва товарної продукції, що містить близько 50% сухих речовин 
молока. Доцільно вдосконалювати існуючі технології та розробляти нові продукти на 
основі суміші сироватки та знежиреного молока. 

Матеріали і методи. В якості основи для кисломолочних напоїв 
використовують суміш сироватки та знежиреного молока в різних співвідношеннях 
та молочні білки PromilkTM (виробник Ingredia, Франція, сертифікат якості ISO: 
9001:2008), особливостями яких є здатність підвищувати властивості згустку до 
синерезису та підкреслювати повноту смаку.[1] 

Крім того для збагачення харчовими волокнами було використано буряковий 
концентрат пектину в клітковині. Згідно з інформацією виробників, він 
використовується як природний сорбент, регулятор діяльності кишково-шлункового 
тракту, коректор жирового та вуглеводного обміну. Виробляється згідно ТУ 
77.99.25.3.У.2241.9.04.[2] 

Результати. З врахуванням властивостей білка Promilk, харчових волокон та 
раціонального співвідношення молочної основи – сироватки та знежиреного молока, 
було складено рецептури для різних видів напоїв, що за органолептичними 
показниками майже не відрізняються від традиційних. 

Визначення кількості знежиреного молока в суміші, що є поживним 
середовищем для мікроорганізмів закваски кефірної VIVO з відповідниим видовим 
складом: Acetobacter aceti, Saccharomyces unisporus, Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus casei 
є першочерговим. 

Крім того було визначено дозу внесення в молочну суміш білка Promilk, 
кількість якого впливає на якість згустку, що утворюється в результаті згортання 
білків знежиреного молока під дією молочної кислоти. При сквашуванні відбувається 
згортання білків знежиреного молока, адже мікроорганізми закваски діють саме на 
казеїн. Спочатку часточки казеїну при зіткненні утворюють агрегати, а далі 
формують просторову структуру молочного згустку. Оптимальною кількістю білка 
Promilk є 1%, умовна в’язкість напою складає 33±0,5с-1. 

Підготовка білків Promilk включає розчинення їх в знежиреному молоці в 
співвідношення 1:8 при температурі (50±2)ºС з витримкою 60 хв та пастеризацією 
при 

температурі (85±2)ºС протягом 15-20 хв, з послідуючим охолодженням до  
температури заквашування (37±2)ºС. 

Підготовка харчових волокон складається з набухання в молочній сироватці в 
співвідношенні 1:3 при температурі (42±2)ºС протягом 5-10 хв. Вміст рослинних 
концентратів було встановлено згідно попередніх досліджень (Патент України № 
8726, опубл. 15.08.05., Бюл. №8 «Спосіб виробництва сиркового десерту»). 

Молочну суміш та підготовлені компоненти змішують при температурі 
заквашування і залишають для утворення згустку на 8-10 год. 
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Були визначено терміни зберігання кисломолочного напою. Оптимальним є 
термін зберігання 3 доби Кислотність продукту коливається від 100ºТ до 115ºТ. За 
органолептичними властивостями продукт відповідав вимогам до відповідного 
асортиментного ряду, а саме: однорідна консистенція з невеликим осадом,який при 
струшуванні зникає; колір злегка рожевий, що відповідає внесеному наповнювачу; 
запах виражений кисломолочний. 

Висновки.  Було доведено можливість використання білків Promilk для 
підвищення в’язкості та біологічної цінності кисломолочних напоїв на основі суміші 
сироватки та знежиреного молока, надання приємного кольору та повноти смаку. 

Література 
1. Т.Г.Тагиева. Молочные белки Promilk в производстве спредов/Масла и 

жиры. – 2011 - №8. – С. 14-15. 
2. В.А. Могильный, Г.Ю. Попкова. Немного о пользе пищевых 

волокон/Молочная промышленность. – 2009 - №10. С. 40-41. 
 
 
7. Розробка нового виду морозива з біокомпонентами винограду 

 
Таїсія Кушнір, Галина Поліщук, Галина Сімахіна 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Виноград та продукти його переробки характеризуються лікувально-
профілактичними властивостями через високий вміст харчових i бiологiчно-активних 
компонентів, а також може виконувати певні технологічні функції. Так, виноград 
темних сортів є природним барвним компонентом та регулятором кислотності. 
Зважаючи на це, застосування виноградних вичавок з винограду темних сортів у 
складі морозива молочного є перспективним і потребує вивчення особливостей 
формування органолептичних і фізико-хімічних характеристик готового продукту [1] 

Матеріали і методи. Для виготовлення морозива молочно-виноградного був 
використаний натуральний біокомпонент, отриманий із вичавок винограду темних 
сортів, подрібнених та висушених при температурі 30-40 ºС за технологією, 
розробленою науковцями кафедри технології оздоровчих продуктів НУХТ. 
Сировина, яку застосовували для складання сумішей морозива, відповідала вимогам 
чинних нормативних документів. Відбір проб і підготовку їх до аналізу здійснювали 
відповідно до ДСТУ ISO 707:2002; титровану кислотність – за ГОСТ 3624-92; 
органолептичну оцінку готового продукту – за ГОСТ 28283-95; активну кислотність 
‒ потенціометрично за ГОСТ 26781-85; температуру сумішей та морозива – за ГОСТ 
3622-68; опір таненню – за модифікованою методикою Л. Д. Бдуленко; розміри 
повітряних бульбашок – за методом ВНИХИ [2]; збитість м’якого морозива (S, %) – 
ваговим методом [3,4]; органолептичну оцінку зразків морозива проводили якісним і 
кількісним  методами (за 10-ти і 100-бальною шкалами) [3, 4]. 

 
Результати. Перед внесенням у суміш виноградні вичавки попередньо 

гідратували у питній воді у співвідношенні 1:5 з подальшим тепловим обробленням 
при 60 ºС з витримкою 30 хв.У гідратованих зразках виноградних біокомпонентів 
активна кислотність дорівнювала рН=3. Органолептичні показники гідратованих 
зразків наступні: колір – темно-фіолетовий; запах ‒ приємний з яскраво вираженим 
присмаком виноградних ягід; смак – солодкий з кислим присмаком. 
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Біокомпоненти винограду у гідратованому вигляді вносили безпосередньо перед 
фризеруванням у визрівшу суміш в охолодженому стані при температурі (4±2) °С. 
Під дією попереднього теплового оброблення подрібнені виноградні шкурки 
набухали і готовому продукті ідентифікувалися як гетерогенний наповнювач темно-
фіолетового кольору. Морозиво молочно-виноградне набувало забарвлення та запаху 
і смаку, притаманних наповнювачу. За фізико-хімічними показниками готовий 
продукт відповідав вимогам до хімічного складу морозива молочного класичного: 
масова частка жиру – 3,5 %; СЗМЗ – 10 %; масова частка цукру – 15,5 %. 

Масова частка біокомпонентів винограду у складі морозива молочного становила  
0,5‒1,0 %. Рекомендовані технологічні режими виробництва досліджуваних зразків 
морозива наступні:  тривалість охолодження (режим 1 за частоти обертів мішалки-
шнека 240 хв -1) – 1 хв; температура після охолодження у фризері –1,5 ºС; тривалість 
збивання (режим 2 за частоти обертів мішавлки-шнека 540 хв -1) – 3 хв; температура 
м’якого на виході з фризера – ‒3 ºС. Наявність у складі морозива молочного 
біокомпонентів винограду підвищує збитість на 13,2 %, зменшує середній діаметр 
повітряних бульбашок на 8,3 мкм, подовжує опір таненню на 2 хв. Гарантований 
термін зберігання морозива молочного з виноградними вичавками становить 12 
місяців за температури 24±2 ºС.  

 
Висновки. За результатами проведених досліджень можна сформулювати 

наступні висновки: 
1) Введення до складу морозива молочного класичного до 0,5‒1,0 % 

біокомпонентів винограду темних сортів покращує органолептичні показники 
продукту: надає приємного присмаку, забарвлює та підкислює; 

2) Наявність біокомпонентів винограду у складі морозива молочного дає змогу 
на 13,2 % підвищувати збитість та швидше досягати її максимального значення, 
порівняно з контрольним зразком; 

3) Присутність макромолекул полісахаридів винограду суттєво підвищує 
стійкість пінної структури морозива з умовах позитивних температур, що сприяє 
збільшенню опору таненню на 2 хв. 
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8. Розроблення пребіотичного комплексу для ферментованого 
напою на основі маслянки 

 
Вікторія Краснюк, Наталія Чепель 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Одним із напрямків перероблення вторинної сировини у молочній галузі 
є виробництво ферментованих напоїв на основі маслянки як джерела молочного 
білку, фосфоліпідів та жирних кислот, що вказує на її високу харчову цінність. 
Використання пробіотичних культур Lactobacilli, Bifidobacterium, Streptococcus, 
Bacillus, Bacteriodes, Pediococcus, Leuconostoc, Propionibacteruim у виробництві 
ферментованих напої сприяє модуляції імунної системи людини, підтриманні 
мікрофлори кишечника, стимуляції росту біфідобактерій, дезактивації канцерогенів 
тощо [1]. Але, деякі види Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. вважаються 
чутливими до певних компонентів молочної сировини, що послаблює зростання і 
накопичення їх біомаси [2]. Для досягнення бажаних рівнів зростання біомаси 
пробіотичних культур вважається доцільним додавання таких біфідогенних факторів 
як пребіотиків. Термін «пребіотики» вперше ввів R.Gibson та встановив 
використання у їх якості речовин, які не гідролізуються та не абсорбуються у 
тонкому кишечнику людини [3]. Вони є селективним субстратом одного або 
декількох видів Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. для стимуляції їхнього 
зростання або метаболічної активності. До пребіотичних сполук відносяться 
моноцукриди, олігоцукриди, поліцукриди, білкові речовини, антиоксиданти, 
органічних кислот, харчові волокна тощо. Вченими доведено, що для досягнення 
оптимального пребіотичного ефекту необхідно розробляти комплекси, які 
складаються не менше ніж з 3 речовин з різною довжиною молекулярного ланцюга 
[4].  

Метою наукової роботи було розроблення пребіотичного комплексу для 
ферментованого напою на основі маслянки з використанням речовин природнього 
походження. Об’єктами досліджень були фруктоза, інулін та сухий морквяний 
порошок згідно ТУ У 15.3-23913766-002:2005.  

Матеріали та методи. Для визначення часу регенерації мікроорганізмів 
використовували спектрофотометричний метод; активної кислотності 
ферментованих напоїв - вимірюванням рН згідно ГОСТ 267881 – 85; масової частки 
білка ферментованих напоїв - методом формольного титрування згідно ГОСТ 25179 – 
90; масової частки сухих речовин ферментованих напоїв – рефрактометричним 
методом. 

Результати. Визначено вплив об’єктів дослідження на активність пробіотичних 
культур з вмістом у рецептурі ферментованого напою 5 %, що є рекомендованою 
нормою застосування пребіотиків. У якості пробіотичних культур використовували 
види Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri та Bifidobacterium bifidum. 
Доведено, що кожний об’єкт показав конкретне зростання всіх пробіотичних 
культур. Але, значне зменшення за показником часу регенерації g усіх пробіотичних 
культур було встановлено за присутності фруктози в порівнянні з контролем 
(ферментований напій без пребіотичних речовин). 

Визначено органолептичні та фізико-хімічні показники одержаних зразків 
ферментованих напоїв. Кращими за органолептичними показниками виявився зразок 
з додаванням сухого морквяного порошку, що характеризувався гармонійним 
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поєднанням морквяного і молочнокислого аромату та приємним морквяним і 
солодко-кислим смаком. За консистенцією обрано зразок з інуліном, що виділявся 
помірною в’язкістю без грудочок жиру. Зразок з фруктозою виявися занадто 
перенасичений за солодким смаком, зате за фізико-хімічні показники – кращим у 
порівнянні з іншими дослідними зразками. 

Враховуючі органолептичні і фізико-хімічні показники зразків ферментованих 
напоїв, число колонеутворюючих одиниць (КУО) для кожного пребіотика, добові 
потреби організму людини у вуглеводах, харчових волокнах та ß – каротину, було 
розроблено пребіотичний комплекс, який мав наступні масові співвідношення у 
ньому: фруктоза – 5%, інулін – 50 %, сухий морквяний порошок – 45%. 
Використання даного пребіотичного комплексу у виробництві ферментованих напоїв 
дозволило зменшити час сквашування молочної суміші до 2/3 та збільшити термін 
зберігання до 15 діб зі збереженням КУО 108. 

Висновки. Результати досліджень свідчать про високі селективні властивості 
пребіотичного комплексу для ферментованих напоїв на основі маслянки як субстрату 
щодо пробіотичних культур Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri та 
Bifidobacterium bifidum. 
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Вступ. При споживанні  ізомальту вміст інсуліну і глюкози в крові людини 
зростає незначно або взагалі не збільшується, тому завдяки його слабкій здатності 
викликати глікемію він може виконувати функції замінника цукру у складі морозива. 

Аналіз науково-технічної інформації з питання застосування багатоатомних 
спиртів, зокрема ізомальту, у складі морозива на молочній основі дає підставу 
прогнозувати можливість його впливу на формування фізико-хімічних та 
органолептичних показників готового продукту та на технологічні режими його 
виробництва [1,2]. 

Матеріали і методи. У виробництві морозива молочного було використано 
цукрозамінник ізомальтит (Е953) виробництва компанії «IRCA», Італія. Сировина, 
яку застосовували для складання сумішей морозива, відповідала вимогам чинних 
нормативних документів. Відбір проб і підготовку їх до аналізу здійснювали 
відповідно до ДСТУ ISO 707:2002; титровану кислотність – за ГОСТ 3624-92; 
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органолептичну оцінку готового продукту – за ГОСТ 28283-95; температуру сумішей 
та морозива – за ГОСТ 3622-68; розміри повітряних бульбашок – за методом 
ВНИХИ; збитість м’якого морозива (S, %) – ваговим методом [3]; органолептичну 
оцінку зразків морозива проводили якісним і кількісним  методами (за 10-ти і 100-
бальною шкалами) 

Результати. Зважаючи на досить високу солодкість молочного морозива, яке 
зазвичай містить до 15,0-15,5 % цукру, було досліджено можливість часткової або 
його повної заміни на ізомальт та вивчено органолептичні та фізико-хімічні 
показники готового продукту. У такий спосіб було виготовлено наступні зразки 
молочного морозива: зразок №1 - 15 % цукру;  зразок №2 – 7,5 % цукру+7,5 % 
ізомальту; зразок №3 – 15 % ізомальту. 

В процесі фризерування встановлено зміну збитості для досліджуваних зразків 
(табл.). Відповідно до одержаних результатів присутність у складі молочного 
морозива ізомальту відіграє подвійну роль в процесі фризерування.   

По-перше, одержання збитості не нижчої за 60 % (рекомендований показник) 
відбувається для зразка №3 вже на першій хвилині фризерування за умови повної 
заміни цукру на ізомальт, а для зразка №1 – лише на третій.  

Таблиця 
Збитість морозива різного хімічного складу в процесі фризерування 

Збитість, % Тривалість, хв Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 
1 28,5±1,1 50,4±1,1 72,2±1,8 
2 47,0±1,4 74,3±1,4 90,1±2,0 
3 63,1±1,7 85,0±1,8 98,0±2,1 

По-друге, максимальна збитість м’якого морозива на виході з фризера для зразка 
№3 на 35 % більша за зразок без ізомальту.  

Відповідно до мікроструктурного аналізу зразків морозива очевидним є суттєвий 
вплив ізомальту на дисперсність повітряної фази молочного морозива. Так, на 3 хв 
фризерування середній діаметр повітряних бульбашок для зразка №3 , порівняно зі 
зразком №1, зменшувався від 42,3 до 28,5 мкм, тобто на 35,6 %. 

За органолептичними показниками морозиво з частковою та повною заміною 
цукру на ізомальтол відрізнялося кремоподібною консистенцією та помірним 
солодким смаком.  

 Висновки. Тривалість фризерування сумішей морозива молочного з 
ізомальтом з частковою та повною заміною цукрози  може бути скорочена на 1-2 хв, 
порівняно з морозивом молочним класичним.  

Присутність ізомальту у складі морозива молочного підвищує дисперсність 
повітряної фази та покращує органолептичні показники готового продукті.  
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Вступ. Зернові культури характеризуються високою поживною цінністю, добре 

засвоюються організмом людини і є цінним збагачуючим компонентом для харчових 
продуктів. У списку круп за своїми корисними властивостями лідирує необсмажена 
або зелена гречка. Звична для нас гречана крупа отримується шляхом обсмажування 
зеленої гречки, що призводить до часткової втрати корисних речовин. Зелена гречка 
містить близько 13-15% білку, 2,5- 3 % жиру, 2,0- 2,5% вуглеводів і 70% 
крохмалю,1,1-1,3% клітковини , що в 1,5-2 рази більше ніж у вівсі, перловці, пшоні і 
рисі. Білок гречаної крупи містить 18 незамінних амінокислот і за своєю біологічною 
цінністю прирівнюється до білків м'яса, риби чи яєць. Білки, що входять до складу 
гречки, сприяють очищенню організму від радіоактивних речовин і нормалізації 
росту дитячого організму. Гречка містить поліненасичені жирні кислоти, 
характеризується доволі високим вмістом мінеральних сполук – містить у 3…5 разів 
більше, ніж в інших крупах феруму (відповідає за доставку кисню до клітин), калію 
(підтримує оптимальний кров'яний тиск), фосфору, купруму, цинку, кальцію (ваш 
головний союзник в боротьбі проти карієсу, ламких нігтів і крихких кісток), магнію 
(рятує від депресії), бору, йоду, нікелю і кобальту. За вмістом вітамінів групи В 
гречана каша є лідером серед злаків. Необсмажена гречка містить вітамін Е, велику 
кількість рутину. Ця речовина ущільнює стінки кровоносних судин, зупиняє 
кровотечі, надає профілактичну і лікувальну дію на вени. У сполучних тканинах 
рутин зміцнює дрібні кровоносні судини. Вживання гречки зміцнює імунну систему, 
сприяє виведенню з організму надлишкового холестерину, а також шлаків та іонів 
важких металів.  

Це один з небагатьох видів круп, який підходить як для звичайного, так і для 
дієтичного харчування. Гречка знижує рівень глюкози і дозволяє тримати цукор в 
крові під контролем, а це особливо важливо тим, хто страждає надмірною вагою, 
підвищеним вмістом холестерину в крові і діабетом другого типу. Людям зрілого та 
похилого віку зелена гречка корисна тим, що в порівнянні з іншими крупами в ній 
незначна кількість вуглеводів і багато клітковини.  

Методи і матеріали. У якості молочної основи було обрано сир 
кисломолочний м’який дієтичний, у якості збагачуючого компоненту - гречка зелена.  

З метою визначення умов введення зеленої гречки були приготовані модельні 
зразки. Гречка попередньо подрібнювалась, середній діаметр частинок становив 1 
мм. Співвідношення між гречкою і розчинником змінювали від 1:1 до 1:5. У якості 
розчинника використовували сироватку з-під виробництва сиру кисломолочного. 
Суміш гречки і молочної сироватки перемішували, залишали у спокої на 30 хвилин 
для набухання, потім підігрівали до температури 93±2ºС і витримували за цієї 
температури 5 хвилин, охолоджували до 20 ± 2ºС.  

За ступенем набухання гречки та кількістю вільної вологи визначали раціональне 
співвідношеня між гречкою і розчинником. Встановлено, що при співвідношеннях 
1:4 і 1:5  подрібнене зерно гречки максимально збільшувалось у об’ємі, але при 
співвідношенні 1:5 спостерігалось невелике виділення вільної вологи. Причому, 
виділена рідка фракція характеризувалась високою в’язкістю, що обумовлюється 
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присутністю у зеленій гречці слизів подібних до вівса. Тому раціональним 
співвідношенням обрано 1:4. 

На наступному етапі визначали раціональну дозу введення суміші зеленої гречки 
і сироватки до складу сиркових виробів. З метою надання продуктам приємного 
смаку вносили кухонну сіль у кількості 0,4%. Доза введення гречки становила від 0,8; 
до 4,0% з інтервалом у 0,4%. При дозі введення зеленої гречки до 2,0% смак 
практично не відчувався, при збільшенні дози понад 2,0% присмак був занадто 
вираженим, втрачався домінуючий смак кисломолочної основи.  

Результати. Експериментально встановлено раціональну дозу раціональне 
співвідношення між подрібненими зернами гречки та молочною сироваткою – 1:4. На 
підставі органолептичної оцінки та аналізу фізико-хімічних показників встановлено 
дозу введення зерен зеленої гречки – 2,0%. 

Висновки. На основі отриманих результатів можна зробити висновок про 
доцільність використання зерен зеленої гречки у технології сиркових виробів, що 
дозволить збагатити продукт комплексом біологічно активних сполук. Крім того, 
застосування необсмаженої гречки дозволяє уникнути появи у продукті характерного 
для цієї крупи вираженого запаху та присмаку, що розширює можливості 
використання смакових наповнювачів. 
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Вступ. Характерним показником якості морозива є збитість, тобто насиченість 
його повітрям у вигляді повітряних бульбашок, виражена у відсотках. Окрім збитості 
кремоподібну консистенцію морозива формує й дисперсність повітряної фази [1]. 
Надання морозиву кремоподібної консистенції та збільшення його об’єму 
відбувається при фризеруванні. Під час цього фізико-хімічного процесу приблизно 
35…65 % води, що знаходиться у системі, перетворюється у дрібні кристали льоду 
розмірами від 20 до 55 мкм. Водночас суміш насичується бульбашками повітря, 
внаслідок чого її початковий об’єм збільшується на 50…150 % залежно від виду 
морозива та застосованого обладнання [1, 2]. Фризерування проводять на 
спеціальних апаратах періодичної чи безперервної дії – фризерах. Зважаючи на 
особливість роботи фризерів періодичної дії, при розробленні нових рецептур для 
виробництва морозива виникає необхідність встановлення рекомендованих 
технологічних режимів для отримання м’якого морозива з необхідними показниками 
збитості. Для фризерів безперервної дії така необхідність відсутня за автоматичного 
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регулювання тиску, температури та частоти обертів мішалки під час фризерування 
сумішей [3]. 

Враховуючи доведену авторами стабілізуючу та емульгуючу здатність 
напівпродуктів з гарбуза у складі сумішей для морозива [4, 5] було проведено серію 
експериментів з метою встановлення раціональних режимів отримання м’якого 
молочного морозива. 

 
Матеріали і методи. У процесі досліджень залежності збитості від тривалості 

фризерування використовували молочно-гарбузові суміші, що містять пюре зі 
свіжого гарбуза і порошок з гарбуза, при цьому масова частка сухих речовин гарбуза 
(СРГ) становила 3...6 %. В якості контрольного зразка використовували морозиво 
молочне , що містить стабілізаційну систему Cremodan SE 406 (Danisco, Данія) у 
кількості 0,6 %. Кількість інших рецептурних компонентів для контрольного і 
дослідних зразків була однаковою: масова частка жиру становила 3,5 %; цукру - 14 
%; сухого знежиреного молочного залишку - 10 %. Для визначення раціональної 
тривалості фризерування молочно-гарбузових сумішей були проведені дослідні 
виробки на фризері періодичної дії «Эльбрус-400», модель ФПМ-3,5/380-50 ТУ.У 
14086152.081-97, виробник «Акционерное общество «РОСС» м. Харків. Температура 
суміші при завантаженні в шнекову камеру була в межах 2...6 º С, температура 
м’якого морозива на виході з фризера становила від мінус 4 до мінус 7 º С. При 
проведенні досліджень шнекову камеру заповнювали на 1/3 робочого об’єму 
фризера. 

 
Результати. Встановлено, що мінімально необхідне значення збитості для 

молочного морозива, яка забезпечує відчуття кремоподібності, забезпечується лише 
вмістом сухих речовин гарбуза 4 та 5 %. Встановлено, що дисперсність повітряної 
фази у молочних сумішах на основі гарбуза в середньому на 20…25 % вища, 
порівняно з сумішшю на основі сучасної стабілізаційної системи, проте збитість цих 
сумішей менша в середньому на 12…17 %.  

Визначено, що мінімально необхідна тривалість фризерування сумішей на основі 
гарбуза (сухих речовин 4…5 %) повинна становити не менше 7 хв, що забезпечує 
високий ступінь дисперсності повітряної фази та достатньо високу збитість 
80,9…87,3 %. При збільшенні тривалості процесу фризерування (для систем, що 
містять СРГ 5 %) на 1…2 хв. величина збитості досягає рівня контрольної суміші 
(92,3 %). Формування структури для молочно-овочевих сумішей з вмістом СРГ 5 % 
проходить протягом більш тривалого часу, порівняно з сумішшю на основі сучасної 
стабілізаційної системи, що сприятиме збереженню структурних властивостей 
м’якого морозива за необхідності його тимчасового зберігання в циліндрі фризера. 

Визначено, що опір до танення для сумішей з вмістом СРГ 4 та 5 % становить 
47,8 хв. та 55,4 хв відповідно, при середньому діаметрі повітряних бульбашок 
50,8…43,6 мкм. 

 
Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено параметри 

технологічного процесу фрезерування молочно-гарбузових сумішей. Підтверджено 
можливість застосування типових апаратів для фризерування молочно-гарбузових 
сумішей без додаткового переоснащення технологічних ліній. Для забезпечення 
формування високих якісних характеристик м’якого молочного морозива, без 
додаткового внесення стабілізаційних систем, необхідно використовувати пюре зі 
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свіжого гарбуза чи порошок з гарбуза у кількості 4…5 % за сухими речовинами 
гарбуза. 
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12. Розроблення технології масляної пасти на основі борошна 
амаранту та сиропу брусниці на фруктозі 

 
Слов'яна Яценко, Тамара Рашевська  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. На сьогоднішній день харчування населення країни є найважливішою 
соціальною проблемою. Зміна стану життя та зниження його рівня призвело до різкої 
зміни в раціоні харчування. Недостатнє надходження мікронутрієнтів в організм 
людини та надмірне споживання макронутрієнтів, як наслідок, створення 
функціональних продуктів харчування, що мають не лише цінні харчові властивості, 
але й допомагають адаптуватися до впливу зовнішнього середовища, запобігають 
виникненню захворювань та попереджають передчасне старіння. 

Перспективним напрямком є створення продуктів функціонального призначення 
на основі традиційних. До таких продуктів відноситься масляна паста – аналог 
вершкового масла із зниженим вмістом жиру (39-49%). При виборі добавок для 
розроблення принципово нового продукту основна увага була приділена їх 
функціональним властивостям та здатністю поєднуватися із молочно-жировою 
основою продукту. [1] 

Матеріали і методи. Ягоди брусниці широко використовуються в народній 
медицині в якості жарознижуючого, сечогінного, стимулюючого та тонізуючого 
засобу, для профілактики простудних захворювань та підвищенню імунітету. Високі 
харчові й смакові властивості ягід брусниці зумовлені наявністю в них цукрів 
(глюкоза, фруктоза), дубильних, пектинових, барвних речовин, фітонцидів, 
органічних кислот, вітамінів. Особливо багато в ягодах брусниці аскорбінової 
кислоти, відсутність якої в харчуванні людини викликає тяжке захворювання – 
цингу. 

Сироп брусниці на фруктозі входить до складу дієтичних та діабетичних 
продуктів і призначений для людей, які страждають на цукровий діабет.[2,3] 
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До складу масляної пасти також входить амарантове борошно – продукт 
переробки насіння амаранту. Амарант вирізняється високою якістю білка, харчова 
цінність якого у порівнянні з ідеальним білком ФАО/ВООЗ за сумою незамінних 
амінокислот становить 97%. Борошно амаранту -  цінне джерело фосфору, заліза, 
магнію, кальцію, багате на такі вітаміни, як рибофлавін, ніацин, токоферол, на 
відміну від інших культур, містить аскорбінову кислоту. Винятковість обумовлена 
високим вмістом в його складі двох найсильніших антиоксидантів – сквалена (до 8%) 
та вітаміну Е , що міститься у борошні амаранту в особливо активній формі.[4] 

Об’єктом досліджень були модельні зразки масляної пасти виготовлені в 
лабораторних умовах. В ході роботи досліджували основні показники 
органолептичної оцінки масляної пасти та її структури і консистенції: термостійкість, 
витікання рідкого жиру. 

Результати. Внаслідок проведення експериментальної частини роботи було 
вивчено фізико-хімічні та органолептичні показники готового продукту. Слід 
зазначити, що оптимальна кількість амарантового борошна у маслянці складає 
1:3…1:12, а температура приготування розчину – (20…40) 0С. Нами було розроблено 
рецептуру, технологію та технологічну схему масляної пасти на основі амарантового 
борошна та сиропу брусниці на фруктозі.  

Висновки. Встановлено, що підібрані компоненти добре поєднуються з 
молочною основою масляної пасти, надають їй привабливого вигляду, покращують 
консистенцію готового продукту. Планується подальше опрацювання даного 
напрямку. 
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13. Натуральні цукрозамінники – перспективний інгредієнт 
молочного морозива  

 
Тетяна Осьмак,  Ірина Михайлюк  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Останнім часом серед населення України збільшилась захворюваність на 
так звані хвороби цивілізації (атеросклероз, ішемічна хвороба серця, інфаркт 
міокарда, інсульт, цукровий діабет, ожиріння, гіпертонічна хвороба), що пов’язано з 
нераціональним та незбалансованим харчуванням. 

Вирішувати проблему раціонального харчування можна шляхом зменшення 
енергетичної цінності або створення низькокалорійних продуктів. З цією метою у 
всьому світі в харчовій промисловості все ширше застосовують підсолоджувачі та 
цукрозамінники. Зацікавленість у підсолоджуючих речовинах зростає також у  
зв’язку із збільшенням потреби у дієтичних продуктах хворим на цукровий діабет [3]. 

Матеріали і методи. Мета роботи – вивчити вплив натуральних замінників 
цукру на якісні показники морозива. 

В роботі використані сучасні методи досліджень якісних показників сумішей для 
морозива і готового продукту. 

На кафедрі технології молока та молочних продуктів Національного 
університету харчових технологій розроблено технологію морозива з натуральними 
цукрозамінниками – фруктозою та сорбітом. 

Виробництво морозива з натуральними цукрозамінниками здійснюється за 
наступною послідовністю технологічних операцій: приготування молочної основи з 
натуральними цукрозамінниками (фруктозою, сорбітом), теплове та механічне 
оброблення, фризерування, фасування, загартування та зберігання.  

Результати. На першому етапі проведені дослідження по визначенню 
тривалості визрівання сумішей за температури 4°С. Фактором, який найбільш повно 
характеризує процес визрівання суміші обрано коефіціент динамічної в’язкості.  

За даними російських вчених Оленева Ю.А. і Арсеньєвої Т.П. рекомендованими 
величинами коефіціенту динамічної в’язкості, що обумовлює отримання продукту із 
гарантованими показниками якості є значення 140...145 мПа*с [6]. 

Проаналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що для отримання 
суміші з рекомендованими величинами коефіцієнта динамічної в’язкості визрівання 
доцільно проводити для сумішей морозива з цукром і натуральними 
цукрозамінниками за температури 4 °С, не менше 6 год. 

Для визначення кількості вільної і зв’язаної вологи в сумішах для морозива 
використовували термогравіметричний метод. Якісна оцінка дериватограм 
проводилась в першу чергу на основі кривих DTA і DTG. Аналіз отриманих данних 
свідчить про те, що введення до складу сумішей для морозива цукрозамінників – 
фруктози і сорбіту дає змогу підвищити масову частку зв’язаної вологи на 4,2 %.  

Розрахунки показника глікемічності [4] підтвердили, що повна заміна цукру на 
фруктозу і сорбіт дозволяє знизити показник глікемічності на 8,75%. 

Органолептичні показники розробленого виду морозива: смак і запах – чистий, 
без сторонніх присмаків та запахів; структура і консистенція – однорідні, без 
відчутних грудочок жиру та стабілізатора; колір – білий з кремовим відтінком, 
характерний для даного виду морозива. 
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Фізико-хімічні показники: активна кислотність – 6,59 одн.рН, титрована 
кислотність – 22 °Т, збитість – 84%, опір до танення загартованого морозива – 94 хв. 

Висновки. На основі узагальнення теоретичних і експериментальних 
досліджень розроблено технологію морозива з фруктозою і сорбітом покращеної 
якості, що відповідає вимогам існуючої нормативної документації. 

1. Виявлено, що введення до складу морозива цукрозамінників – фруктози і 
сорбіту підвищує вміст зв’язаної вологи на 4,2%, що обумовлює покращення 
структури і консистенції морозива та знижує показник глікемічності готового 
продукту на 8,75%. 
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14. Вивчення можливості використання різних видів рису у 
технології сиркових виробів 

 
Наталія Ющенко, Ірина Корольчук  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Рис – рослина сімейства злакових, незначно поступається пшениці за 
обсягами споживання: чи не для половини населення Землі є основним продуктом 
харчування. Рис характеризується певним вмістом білку, клітковини, багатий на 
мікроелементи, вітаміни (особливо групи В), сприяє виведенню із організму 
токсичних сполук. Крім того, на відміну від пшениці він не містить глютену. 

Окрім звичного для нас білого шліфованого рису існує ряд його різновидів, що 
відрізняються за складом, властивостям та надають неповторних смаків 
приготованих на їхній основі страв. На відміну від білого, у коричневому рисі 
зберігається шкарлупа, що містить близько 80% мінеральних речовин і складних 
вуглеводів (див. таблицю). 
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Таблиця 
Хімічний склад різних видів рису 

Масова частка, % 
Вид рису білку феруму цинку харчових 

волокон 
Білий 
(шліфований) 6,8 1,2 0,5 0,6 

Коричневий 7,9 2,2 0,5 2,8 
Фіолетовий 8,3 3,9 2,2 1,4 
Червоний 7,0 5,5 3,3 2,0 
Чорний 8,5 3,5 - 4,9 

Чорний рис із стародавніх часів вважався їжею аристократів, він не має прямого 
відношення до традиційного рису, його продовгуваті чорні зерна в дійсності є 
насінням вологолюбивої травянистої рослини Zizania aquatica. Чорний рис містить 
майже у 1,5 рази більше білку, що характеризується високою біологічною цінністю, 
мікроелементи – ферум, калій, фолієва кислота. Чорний рис використовують для 
лікування анемії, погіршення зору, випадіння волосся. Чим темний колір рису, тим 
більше у ньому антиоксидантів. Наприклад, чорний рис містить більше 
антиоксидантів, аніж чорниця. 

Таким чином, використання різних видів рису є перспективним напрямом 
збагачення продуктів харчування, надання їм функціональних властивостей. 

 
Методи і матеріали. У якості молочної основи було обрано сир 

кисломолочний м’який дієтичний, у якості збагачуючого компоненту – рис білий 
шліфований довго зернистий, червоний, коричневий та чорний рис.  

 
Результати. З метою визначення умов введення рису були приготовані 

модельні зразки. Рис попередньо подрібнювався до досягнення середнього розміру 
частинок до 1 мм. У якості розчинника використовували сироватку з-під 
виробництва сиру кисломолочного. Співвідношення між збагачуючим компонентом і 
розчинником змінювали від 1:5 до 1:15. Загальновідомо, що для зменшення 
тривалості приготування страв крупи попередньо замочують. Тому суміш рису і 
молочної сироватки перемішували, залишали у спокої на 30 хвилин для набухання, 
потім підігрівали до температури кипіння і витримували протягом 10 хвилин, після 
чого охолоджували до температури 20 ± 2ºС.  

За ступенем набухання рису та кількістю вільної вологи визначали раціональне 
співвідношеня між рисом і розчинником. Встановлено, що при співвідношеннях 1:5 
до 1:9  подрібнене зерно максимально збільшувалось у об’ємі, вологи було 
недостатньо. При співвідношенні 1:10 кількість рідкої фази була достатньою, 
консистенція суміші після оброблення не втрачала плинність, але була достатньо 
в’язкою. Тому раціональним співвідношенням рис: розчинник є 1:10. 

На наступному етапі визначали раціональну дозу введення суміші рису і 
сироватки до складу сиркових виробів. З метою надання продуктам приємного смаку 
вносили кухонну сіль у кількості 0,4%. Доза введення суміші рис: сироватка 
змінювалась від 5,0; до 15,0% з інтервалом у 1,0%. При дозі введення суміші рису та 
сироватки понад 10,0% присмак був занадто вираженим, втрачався домінуючий смак 
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кисломолочної основи. Тому вирішено було у подальших дослідженнях суміш рису і 
сироватки вводити у кількості 10%.  

Визначено вплив дози введення суміші рису та сироватки на показник 
вологоутримуючої здатності модельних зразків. Встановлено, що введення суміші 
рису і сироватки практично не позначається на показнику вологоутримуючої 
здатності сиркових виробів (79,9%, тоді як у контролі 78, 7%), тому додаткове 
введення стабілізуючих речовин не потребується. 

Висновки. Вивчено можливість використання різних видів рису у технології 
сиркових виробів. Визначено умови підготовки рису та технологічні параметри його 
введення до складу кисломолочної основи. 

Виробництво таких продуктів дозволить урізноманітнити асортимент сиркових 
виробів та збагатити їх комплексом біологічно активних сполук. 

Література. 
1. Офіційний сайт продукції ТМ Жменька [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://rice.ua/ris. 
2. Медицинский сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://meditsinskij-

sajt.ru/rasteniya/ris-chernyj-chem-polezen.html. 
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Вступ. Серед харчових продуктів, які належать до найціннінших у харчовому і 
біологічному відношенні та рекомендовані для щоденного споживання людиною, є 
кисломолочні продукти. Ці продукти легко засвоюються організмом, стимулюють 
секреторну діяльність, нормалізують перистальтику кишечнику, покращують процес 
травлення, сприятливо впливають на засвоєння харчових речовин, підвищують тонус 
організму. 

На сьогодні актуальним є розроблення нових видів кисломолочних напоїв, які 
мають забезпечувати відповідність хімічного складу харчових раціонів 
фізіологічним потребам організму, а також підтримувати і регулювати конкретні 
фізіологічні функції, зберігати та покращувати здоров'я. 

Кисломолочні напої, до складу яких входять натуральні корисні інгредієнти, 
користуються постійним і підвищеним попитом у споживачів. В якості натуральних 
добавок використовують різноманітні біологічно повноцінні компоненти: продукти 
переробки злаків, рослинні екстракти, композиції злаків і фруктів.  

Застосування екстрактів в харчовій промисловості розширюється не тільки за 
рахунок принципово нових видів рослинної сировини, але й шляхом створення 
оригінальних за смако-ароматичними властивостями фітокомпозицій. Крім того, 
рослинні екстракти сприяють значному покращанню органолептичних показників 
харчових продуктів за рахунок вмісту природних барвників і ефірних олій, мають 
здатність подовжувати терміни зберігання продуктів за рахунок антибактеріального 
ефекту. 

Виробництво ферментованих напоїв, особливо йогуртів, є одним із вагомих 
чинників повноцінного і адекватного харчування населення нашої країни. Біологічна 
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і харчова цінність цих продуктів може бути підвищена за рахунок застосування 
спеціально підібраних  композицій рослинних компонентів на основі теоретичних та 
практичних досягнень в галузі харчових технологій. На внутрішньому ринку Україні 
наявна біологічно повноцінна рослинна сировина з оригінальними органолептичними 
їхарактериастиками. Так, йогурт з плодами чорниці та екстрактом м’яти сприятиме 
нормалізації шлунково - кишкового тракту, поліпшенню апетиту і травлення, матиме 
антисептичну і легко послаблюючу дію, привабливі смак, заах та колів. Таким чином, 
удосконалення технологій кисломолочних напоїв із застосуванням нових видів 
рослинної біологічно цінної сировини є перспективним напрямком в харчовій 
індустрії. 

Матеріали і методи. Об’єктом роботи є технологія йогурту.  
Метою роботи – виявлення впливу наповнювача із плодів чорниці та екстракту 

м’яти на органолептичні та фізико-хімічні властивості йогуртового напою та 
розроблення рецептури нового виду продукту. 

Застосовані для виконання дослідження методи для визначення органолептичних 
показників, активної кислотності, в’язкості, а також для статистичного оброблення 
результатів є стандартними або загальноприйнятими. 

Результати. Гідромодуль для приготування водної витяжки м’яти змінювали 
від 100:1 до 50:1.  Мінімально необхідний вміст екстрактивних речовин м’яти у 
йогурті був досягнутий у разі застосування 1,5 % екстракту, виготовленого за 
гідромодуля 50:1. Встановлено рекомендований вміст пюре з чорниці у йогурті, що 
складає 15 %. 
Вплив рослинних компонентів у кількостях від 1,0 до 2,0 % на динаміку сквашування 
та зміну активної кислотності впродовж зберігання показано на рис. 1 і 
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Рис. 1 Зміна активної кислотності суміші у процесі сквашування 
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Умовні позначення: контроль – суміш нормалізована молочна; 
-  зразок №1 – суміш нормалізована молочна із вмістом 15 % пюре чорниці та 1,0 

%  екстракту м’яти; 

-  зразок №2 – суміш нормалізована молочна із вмістом 15 % пюре чорниці та 1,5 
% екстракту м’яти;   

-  зразок №3 – суміш нормалізована молочна із вмістом 15 % пюре чорниці та 2,0 
% екстракту м’яти. 

 
Рис. 2  Зміна активної кислотності у процесі зберігання 
 
Як видно з наведених даних активна кислотність на початку сквашування 

практично не змінюється, оскільки відбувається пристосування мікроорганізмів 
закваски до середовища. 

Виявлено вплив пюре чорниці та екстракту м’яти на тривалість та ефективність 
сквашування. Масова часка чорниці у кількості 15 % подовжує тривалість 
сквашування при досягненні активної кислотності не нижче 4,8 од. рН на 0,5 -1 год. 

Початкова активна кислотність нормалізованого заквашеного молока, що містить 
15 % пюре з чорниці, знижується на 0,5 од. рН, що пояснюється наявністю 
органічних кислот. Різний вміст екстракту м’яти практично не впливає на 
ефективність сквашування. 

 
Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про доцільність 

використання чорниці та м’яти у виробництві кисломолочних напоїв. Завдяки їх 
використання підвищується харчова цінність напою, покращуються органолептичні 
показники, продукт відповідає нормативним  показникам якості. Впровадження у 
виробництво кисломолочного напою з наповнювачем із чорниці та м’яти буде 
сприяти розширенню асортименту продуктів, корисних для здоров’я людини. 
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Вступ. За останні роки широкого вжитку набуло використання напівфабрикатів, 

що мають тривалий термін придатності до споживання, для приготування продуктів 
харчування, до яких можна віднести сухі багатокомпонентні суміші (СБС). При 
цьому споживачі беруть до уваги не лише поживну та енергетичну цінність 
продуктів, але і наявність біологічно активних компонентів. Тому, з урахуванням 
сучасних тенденцій здорового харчування, актуальним є створення 
багатокомпонентних продуктів з комбінуванням складових як тваринного (молочна 
сировина) так і рослинного походження. 1  

Одним із важливих прийомів їжі є сніданок, яким людина часто нехтує, завдаючи 
цим шкоди власному здоров’ю, виправдовуючись браком часу. Змінити таку 
ситуацію можна, вживаючи зранку багатокомпонентний коктейль на молочній 
основі, приготування якого займає лише декілька хвилин 2.  

 
Матеріали та методи. Матеріалами досліджень були продукт сухий молочно-

рослинний (ПСМР), молоко сухе знежирене, фруктоза дрібнокристалічна, гречка з 
інуліном, цикорна суміш з женьшенем, БАД «Женьшень в клітковині», БАД «Пектин 
гарбуза в клітковині», модельні  СБС із зазначених інгредієнтів.  

В сухих багатокомпонентних сумішах визначали індекс розчинності методом 
центрифугування за ГОСТ 30305.4-95; у готових коктейлях досліджували 
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органолептичні показники, активну кислотність, густину, збитість за стандартними 
методиками. 

 
Результати. Основною умовою рівномірного розподілу сухих компонентів при 

створенні сухої багатокомпонентної суміші, що отримували способом сухого 
змішування, це використання інгредієнтів  однокового агломеративного складу. 

У попередніх дослідженнях обґрунтовано співвідношення компонентів основ 
СБС для коктейлів, що містять молоко сухе знежирене, фруктозу та цикорій 3. 
Використання нових інгредієнтів рослинного походження, багатих на клітковину 
здатну до набухання, та ПСМР потребує корегування вмісту складових сухих 
сумішей та умов їх відновлення. 

Для створення модельних багатокомпонентних сумішей з новими інгредієнтами 
за основу для коктейлів брали суміш молока сухого знежиреного та продукту сухого 
молочно-рослинного у співвідношенні 1:1, фруктозу у кількості 20-25 % та цикорна 
суміш з женьшенем – 2,0-2,5 %. Підбір доз внесення компонентів з клітковиною 
визначали за органолептичними показниками відновлених модельних сумішей із 
розрахунку 18-20 г СБС на 100 г води. Внесення у суху десертну суміш одного із 
компонентів: гречки з інуліном у кількості 5-7%, женьшеню в клітковині – 3-4%, 
пектину гарбуза в клітковині – 5-6%, після відновлення забезпечує отримання 
продукту з такими органолептичними характеристиками: 

смак – чистий, солодкий, молочний з вираженим присмаком цикорію та легким 
присмаком гречки (гарбуза), обумовлений внесеним компонентом, без сторонніх 
присмаків; 

запах – чистий цикорієво-молочний, без сторонніх запахів; 
консистенція – однорідна, помірно в’язка з відчутними поодинокими часточками 

нерозчиненого сухого продукту; 
колір – коричневий, рівномірний по всій масі з поодинокими часточками 

нерозчиненого сухого продукту. 
Внесені компоненти рослинного походження обумовлюють активну кислотність 

відновлених сумішей на рівні 5,8-6,2. Враховуючи, що клітковина не розчиняється, а 
лише набухає, індекс розчинності продукту збільшується до 0,57-0,92 см3 сирого 
осаду (для сухої молочної основи з фруктозою і цикорієм – 0,02-0,05 см3 сирого 
осаду) 3. 

Для відновлення СДС використовували питну воду температурою (40±5) С, 
змішування проводили у побутовому блендері – 1,5-2 хвилини, досліджували 
відновлений продукт в інтервалі 5-45 хв. з кроком 10 хв. Набухання сухих 
компонентів відчутне органолептично спостерігалось через 15 хв., проте досягнення 
повного відновлення та набухання відбувалось через 45 хв., що підтверджено 
визначенням густини суміші. 

 
Висновки. Використання біологічно активних добавок «Женьшень в 

клітковині», «Пектин гарбуза в клітковині», «Гречка з інуліном» у технології сухих 
молочних десертних сумішей для коктейлів забезпечує приготування високоякісних, 
поживних харчових продуктів, які не потребують складного і тривалого оброблення. 
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17. Вивчення ефективності різних способів екстрагування для 

удосконалення технології морозива з рослинними екстрактами 
 

Олена Антонюк, Валентина Саржан 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Удосконалення технології морозива, виготовленого з використанням 

рослинних екстрактів, є досить перспективним напрямком наукових досліджень, 
оскільки натуральні барвники, ароматичні і біологічно активні речовини в складі 
екстрактів формують нові органолептичні, фізико -хімічні та мікробіологічні 
характеристики харчових продуктів [1]. 

Асортимент екстрактів, застосовуваних у харчовій промисловості, постійно 
розширюється за рахунок традиційних і екзотичних рослин, а також їх 
фітокомпозицій. 

Для розширення асортименту заморожених десертів авторами була вивчена 
можливість застосування як рослинної сировини пелюстки чайної троянди, які є 
багатим джерелом дубильних речовин, флавоноїдів (кверцитину і антоціанів),  
вітамінів (С, К, групи В), макро- та мікроелементів (цинку, марганецю, фосфору, 
хрому, кальцію, калію, магнію, міді, йоду, заліза, селену, молібдену, кремнію) [2].  

Матеріали і методи. Метою досліджень було вивчення ефективності різних 
способів екстрагування в системі «вода/троянда» для удосконалення технології 
морозива з рослинними екстрактами. 

Для проведення досліджень використовували пелюстки троянди, які попередньо 
подрібнювали до середнього розміру частинок 0,2...0,5 см , відповідно до 
рекомендацій В. М. Лисянського [3]. Екстрагування способом мацерації здійснювали 
за гідромодулів 30:1 ; 20:1 та 10:1 трівалістю до 80 хв у діапазоні температур 40...100 
˚С у ємності, оснащеній мішалкою, за частоти обертів 2,6...2,7 с- 1. 
Віброекстрагування проводили у віброекстракторі періодічної дії, розробленому 
науковцями кафедри процесів и апаратів НУХТ [4] . 

Як критерій ефективності екстрагування було прийнято загальну кількість сухих 
екстрактивних речовин в екстрактах, які визначали методом висушування. 

Результати. Встановлено, що рекомендованими режимами екстрагування для 
пелюстків троянди та всіх гідромодулів є температура в діапазоні 80...100 º С 
впродовж 30...40 хв у разі застосування мацерації та 10...25 хв за віброекстрагування. 
Виявлено, що віброекстрактор підвіщує ефективність екстрагування у 1,1...1,5 рази, а 
динамічна рівновага за ціх умов настає швидше на 10 хв, порівняно з мацерацією, что 
дозволяє раціонально переробляти рослину сировину, заощаджувати енергію та 



 495 

скорочувати технологічний цикл виробництва. У разі застосування мацерації 
доведено доцільність проведення одно- та двократного екстрагування, за яких у 
розчин переходить у середньому до 75 та 23 % розчинних речовин відповідно. 
Доведено, що у разі застосування віброекстрактора двократне екстрагування 
недоцільне, оскількі вилучення основної маси екстрактивних речовин з рослинної 
сировини відбувається вже за першого екстрагування й становіть до 93 %.  

Висновки. Встановлено, що за віброекстрагування вилучення екстрактивних 
речовин у розчинник проходить ефективніше, а рівноважна концентрація 
екстрактивних речовин у екстрактах настає швидше, що дозволяє раціонально 
використовувати рослинну сировину, скорочувати технологічний цикл виробництва 
та заощаджувати витрати енергоресурсів. 
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18. Використання васабі в технології  закусочного масла  
 

Ірина Турчин, Наталя Сливка, Ольга Михайлицька 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Гжицького 
 
Вступ. В останні роки великої популярності набуло масло пониженої жирності з 

білковими та смаковими наповнювачами, збалансоване за співвідношенням жир-
білок і підвищеної біологічної цінності [4,5].  При виборі компонентів при 
виробництві закусочного масло важливим є не тільки підбір оригінальних смакових 
інгредієнтів, збалансоване співвідношення молочної жирової фази та смакових 
інгредієнтів, але й  виробництво продукту, який би сприяв профілактиці 
захворювань, продовженню життя, створенню умов для підвищення здатності 
організму протидіяти несприятливому впливу навколишнього середовища та бути 
доступним за вартістю більшості споживачів [1-3].  

Метою дослідження було розробити технологію закусочного масла з рослинним 
наповнювачем, а саме з васабі. 

Корисні, поживні властивості кореня васабі відомі здавна, особливо в країнах 
Сходу, завдяки великій кількості вітамінів групи В, С, а також Калію, Кальцію, 
Мангану і Магнію, Сульфуру. Корінь багатий на глюкозиди і сінігрін, проте містить 
мало вуглеводів, холестеролу, жирів. Завдяки ізотіоноцінатам, васабі має 
характерний запах і смак, та володіє  цілющими властивостями при астмі та застуді. 
Згідно з результатами досліджень, ізотіоціонати ефективні в боротьбі проти кишкової 
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палички, стафілококу і різних грибків. Також вони запобігають і лікують різні 
пухлини, надають могутню антиоксидантну дію, сприяють знищенню росту бактерій 
у роті, а також попереджають розвиток карієсу.  

Хрін васабі дуже гострий, тому його не рекомендується вживати людям із 
запальними процесами в шлунку і кишечнику. Також вживання японського хрону 
небажане при захворюваннях нирок, печінки, при підвищеній кислотності шлунка. 
Велика доза васабі здатна підвищити артеріальний тиск. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили в лабораторії 
кафедри технології молока і молочних продуктів ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького.  

Наповнювач хрін васабі вносили в різних кількостях (5-15 %). Перед внесенням 
порошок васабі розчиняли у пастеризованій воді при температурі 20 ˚С до 
сметаноподібної консистенції. Контролем служило солодковершкове масло без 
наповнювача. 

Проби масла відбирали згідно ДСТУ ISO 707-2002 ,,Молоко і молочні продукти. 
Настанови з відбирання проб”; ДСТУ ISO 5538:2004 ,,Молоко і молочні продукти. 
Відбирання проб. Контроль за якісними показниками”.  

В пробах масла визначали органолептичні показники. Показники перекисного 
числа визначали на 1-, 7-, 8-, 11-, 18- та 20-у добу зберігання та порівнювали з 
даними контрольного масла. 

Результати досліджень. Нами було проведено визначення органолептичних 
показників  досліджуваних зразків масла. Спостерігались зміни забарвлення 
дослідного масла залежно від кількості внесеного васабі. Розподілення наповнювача 
було рівномірним у всіх зразках масла. Поверхня  масла була блискучою, сухою, без 
виражених крапель вологи на зрізі. Масло набувало більш вираженого присмаку і 
запаху васалі із зростанням кількості внесеного наповнювача.  

Дослідження перекисного числа (як показника  швидкості псування масла при 
зберіганні),  показали, що дослідне масло з васабі найкраще зберігалось при його 
внесенні в  кількості 5 % та  залишалося свіжим і на 20-у добу дослідження. 

Висновки. 1. За органолептичними показниками масло з наповнювачем васабі  
відповідало вимогам стандарту, проте набуло смаку, запаху та кольору  наповнювача. 

2. Закусочне масло з васабі найкраще зберігалось при вмісті наповнювача – 5 % і 
було свіжим та  придатним до тривалого зберігання впродовж усього терміну 
дослідження. 
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19. Особливості хімічного складу і властивостей молока 
високопродуктивних корів при використанні у їх годівлі макухи 

соєвої та сої експондованої 
 

Михайло Кулик, Олена Безносюк 
Вінницький національний аграрний університет 

 
Вступ. Молочна продуктивність великої рогатої худоби визначається рядом 

зовнішніх та внутрішніх факторів, серед яких найвпливовішим є годівля. Науковцями 
досліджений характер впливу збалансованості годівлі, поживної цінності, 
забезпеченості основними елементами живлення на лактопоез. Вивчено особливості 
змін молочної продуктивності при дії різного типу годівлі [4, 12]. Науково доведено, 
що окремі групи кормів та види корму по-різному діють на величину надоїв та якість 
молока [6, 8, 9]. Із зростанням уваги до такого білкового виду корму як соя, особливо 
у так званому «соєвому поясі України» почали досліджувати дію її на організм 
лактуючих тварин. Накоплений чималий науковий матеріал із використання за зерна 
сої у годівлі дійних корів як у чистому вигляді, так і у складі комбікормів та 
кормових добавок [1, 10, 11, 16]. Крім того, практика використання сої в раціонах 
дійних корів завжди сприяла поліпшенню якості продуктів з молока: сметани, сирів, 
масла та інших [5, 15]. Науково доведено, що соя підвищує в молоці вміст жирних 
кислот довгому ланцюгу, особливо ненасичених - олеїнової і лінолевої, що сприяє 
виробництву більш пластичного вершкового масла (яке краще намазується на хліб) і 
більш корисне для харчування людини [2, 3, 16]. Багаторічний досвід використання 
повножирової сої в раціонах корів, свідчить про повноту збереження в молоці 
характеристик необхідних у виробництві сирів, в тому числі підвищеної «лежкості» 
[14]. 

Вище наведений матеріал свідчить про те що, соя, а також корми та кормові 
добавки на її основі позитивно впливають на продуктивність дійних тварин, 
покращує хімічний склад і властивості одержаного молока і молочних продуктів. В 
свою чергу це зумовлює підвищення економічної ефективності виробництва молока 
[1, 16]. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили на базі ДП ДГ 
«Олександрівського» УААН с. Олександрівка Тростянецького району Вінницької 
області та відділі технології виробництва та використання кормів, лабораторії 
зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів та сільського господарства Поділля 
НААН. Метою експериментів було вивчення характеру впливу вказаних кормових 
чинників на продуктивність високопродуктивної молочної худоби, перетравність 
поживних речовин, якість та властивості молока. Схема науково-господарського 
досліду подані у таблиці.  

Таблиця 
Схема науково-господарського досліду 

Характеристика годівлі тварин 
Група Кількість 

тварин у зрівняльний період 
(14 діб) у основний період (70 діб) 

1 – 
контрольна 30 Основний раціон (ОР) ОР+1 кг шроту 

соняшникового 
2 – дослідна 30 ОР ОР+1 кг соєвої макухи 
3 - дослідна 30 ОР ОР+1 кг сої екпондованої 
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Молочну продуктивність корів визначали за результати контрольних доїнь, 
вмістом білку та жиру в молоці. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості молока 
високопродуктивних корів досліджували за загально прийнятими методиками [13, 
14]. 

Результати досліджень. Нами установлено, що на початку стійлового періоду 
молоко тварин 2-ї дослідної групи мало менше жиру, білку та сухого залишку 
відповідно на 4,8, 1,0 та 3,5%. Протягом стійлового періоду досліду картина дещо 
змінилася. В середньому за обліковий період молоко високопродуктивних корів за 
споживання соєвої макухи характеризувалося більшою кількістю білка та вологи. 

Експериментально було виявлено, що якість молока за дії сої експондованої у 
різні етапи досліду була неоднаковою. Так, на початку стійлового періоду досліду у 
молоці тварин 3-ї дослідної групи спостерігалося зниження вмісту жиру, білку та 
сухого залишку; у середині, навпаки, підвищення цих показників, а в кінці -  
зменшення кількості жиру на 0,5%, білка – на 2,3%, сухої речовини – на 3,1% та 
зростання умісту води на 0,3% (р < 0,5). У середньому на фоні зимових раціонів 
споживання сої експондованої зумовлює зростання концентрації жиру на 0,3% та 
води – на 0,2% та зниження білку на 1,0% і сухого залишку – на 1,8% у порівнянні з 
контролем. 

У літній період вплив додаткового введення до раціонів високопродуктивних 
корів сої різного виду обробки відрізнявся за характером від стійлового періоду. Так, 
годівля з використанням соєвої макухи на фоні зелених кормів не виправдала 
очікувань: якість молока тварин 2-ї дослідної групи була гіршою, ніж у контролі. 
Вплив згодовування літніх раціонів із соєю експонованою на якість молока 
високопродуктивних корів виразився у зростанні умісту жиру на 4,7% та сухої 
речовини – на 0,9% у порівнянні з контролем. 

У ході наших досліджень вивчалися зміни фізико-хімічних властивостей молока 
за дії нових кормових чинників на фоні зимових та літніх раціонів. Зокрема, введення 
до зимових кормосумішок високопродуктивних корів соєвої макухи зумовлює 
зростання умісту СЗМЗ на 1,8%, густини – на 0,03%, точки замерзання – на 2,6%, а 
титрованої кислотності – на 2% . 

Включення замість шроту соняшникового до зимових раціонів 
високопродуктивних корів сої експондованої, сприяє підвищенню густини молока на 
0,3%, точки замерзання – на 1%, зниженню кислотності – на 0,7% та не впливає на 
уміст СЗМЗ . 

На фоні літніх раціонів вплив досліджуваних чинників годівлі на технологічні 
властивості молока виявися дещо іншим. Експериментально виявлено, що у 2-й 
дослідній групі молоко мало менший уміст СЗМЗ та точку замерзання, проте, 
характеризувалося вищою кислотністю. Аналогічні зміни експериментально були 
встановлення нами і у молоці 3-ї дослідної групи . 

Висновки. 1. Хімічний склад молока високопродуктивних корів за годівлі з 
використанням соєвої макухи на фоні зимових раціонів відрізнявся від контролю 
більшим вмістом білку та води, а на фоні зелених кормів – був гіршим за показники 
1-ї групи.  

2. Згодовування сої експонованої як у складі зимового, так і літнього раціону 
сприяло зростанню у молоці концентрації жиру та сухої речовини. 

3. Включення ж до зимових раціонів макухи із сої уміст СЗМЗ, точка замерзання 
та густина зростають, а експонованої сої – зростає лише густина та температура 
замерзання, а кислотність падає, що свідчить про покращення технологічної 
придатності молока високопродуктивних корів 3-ї дослідної групи. 



 499 

Література 
1. Бабич А. Соєвий пояс і розміщення виробництва сортів сої в Україні / А. 

Бабич, А. Бабич-Побережна // Пропозиція. - 2010. - № 4. - C. 52-56. 
2. Krantz Jim. Soybeans As Cow Feed: A Natural Forage. / J.Krantz. – 2012/ -p. 56-

58. 
3. Ritchie Jim. Dairy Cows Thrive On Whole Soybeans / Jim Ritchie // 

Corn+Soybeans degist. – 2013. – P.26. 
4. Безух В.М. Обмін речовин у високопродуктивних корів та їх аналіз / В.М. 

Безух, О.В. Чуб, В.П. Надточий // Збірник наук. праць ВНАУ. – 2010. – Вип.10. –С.5 – 
8. 

5. Біоенергетична оцінка технологій виробництва кормів за продукцією і 
якістю молока / М. Ф Кулик, Т. В. Засуха, В. М. Смалиус, О. В. Жмудь, В. 
М.Семенюк. - К.: Світ, 1999. - 51 c. 

6. Вагнер, Н. Кладовая растительного белка / Н. Вагнер // Фермерське 
господарство. - 2013. - № 43. - C. 11. 

7. Диланян З.Х. Сыроделие / З.Х. Диланян. – М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1984. – 520 с. 

8. Іванченко М.М. Годівля та утримання високопродуктивних корів / М.М. 
Іванченко. – К. : Урожай, 1991. – 80 c. 

9. Кудлай І. Організація годівлі високопродуктивних корів / І. Кудлай // 
Тваринництво України. – 2010. – № 6. – C. 6-11. 

10. Лихочвор В. Соя виходить за межі Соєвого поясу / В. Лихочвор // 
Пропозиція. - 2010. - № 4. - C. 58-60. 

11. Мікробіологічні характеристики кормової добавки "Соя повножирова 
екструдована" / В. Г. Чалий, Я. П. Богатиренко, П. Денисенко та ін. // Ефективні 
корми та годівля. - 2013. - № 3. - C. 35-36. 

12. Омельяненко І. П. Виробництво кормів для комплексів великої рогатої 
худоби / І. П. Омельяненко, Л. І. Лук'яненко. - Львів: Каменяр, 1978. - 72 c. 

13. Охрименко О.В. и др. Лабораторный практикум по химии и физике молока / 
О.В. Охрименко и др. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 256 с. 

14. Рогожин В.В. Практикум по биохимии молока и молочных продуктов / В.В. 
Рогожин, Т.В. Рогожина. – СПб.: ГИОРД, 2008. – 280 с. 

15. Таранов М.Т. Биохимия кормов / М.Т. Таранов, А.Х. Сабиров. – М.: 
Агропромизат, 1987. - 224 с.  

16. Шевніков М.Я. Наукові основи вирощування сої в умовах лівобережного 
лісостепу України: [наук. вид.] / М.Я. Шевніков. - Полтава: Крюков, 2007. - 208 c. 

 
 



 500 

20. Розроблення технології масляної пасти на основі 
фруктозного сиропу з журавлини 

 
Ігор Устименко, Тамара Рашевська 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Використання функціональних добавок на сьогоднішній день є 

перспективним напрямом в харчовій промисловості. Актуальним є вдосконалювати  
існуючі технології молочних продуктів  та розробляти нові продукти шляхом 
додавання функціональних добавок, щоб покращити їх біологічні властивості, тим 
самим покращуючи стан здоров’я споживачів. Було запропоновано в якості 
функціональної добавки фруктозний сироп з журавлини.  

 
Матеріали і методи. Плоди журавлини мають лікувально-профілактичні 

властивості. Доведена бактерицидна здатність журавлини на кокові форми мікробів і 
стимулюючу дію секреції підшлункової залози, журавлина виводить з організму різні 
хвороботворні бактерії. Плоди журавлини багаті на  вітамін C , В1, B2, Р , РР , Е. [2] 

У журавлині знайдено 15 різних мікроелементів, в їх числі: натрій, йод, 
марганець, магній, алюміній, кальцій, залізо, кремній, титан та інші. А також 
антиоксиданти, органічні кислоти, стерини, алкалоїди, фосфоліпіди, флавоноїди, 
лейкоантоціани, фенолкислоти, серотонін,  рутин, холін, бетаїн, кумарини. [1] 

 
Результати. Нами запропоновано рецептурний склад для масляної пасти, з 

врахуванням всіх властивостей сиропу з журавлини. При складанні рецептур, було 
враховано органолептичні та фізико-хімічні властивості  готового продукту. 

Важливим етапом був  підбір оптимального співвідношення молочної сировини 
та сиропу з журавлини так як,  від цього залежить органолептика та фізико-хімічні 
властивості готового продукту. Оптимальним є співвідношення дози внесення 
сиропу до масляної пасти 1:5. 

 
Висновки. Використання сиропу з журавлини в рецептурі масляної пасти  дає 

можливість підвищити вміст вітамінів, біологічно-активних речовин та розширити 
асортимент продукції профілактичного призначення. 
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21. Особливості виробництва йогуртів в домашніх умовах  
 

Оксана Гребельник, Анна Яценко 
Національний Білоцерківський аграрний університет  

 
Вступ. В умовах сьогодення населення починає усвідомлювати той факт, що 

більшість проблем пов’язані з харчуванням і можуть бути подолані за рахунок зміни 
повсякденного раціону людини. Кисломолочні напої – це продукти підвищеної 
біологічної цінності, що здатні збалансувати харчування [1].  

Нині все частіше пересічні громадяни віддають перевагу продуктам, 
виготовленим в домашніх умовах. Особливо популярним є виробництво йогуртів. Як 
правило, їх виготовляють на основі молока питного або молока коров’ячого сирого. 
Однак, класична технологія виробництва цього продукту має свої особливості. А 
тому при застосуванні побутової техніки отримані вироби не завжди мають 
задовільні органолептичні показники. 

Метою роботи було дослідити процеси виготовлення йогурту в домашніх 
умовах. 

Матеріали та методи. Матеріалами досліджень були молоко пастеризоване 
«Володарка» з масовою часткою жиру 2,5% та молоко сире коров’яче незбиране; 
йогурти, отримані на їх основі; суха бактеріальна закваска «Йогурт Vivo», що 
відповідає ТУ У 15.5-30603000636-001:2009. Пастеризацію молочної сировини 
здійснювали за таких режимів теплового оброблення: 1 – 100 °С без витримки; 2 – 
95°С з витримкою 20-60 с; 3 – 85° С з витримкою 5-6 хв.; 4 – без термічного 
оброблення. Виробництво йогуртів проводили за наступною технологією: 
пастеризація, охолодження до температури (37±1)°С, заквашування, сквашування, 
охолодження. Процес сквашування проводили у побутовій йогуртниці Moulinex 
YG230131. 

Були досліджені фізико-хімічні, органолептичні та санітарно-гігієнічні 
показники сировини за стандартними методиками. У процесі сквашування 
контролювали титровану кислотність. У готових виробах були досліджені 
органолептичні показники, титрована кислотність, ступінь синерезису 
(фільтруванням). 

Результати. Класичні дослідження виробництва кисломолочних напоїв 
виявляють той факт, що високі температурні режими термічного оброблення 
сировини покращують їх органолептичні властивості та вологоутримуючу здатність 
[2].  

При використанні у якості молочної сировини молока питного пастеризованого 
отримані вироби мали смак та аромат, характерний для йогурту. Однак, зразки, 
виготовлені при застосуванні режимів термічного оброблення 1-3, мали вади 
консистенції, що посилювалися пропорційно підвищенню температури пастеризації. 
Йогурт, отриманий з сировини, що пастеризувалася за температури 100°С, мав 
борошнисту консистенцію з відділенням сироватки. Найкращу консистенцію за 
органолептичним оцінюванням мав продукт без теплового оброблення. Ступінь 
синерезису у зразках 1-3 теж збільшувався пропорційно збільшенню температури: 
від 36 до 48 % відповідно. 

При використанні у якості молочної сировини молока коров’ячого сирого також 
виявлено вплив теплового оброблення на якість готових виробів. При застосуванні 
режимів пастеризації 1-3 отримані зразки мали чисті кисломолочні смак та аромат, 
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характерні для йогурту. Зразок 4 без термічного оброблення мав кисломолочний смак 
та аромат без ознак розвитку йогуртної культури. Консистенція всіх зразків була 
щільна, густа. Спостерігалося незначне розшарування внаслідок високої масової 
частки жиру в молоці. У зразках 1 та 4 спостерігалося незначне відділення сироватки. 
Дослідження ступеню синерезису виявило, що за високих температур пастеризації 
ступінь синерезису збільшується: у зразку 1 цей показник досягає 56 %.  

Загальний аналіз протікання процесів сквашування виявив, що температурне 
оброблення впливає на тривалість протікання процесу. При підвищенні 
температурних режимів процеси сквашування скорочуються на 0,5-1 годину. За 
використання режимів 1-2 для пастеризованого молока час, протягом якого 
кислотність досягала стандартного значення для йогуртів 80 °Т, складав 6 годин; для 
режимів 3-4 – відповідно 5,0-5,5 годин. 

Висновки. При застосуванні для виробництва йогуртів у домашніх умовах 
молока питного пастеризованого повторне теплове оброблення недоцільне, так як 
воно погіршує якість готових виробів. При використанні у якості сировини сирого 
молока оптимальними режимами пастеризації є теплове оброблення за 85° С з 
витримкою 5-6 хвилин, що забезпечить отримання високоякісного продукту. 

Тривалість сквашування обернено пропорційна температурі термічного 
оброблення. 
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22. Використання вторинних матеріальних ресурсів при 
виробництві молочно-рослинних продуктів 

 
Є.О. Ізбаш, Т.В. Маковська 

 Одеська національна академія харчових технологій 
 

В раціонах харчування людей різних вікових груп особливе місце займають 
молоко та молочні продукти завдяки їх харчовій, біологічній цінності та 
органолептичним властивостям. 

Сьогодні багато молокопереробних підприємств стикаються з проблемою 
переробки або утилізації сироватки. Основна проблема не в можливості переробки, а 
в організації максимально ефективного та прибуткового виробництва. Традиційний 
спосіб переробки – сушіння сироватки, найчастіше є неможливим, завдяки 
відсутності потужностей для сушіння, або недостатніх об’ємів сироватки. 

Білкові речовини підсирної сироватки за своєю природою близькі до білків крові, 
тому використовуються організмом людини для регенерації білків печінки, 
утворення гемоглобіну і плазми крові. Крім того, вони володіють  
антиканцерогенною, імуномодулюючою дією, антимікробною властивістю, 
протизапальним та токсинозв’язуючим ефектом. 
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Альбумінна паста – це високоякісний білковий напівфабрикат, тобто концентрат 
альбумінів і глобулінів. З 1 тонни сироватки можна отримати           35-40 кг 
альбумінного сиру в залежності від типу сироватки та способу коагуляції білків. 

Найбільш поширений у виробничих умовах спосіб виділення білкових речовин з 
сироватки – теплова коагуляція при оптимальних значеннях рН та температури. В 
дослідженнях вітчизняних та закордонних авторів встановлено, що незважаючи на 
те, що сироваткові білки в процесі виділення методом термокислотної коагуляції 
піддаються впливу високих температур, це не викликає суттєвого зниження їх 
біологічної цінності, а засвоєння практично ідентичне нативному білку. 

Перспективним для створення молочно-рослинних композицій є ячмінь, який 
поступається за вмістом харчових волокон тільки гречці. У процесі виробництва 
круп’яних виробів з ячменю залишається ячмінна мучка, яка сьогодні 
використовується на кормові цілі. Вихід її при переробці ячменю базисних кондицій 
становить 17 %. 

У порівнянні з ячної крупою ячмінна мучка містить більше білку (на 2 %), жиру 
(на 6 %), клейковини (на 4,8 %) і перевершує зерно ячменю за вмістом вітамінів 
групи В. 

Метою даної роботи є вибір способу коагуляції білків з підсирної сироватки, 
дослідження способів підготовки молочної і рослинної сировини для функціональних 
продуктів з використанням вторинних матеріальних ресурсів молочної та 
зернопереробної галузей. 

Для виробництва десертів використовували сир кисломолочний та сир 
альбумінний, вироблений з підсирної сироватки методом термокислотної коагуляції, 
збагачений ячмінною мучкою, цукром та фруктовим наповнювачем. 

Об’єктом досліджень були сиркові десерти, вироблені з сиру кисломолочного 
нежирного з додаванням сиру альбумінного і ячмінної мучки. Вивчено способи 
підготовки ячмінної мучки, зокрема: ступінь подрібнення та режими набухання. 
Аналіз результатів дозволив рекомендувати подрібнення ячмінної мучки до розмірів 
132 мкм. Підвищення температури покращує ступінь набухання, що дає можливість 
рекомендувати температуру набухання 75 °С з гідромодулем 1:4. Розроблена 
рецептура десертів з високими органолептичними та нормованими 
мікробіологічними й фізико-хімічними показниками. 

Проведені дослідження свідчать про можливість використання вторинних 
матеріальних ресурсів молочної та зернопереробної галузей – альбумінного сиру, 
який підвищує біологічну цінність продукту, і ячмінної мучки, яка служить 
пребіотиком, при створенні функціональних молочних продуктів. 

 
 



 504 

23. Розробка рецептур кисломолочних напоїв з маслянки із 
сиропами спецпризначення 

 
В.М. Стойко, Ю.Р. Гачае 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  
імені С.З.Гжицького, м.Львів 

 
Вступ. Сучасні складні екологічні умови зумовлюють  гостру потребу в 

покращенні структури харчування населення за рахунок підвищення якості, 
біологічної цінності і смакових характеристик продуктів. Серед широкого загалу 
ефективних шляхів захисту населення в умовах складної екологічної обстановки є 
виробництво підприємствами харчової промисловості продуктів лікувально-
профілактичного призначення, в тому числі молочних. Виготовлення широкого 
асортименту таких молочних продуктів, в тому числі кисломолочних напоїв, диктує 
необхідність пошуку нових традиційних та натуральних джерел сировини. Цікавим, 
перспективним та раціональним для цього напрямку є використання для цієї мети 
наповнювачів нового покоління фітосиропів із лікарських трав (особливо їх 
комплексів). При цьому, лікувально-профілактична дія цих поєднань суттєво зростає. 
Цінний хімічний склад, висока поживна та біологічна цінність, ефективна 
лікувально-профілактична дія цих продуктів є вагомими факторами використання їх 
не лише в медицині, а й в харчовій промисловості. 

Матеріали і методи. Метою досліджень було вивчення технологічного 
процесу виготовлення кисломолочної маслянки (мчж 2,5%) та к/м напою «Наріне» із 
використанням в якості солодких наповнювачів сиропів спецпризначення 
«Печінковий», «Грудний», «Заспокійливий» та «Імунний». Визначальним фактором 
під час досліджень та пошуку оптимальних рецептур солодкої сквашеної маслянки із 
сиропами «Печінковий», «Грудний», «Заспокійливий» та «Імунний» було 
максимально можливе збереження нормативних характеристик даних кисломолочних 
напоїв та застування рекомендованих доз споживання біодобавок. «Печінковий», 
«Грудний», «Заспокійливий» та «Імунний» - вітчизняні рослинні біодобавки нового 
покоління із лікувально-профілактичною дією на основі рослинних витяжок (квіти 
безсмертника, трава деревію, чебрець, звіробій та інші). Дослідження, проведені в 
умовах ПРаТ “Галичина” (Радехівський молокозавод), Жидачівського сирзаводу та 
наукової лабораторії кафедри технології молока та молочних продуктів передбачали 
розробку промислових кисломолочних напоїв з маслянки із сиропами «Печінковий», 
«Грудний», «Заспокійливий» та «Імунний», оцінку їх органолептичних, 
технологічних та біологічних властивостей, та показників безпеки при виготовлені і 
при зберіганні. 

Результати. За результатами проведених експериментів розроблені нові 
промислові рецептури солодких кисломолочних напоїв з маслянки та «Наріне» із 
використанням в якості наповнювачі 4-х пропонованих фітосиропів, кількість яких 
складала в рецептурі - 7,5-11%. Слід відзначити, що дослідні зразки кисломолочних 
напоїв мали належні товарознавчі характеристики: світло-жовтий та жовтий колір, 
солодкий кисломолочний смак, сметаноподібну консистенцію. При використанні 
окремих фітосиропів спецпризначення в органолептиці констатовано незначний 
присмак м’яти. При використанні сиропів «Печінковий», «Грудний», 
«Заспокійливий» та «Імунний» солодкі кисломолочні напої з маслянки та «Наріне» 
характеризувались підвищеною енергетичною цінністю (порівняно з традиційними 
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зразками), у них виявлено збільшення вмісту окремих вітамінів. Підвищення 
біологічної цінності ілюструють і зміни амінокислотного складу. Аналіз 
амінокислотного складу кисломолочних напоїв з маслянки із сиропами 
«Печінковий», «Грудний» та «Заспокійливий» показав наявність певного 
перерозподілу кількісного вмісту окремих амінокислот. Так, у кисломолочній 
фруктовій маслянці з сиропом «Грудний» серед незамінних амінокислот 
спостерігалося більш помітне зростання концентрації метіоніну та значно менше – 
треоніну, валіну, лейцину і фенілаланіну. Із замінних амінокислот найбільше зростав 
рівень цистину та помітно менше гліцину і глютамінової кислот. У маслянці з 
сиропом «Печінковий» більш значно зростала в складі незамінних концентрація 
метіоніну та дещо менше – триптофану і треоніну. Найменших змін зазнав 
амінокислотний склад при виготовленні кисломолочної маслянки з сиропом 
«Заспокійливий». Вивчено вміст амінокислот у к/м «Наріне» і при застосуванні 
сиропу «Імунний». Величини титрованої кислотності, вміст показників безпеки у 
дослідних зразків був у межах нормативних величин, що дає обґрунтовані підстави 
рекомендувати пропоновані солодкі кисломолочні напої з маслянки із сиропами 
«Печінковий», «Грудний», «Заспокійливий» та «Наріне» із сиропом «Імунний» для 
промислового виробництва. Дані розробки захищені патентами. 

Висновки. Розроблені промислові рецептури кисломолочних напоїв із 
маслянки із сиропами спецпризначення «Печінковий», «Грудний», «Заспокійливий» 
та «Наріне» із сиропом «Імунний».  

2. Дана продукція відзначалась підвищеною біологічною цінністю. 
Література 
1. Скорченко Т.А., Поліщук Г.Є., Грек О.В. Технологія незбираномолочних 

продуктів: навч. посібник. – Вінниця, 2005. – 264 с. 
2. ДСТУ ІО 5538:2004. Молоко і молочні продукти. Відбирання проб. Контроль 

за якісними ознаками. 
3. Шидловская В.П. Органолептические свойства молока и молочних 

продуктов. – М., 2000. – 280 с. 
 
 

24. Обгрунтування вибору монокультур lbc. Acidophilus 
для удосконалення технології напою кисломолочного для дитячого 

харчування «біолакт» 
 

А.С. Авершина, Н.А. Ткаченко 
Одеська національна академія харчових технологій 

 
У розробленій свого часу технології напою кисломолочного для дитячого 

харчування (НКДХ) «Біолакт» було передбачено ферментацію молочної основи 
традиційними заквасками, приготованими на монокультурах (МК) Lbc. acidophilus, 
що сприяло отриманню продукту з високим рівнем титрованої кислотності (100…120 
ºТ) та обмеженим терміном зберігання (не більше 72 год). Використання МК Lbc. 
acidophilus у складі бакконцентратів безпосереднього внесення (DVS), сприятиме, 
поряд з іншими перевагами, отриманню продукту високої якості з подовженим 
терміном зберігання. Тому метою даної роботи стало обґрунтування вибору МК Lbc. 
acidophilus у складі бакконцентратів DVS, які забезпечили б отримання НКДХ 
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«Біолакт» з невисоким рівнем кислотності (не вище 80…90 ºТ), високими 
пробіотичними властивостями й нормованими реологічними характеристиками. 
Вибір МК Lbc. acidophilus здійснювали із бакконцентратів DVS (табл. 1), 
представлених на ринку України і світу.  

Таблиця 1  
Характеристика монокультур Lbc. acidophilusу складі бакконцентратів DVS, 
представлених на споживчому ринку 

Назва  
бакконцентрату  

Компанія-
виробник 

Склад 
бакконцентрату 

Вид  
бакконцентрату 

FD  DVS  La-5 
 
F  DVS  La-5 
 
LYOBAC 
LACID 
 
«НАРІНЕ» 

«CHR. Hansen» 
(Данія) 

«CHR. Hansen» 
(Данія) 

«ALCE MOFIN 
GROUPPО» 

(Італія)  
ІПР НААН 

України 

Lbc. acidophilus La-
5 
 

Lbc. acidophilus La-
5 
 

Lbc. acidophilus LA 
02  

Lbc. acidophilus 
317/402 

ліофільно  висушені 
культури 

заморожені  культури 
 

ліофільно  висушені 
культури  

 
ліофільно  висушені 

культури 

Критеріями відбору бакконцентрату DVS МК Lbc. acidophilus для удосконалення 
технології НКДХ «Біолакт» стали: активність кислотоутворення (визначали за 
тривалістю ферментації молока стерилізованого з масовою часткою жиру 1,0 %, 
титрованою й активною кислотністю ферментованих згустків), реологічними 
характеристиками ферментованих згустків (волого утримуючою здатністю (ВУЗ) та 
умовною в’язкістю), кількістю життєздатних клітин Lbc. acidophilus у 1 см3 згустків – 
табл. 2.  

Таблиця 2  
Технологічні властивості монокультур Lbc. acidophilusу складі бакконцентратів 
DVS (n=5, p≤95) 

Бакконцентрат 
МК Lbc.  

acidophilus 

Тривалість 
сквашування  
молока, год. 

Титрована 
кислотність 
згустку, ºТ 

Умовна 
в’язкість, 

сек. 

ВУЗ 
 згустку, 

% 

Кількість 
життєздатних 

клітин МК Lbc. 
acido-philus, 

Х·108, 
 КУО/см3 

FD  DVS  La-5 
F  DVS  La-5 
LYOBAC 
LACID 
«НАРІНЕ» 

9,0±0,5 
7,5±0,5 
8,5±0,5 
7,5±0,5 

86,0±2,0 
88,0±3,0 
98,0±2,5 
105,5±2,5 

71,0±2,0 
68,0±1,5 
64,0±2,5 
69,0±1,5 

90,0±1,0 
85,0±1,0 
78,0±1,5 
88,5±1,0 

8,0±0,4 
6,0±1,1 
7,8±0,3 
3,9±0,1 

 
Найшвидше сквашують молоко (протягом (7,5±0,5) год.) монокультури 

Lbc. acidophilus La-5 у складі замороженого бакконцентрату F DVS La-5 та 
монокультури Lbc. acidophilus 317/402 у складі бакконцентрату ліофільно висушених 
культур «Наріне». Прискорена ферментація молока монокультурами Lbc. acidophilus 
La-5 у складі бакконцентрату F DVS La-5 пояснюється коротшим терміном 
активізації заморожених культур при внесенні у молоко в порівнянні з ліофільно 
висушеними МК Lbc. acidophilus La-5 і, відповідно, коротшою lag-фазою. Ліофільно 
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висушені МК Lbc. acidophilus 317/402 мають дуже високу енергію кислотоутворення 
(що підтверджується найвищим рівнем титрованої кислотності згустків (табл. 2) – 
(105,5±2,5) ºТ, отриманих з їх використанням, і дуже кислий смак і запах цих 
згустків), тому також ферментують молоко швидше в порівнянні з двома іншими 
ліофільно висушеними МК Lbc. acidophilus.  

Найповільніше ферментують молоко (протягом (9,0±0,5) год) монокультури 
Lbc. acidophilus La-5 у складі ліофільно висушеного бакконцентрату FD DVS La-5, 
що пояснюється найнижчою енергією кислотоутворення цих культур (це 
підтверджується і найнижчим рівнем титрованої кислотності згустків – (86,0±2,0) ºТ, 
отриманих з їх використанням). На 30 хв. швидше ферментують молоко 
монокультури Lbc. acidophilus LA 02 у складі бакконцентрату LYOBAC LACID, однак 
згустки, отримані з їх використанням, мають високий рівень титрованої кислотності 
– (98,0±2,5) ºТ, що обумовлює в них надмірно виражений кисломолочний смак та 
запах.  

Найнижчі в’язкість і ВУЗ мають згустки, отримані з використанням 
бакконцентрату LYOBAC LACID (табл. 2), що пояснюється використанням 
неслизоутворюючої раси МК Lbc. acidophilus LA 02 у його складі і може сприяти 
відстоюванню сироватки у процесі зберігання напоїв кисломолочних, вироблених з 
його використанням. Найвищі ВУЗ – (90,0±1,0) % і умовну в’язкість – (71,0±2,0) cек. 
мають згустки, отримані з використанням закваски FD DVS La-5, що сприятиме 
отриманню готового продукту з густою однорідною консистенцією і 
попереджуватиме відстій сироватки у готовому продукті протягом тривалого терміну 
зберігання. 

Кількість життєздатних клітин Lbc. acidophilus в 1 см3 згустків, отриманих 
ферментацією всіма дослідженими бакконцентратами, висока – (3,8…8,4)∙108 КУО 
(табл. 2), що обумовлюватиме високі пробіотичні властивості цих згустків, і, як 
наслідок – подовження терміну зберігання готового продукту. Максимальну кількість 
життєздатних клітин Lbc. acidophilus мають згустки, отримані ферментацією молока 
бакконцентратами FD DVS La-5 і LYOBAC LACID, що, напевне, обумовлено 
найбільшою тривалістю ферментації молока цими бакконцентратами. 

Отже, з огляду на технологічні властивості досліджених бакконцентратів 
монокультур Lbc. acidophilus безпосереднього внесення, для удосконалення 
технології напою кисломолочного для дитячого харчування «Біолакт» доцільно 
рекомендувати ліофільно висушені МК Lbc. acidophilus La-5 у складі бакконцентрату 
FD DVS La-5; другу позицію займають заморожені монокультури Lbc. acidophilus La-
5 у складі бакконцентрату F DVS La-5. 
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25. Використання васабі в технології  закусочного масла  
 
 

Ірина Турчин, Наталя Сливка, Ольга Михайлицька 
Львівський національнй університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

 імені С.З.Гжицького 
 
 
В останні роки великої популярності набуло масло пониженої жирності з 

білковими та смаковими наповнювачами, збалансоване за співвідношенням жир-
білок і підвищеної біологічної цінності [4,5].  При виборі компонентів при 
виробництві закусочного масло важливим є не тільки підбір оригінальних смакових 
інгредієнтів, збалансоване співвідношення молочної жирової фази та смакових 
інгредієнтів, але й  виробництво продукту, який би сприяв профілактиці 
захворювань, продовженню життя, створенню умов для підвищення здатності 
організму протидіяти несприятливому впливу навколишнього середовища та бути 
доступним за вартістю більшості споживачів [1-3].  

Метою дослідження було розробити технологію закусочного масла з рослинним 
наповнювачем, а саме з васабі. 

Корисні, поживні властивості кореня васабі відомі здавна, особливо в країнах 
Сходу, завдяки великій кількості вітамінів групи В, С, а також Калію, Кальцію, 
Мангану і Магнію, Сульфуру. Корінь багатий на глюкозиди і сінігрін, проте містить 
мало вуглеводів, холестеролу, жирів. Завдяки ізотіоноцінатам, васабі має 
характерний запах і смак, та володіє  цілющими властивостями при астмі та застуді. 
Згідно з результатами досліджень, ізотіоціонати ефективні в боротьбі проти кишкової 
палички, стафілококу і різних грибків. Також вони запобігають і лікують різні 
пухлини, надають могутню антиоксидантну дію, сприяють знищенню росту бактерій 
у роті, а також попереджають розвиток карієсу.  

Хрін васабі дуже гострий, тому його не рекомендується вживати людям із 
запальними процесами в шлунку і кишечнику. Також вживання японського хрону 
небажане при захворюваннях нирок, печінки, при підвищеній кислотності шлунка. 
Велика доза васабі здатна підвищити артеріальний тиск. 

Матеріал і методи: Дослідження проводили в лабораторії кафедри технології 
молока і молочних продуктів ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького.  

Наповнювач хрін васабі вносили в різних кількостях (5-15 %). Перед внесенням 
порошок васабі розчиняли у пастеризованій воді при температурі 20 ˚С до 
сметаноподібної консистенції. Контролем служило солодковершкове масло без 
наповнювача. 

Проби масла відбирали згідно ДСТУ ISO 707-2002 ,,Молоко і молочні продукти. 
Настанови з відбирання проб”; ДСТУ ISO 5538:2004 ,,Молоко і молочні продукти. 
Відбирання проб. Контроль за якісними показниками”.  

В пробах масла визначали органолептичні показники. Показники перекисного 
числа визначали на 1-, 7-, 8-, 11-, 18- та 20-у добу зберігання та порівнювали з 
даними контрольного масла. 

Результати: Нами було проведено визначення органолептичних 
показників  досліджуваних зразків масла. Спостерігались зміни 
забарвлення дослідного масла залежно від кількості внесеного васабі. 
Розподілення наповнювача було рівномірним у всіх зразках масла. 
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Поверхня  масла була блискучою, сухою, без виражених крапель 
вологи на зрізі. Масло набувало більш вираженого присмаку і запаху 
васалі із зростанням кількості внесеного наповнювача.  

Дослідження перекисного числа (як показника  швидкості псування масла при 
зберіганні),  показали, що дослідне масло з васабі найкраще зберігалось при його 
внесенні в  кількості 5 % та  залишалося свіжим і на 20-у добу дослідження. 

Висновки:  
1. За органолептичними показниками масло з наповнювачем васабі  

відповідало вимогам стандарту, проте набуло смаку, запаху та кольору  
наповнювача. 

2. Закусочне масло з васабі найкраще зберігалось при вмісті наповнювача – 5 % і 
було свіжим та  придатним до тривалого зберігання впродовж усього терміну 
дослідження. 
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26. Оптимізація жирнокислотного складу жирового продукту 
для харчування людей з серцево-судинними захворюваннями 

 
Н.О. Могилянська, О.О. Омелянюк 

Одеська національна академія харчових технологій 
 
На фоні беззаперечних успіхів сучасної медичної науки і практики загальну 

тривогу в населення викликає зростання кількості випадків серцево-судинних 
захворювань, а також тенденція до «омолодження» цієї хвороби. Майже 55 % серед 
причин смертності у європейських країнах в останнє десятиріччя припадає на 
серцево-судинні захворювання. Тому розробка нових технологій харчових продуктів 
для людей, хворих на серцево-судинні захворювання,  представляє велику соціально 
значиму проблему. 

На кафедрі Технології молока, жирів та парфумерно-косметичних засобів 
Одеської національної академії харчових технологій розроблені  технологічні основи 
виробництва жирових продуктів для людей з серцево-судинними захворюваннями.   

До складу молочно-жирової суміші жирових продуктів цієї групи  входять 
молочний жир, соєва та льняна рафіновані та дезодорованої олії.  

При розрахунку оптимального жирнокислотного складу молочно-жирової 
суміші, рекомендованої для виробництва жирового продукту для харчування хворих 
на серцево-судинні захворювання, враховувалися вимоги нутриціології до цих 
продуктів. В якості функції оптимальності була обрана ступінь наближення 
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співвідношень між насиченими (НЖК), мононенасиченими (МНЖК) і 
поліненасиченими (ПНЖК) жирними кислотами в цій суміші до рекомендованих 
нормами нутриціології. 

Для продуктів харчування для людей з серцево-судинними захворюваннями це 
співвідношення повинно бути максимально наближене до значень  

AНЖК: AМНЖК: AПНЖК = 1: 1: 1, 
де AНЖК, AМНЖК, AПНЖК – відповідно, загальний вміст НЖК, МНЖК та ПНЖК в 

молочно-жировій суміші, яка визначається за виразами  
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де aНЖК, i, aМНЖК, i, aПНЖК, i – вміст, відповідно, НЖК, МНЖК та ПНЖК в в  i-тому 

компоненті жирової основи;  
xi – масова частка  i-го компоненту в суміші; 
k – загальна кількість компонентів суміші. 
Тоді ступінь наближення зазначених співвідношень між НЖК, МНЖК та ПНЖК 

в суміші до рекомендованих норм нутриціології для продуктів лікувально-
профілактичного призначення можна оцінити за нелінійним співвідношенням  





























2

ПНЖК

МНЖК
2

ПНЖ

НЖК
2

МНЖК

НЖК 111
A
A

A
A

A
A

К min. 
 У рішенні завдання оптимізації були прийняті наступні обмеження:  
 - масова частка жиру в жировому продукті для харчування людей, хворих на 

серцево-судинні захворювання, відповідно до вимог нутриціології повинна складати 
40 %;  

- масова частка молочного жиру в жирових продуктах для харчування людей, 
хворих на серцево-судинні захворювання повинна бути не менше           50 % від 
загального вмісту жиру в готовому продукті;  

- за рекомендаціями нутриціології вміст МНЖК в молочно-жировій основі 
повинно перевищувати вміст ПНЖК, що пояснюється різким підвищенням 
швидкості вільно-радикальних ланцюгових окисних реакцій при надлишковій 
кількості в продукті ПНЖК; 

- відповідно до вимог нутриціології ω-6 жирні кислоти повинні переважати ω-3 
жирні кислоти.  

 
 

27. Функціональні  кисломолочні  геро-продукти 
 

Н.А. Ткаченко, Т.Є. Шарахматова, Є.І. Гросу 
Одеська національна академія харчових технологій 

 
У ХХІ столітті в концепції «здорового» харчування особлива роль відводиться 

продуктам функціонального призначення як стратегічному напряму розвитку 
харчової промисловості. Важливою складовою ринку продуктів функціонального 
призначення є кисломолочні продукти, які в Україні та країнах Європи складають 
близько 65 % від його загальної ємкості. Особливе місце в категорії функціональних 
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кисломолочних продуктів відводиться геропродуктам, асортимент яких на 
споживчому ринку країни вкрай обмежений.  

Необхідність розширення асортиментного ряду функціональних кисломолочних 
продуктів геродієтичного призначення диктується сьогодні демографічною 
ситуацією в Україні (частка людей похилого віку в загальній структурі населення 
складає 20,5 %, за прогнозами Інституту геронтології АМН України до 2050 року 
вона зросте до 38,1 %), збільшенням кількості людей із серцево-судинними 
захворюваннями та цукровим діабетом (до 24,5 та 3,8 %, відповідно), поширенням 
вторинних імунодефіцитних станів, ускладнених дисбіотичними порушеннями 
шлунково-кишкового тракту, у 50 % українців. Основними факторами, які 
обумовлюють ріст захворюваності та прискорене старіння в  Україні, є соціальні та 
екологічні  фактори, неправильний спосіб життя, неповноцінне харчування, інфекції 
тощо. 

Розробка інноваційних технологій виробництва кисломолочних продуктів 
геродієтичного призначення важлива в кількох аспектах: широке впровадження 
функціональних продуктів у фактичному харчуванні літніх, старих і хворих людей 
дозволить за типом замісної терапії виправити недоліки їх харчування; вживання 
кисломолочних продуктів функціонального призначення надзвичайно важливо в 
плані лікувального харчування не тільки для цих категорій населення країни, але й 
для здорових людей молодих вікових груп з метою профілактики захворювань та 
передчасного старіння. 

Метою даної роботи стала розробка нового асортименту науково обґрунтованих 
технологій функціональних кисломолочних продуктів геродієтичного призначення. 

Кисломолочні продукти певною мірою проявляють геропротекторні властивості, 
обумовлені комплексом повноцінних білків, які мають лужну направленість, 
вітамінів, мінеральних елементів, наявністю молочнокислих бактерій. Сьогодні 
виділяють три основні напрями по посиленню геровластивостей молочних продуктів: 
додавання БАР функціонального призначення; корегування складу геро-продукту 
згідно сучасних вимог геродієтетики; змішаний хімічний склад з додаванням БАР та 
його корегуванням. Використання третього напряму при розробці кисломолочних 
геро-продуктів дозволить збагатити раціон людей літнього віку необхідними для 
повноцінної і здорової життєдіяльності компонентами, які в оптимальних кількостях 
та поєднаннях можуть проявляти як профілактичну, так і лікувально-профілактичну 
дію, часто навіть заміняючи лікарські препарати.  

Розроблені технології рідких кисломолочних геро-продуктів (геро-простокваші, 
геро-кефіру, геро-ацидофіліну) на молочній та молочно-зерновій (молочно-рисовій, 
молочно-вівсяній або молочно-гречаній) основах, технології геро-сметани та сиру 
кисломолочного геродієтичного, а також геро-напоїв на молочно-сироватковій 
основі. Склад всіх продуктів максимально наближений до рекомендованих 
геродієтетикою вимог (найбільша відповідність складу вимогам геродієтетики 
відзначається у молочно-сироваткових геро-напоях); всі кисломолочні геро-продукти 
мають виражені пробіотичні, антиоксидантні, імуномодулюючі, антагоністичні, 
геропротекторні, гепапротекторні властивості, що доведено медико-біологічними 
дослідженнями. Пробіотичні, імуномодулюючі, антагоністичні й гепапротекторні 
властивості геро-продуктів обумовлені високою концентрацією життєздатних клітин 
біфідо- й лактобактерій (не менше 1·108 КУО/г) протягом всього процесу зберігання 
(14 діб), антиоксидантні властивості геро-продуктів забезпечуються комплексом 
біоантиокислювачів – ПНЖК, вітамінів та мінеральних речовин. 
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28. Визначення  антагоністичної  й  протеолітичної активності  
бакконцентратів  монокультур  lbc. Acidophilus  безпосереднього  

внесення 
 

Н.А. Ткаченко, А.С. Авершина, Ю.С. Українцева 
Одеська національна академія харчових технологій 

 
Раціональне збалансоване харчування відіграє найважливішу роль в забезпеченні 

гармонійного росту і розвитку дитини, формуванні стійкості до дії інфекцій, 
екологічно несприятливих чинників тощо. Особливе місце в асортиментній групі 
продуктів для дитячого харчування посідають ацидофільні кисломолочні продукти – 
напої та білкові пасти. 

Обов’язковою умовою при відборі монокультур (МК) Lbс. acidophilus для 
виробництва дитячих молочних продуктів є їх висока антагоністична активність 
щодо патогенних і умовно-патогенних бактерій. Особливу увагу також слід 
приділяти протеолітичній активності МК Lbс. acidophilus, оскільки використання 
культур, які виробляють екзогенні ферменти з високою протеолітичною активністю, 
дозволить максимально зменшити кількість алергенних фракцій білків у молочній 
сировині і готовому продукті та підвищити засвоюваність білків продукту 
організмом дитини.  

Аналіз антагоністичної активності бакконцентратів МК Lbс. acidophilus 
безпосереднього внесення, представлених на ринку України і світу, щодо St. aureus, 
Salmonella, E. coli, Bac. subtilis здійснювали методом лунок; культивування 
проводили в частково анаеробних умовах; розмір зон пригнічення росту 
використаних тест-культур наведено в таблиці. 

Всі досліджені МК Lbс. acidophilus мають високі антагоністичні властивості 
щодо патогенних і умовно-патогенних бактерій – St. aureus, Salmonella, E. coli, Bac. 
subtilis. З точки зору антагоністичної активності всі досліджені МК Lbс. acidophilus 
можна оцінити як перспективні для практичного використання у складі 
заквашувальних композицій для дитячих молочних продуктів, в т.ч. для напоїв 
кисломолочних та білкових паст.  

Таблиця  
Антагоністична й протеолітична активність бакконцентратів МК Lbc. acidophilus 
безпосереднього внесення, використаних при виконанні досліджень (n=5, p≤95) 

 
Розмір зони пригнічення росту, мм, для тест-

культури 
 

Бакконцентрат 
(БК) DVS МК 

Lbс. acidophilus 
E. coli Salmo-

nella 
St. 

aureus 
Bac. 

subtilis 

Вміст тірозину, 
мг/100 г, у згустках, 
отри-маних фермен-

тацією молока БК 
DVS МК Lbc. 
acidophilus 

FD  DVS  La-5 
F  DVS  La-5 
LYOBAC LACID 
«НАРІНЕ» 

15,5±1,5 
15,0±1,0 
17,0±0,5 
16,5±0,5 

17,5±1,5 
17,5±1,0 
16,0±1,5 
15,5±0,5 

11,0±1,0 
10,5±1,0 
12,5±0,5 
10,5±1,5 

24,0±0,5 
23,5±0,5 
22,5±1,5 
21,0±1,0 

0,184±0,002 
0,181±0,003 
0,153±0,003 
0,143±0,001 

 

Протеолітичну активність досліджуваних БК визначали за сумою трьох вільних 
амінокислот: тірозину, триптофану та цистеїну у перерахунку на тірозин. Вміст 
тірозину у згустках, отриманих з використанням БК МК Lbc. acidophilus 
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безпосереднього внесення, наведений в таблиці. Найвищою протеолітичною 
активністю володіють МК Lbc. acidophilus La-5 (вміст тірозину у згустках, 
ферментованих ними, складає (0,178…0,186) мг/100 г), що сприятиме найнижчому 
вмісту білкових фракцій, в т.ч. алергенних, у дитячих кисломолочних продуктах, 
отриманих з їх використанням. Протеолітична активність МК Lbc. acidophilus LA 02 і 
МК Lbc. acidophilus 317/402 на (12,9…16,7) і (20,2…23,7) %, відповідно, нижча від 
такої у МК Lbc. acidophilus La-5, що обумовлюватиме більш виражений алергенний 
вплив кисломолочних продуктів, отриманих з використанням БК LYOBAC LACID і 
БК «НАРІНЕ», на організм малюків. Незначно нижча протеолітична активність МК 
Lbc. acidophilus La-5 у складі замороженого БК F DVS La-5 обумовлена, напевне, 
швидшою ферментацією молока цим БК і накопиченням меншої кількості 
екзогенних протеолітичних ферментів у згустку. Зважаючи на протеолітичні та 
антагоністичні властивості МК лактобацил, найбільш перспективними до 
використання у технологіях дитячих кисломолочних продуктів є МК Lbc. acidophilus 
La-5 у складі бакконцентрату FD DVS La-5. 

 

29. Дослідження впливу натурального молокозсідального 
ферменту на тривалість зсідання молока й синеретичні 

властивості сичужних згустків у виробництві м’яких пробіотичних 
сирів 

 
Н.А. Ткаченко, Д.М. Скрипніченко 

Одеська національна академія харчових технологій 
 

Актуальним питанням сьогодення є розробка вітчизняних науково 
обґрунтованих технологій білкових продуктів, в т.ч. м’яких сичужних сирів, з 
пробіотичними властивостями. Для забезпечення нормованих показників санітарної 
безпечності сирів необхідно використання високотемпературних режимів 
оброблення молочної сировини, якість якої сьогодні вкрай низька. 
Високотемпературна пастеризація погіршує сиропридатність молока, тому необхідно 
наукове обґрунтування всіх параметрів технологічного процесу виробництва м’яких 
пробіотичних сирів, в т.ч. встановлення рекомендацій щодо масової частки кальцію 
хлориду та молокозсідальних ферментів (МФ). 

Метою даної роботи стало встановлення впливу масової частки МФ NATUREN 
Stamix 1150 NB на тривалість зсідання молока та синеретичні властивості згустків в 
залежності від використаного режиму теплового оброблення сировини.  

МФ NATUREN Stamix 1150 NB містить 50 % хімозину та 50 % пепсину яловичого 
і відноситься до групи натуральних ферментів. Масову частку МФ у молоці 
варіювали у межах 2,0…2,5 см3 на 100 кг (за рекомендаціями виробника) при сталій 
масовій частці кальцію хлориду (45 г на 100 кг молока), встановленій попередніми 
дослідженнями. Пастеризацію молока здійснювали з використанням наступних 
режимів: 

1. зразок № 1 – t=(80±1) 0C; τ=(2…3) хв.;  

2. зразок № 2 – t=(85±1) 0C; τ=(2…3) хв.; 

3. зразок № 3 – t=(90±1) 0C; τ=(2…3) хв.;  
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4. контроль – t=(80±1) 0C; τ =(20…25) сек. 

Залежність тривалості зсідання молока та  синеретичних властивостей  
сичужних згустків від режиму теплового оброблення і масової частки МФ, 

внесеного в пастеризоване молоко, наведені в таблиці. 
Таблиця  

Залежність тривалості зсідання молока та синеретичних властивостей сичужних 
згустків від режиму теплового оброблення сировини і масової частки 
молокозсідального ферменту 

Кількість виділеної сироватки, %, через, 
хв 

Масова частка МФ 
NATUREN Stamix 

1150 NB, % 

Тривалість зсідання 
молока, хв 10 20 30 40 50 60 

Контрольний зразок 
2,0 
2,2 
2,5 

23 
21 
19 

22 
23 
31 

29 
29 
39 

32 
33 
43 

35 
36 
46 

36 
37 
48 

38 
39 
50 

Зразок №1 
2,0 
2,2 
2,5 

30 
29 
28 

20 
21 
23 

26 
27 
29 

29 
30 
31 

32 
33 
33 

34 
35 
35 

36 
36 
37 

Зразок №2 
2,0 
2,2 
2,5 

36 
32 
30 

18 
19 
20 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

30 
31 
32 

32 
33 
34 

34 
34 
35 

Зразок №3 
2,0 
2,2 
2,5 

38 
33 
31 

15 
16 
17 

18 
19 
22 

21 
22 
25 

24 
25 
28 

26 
27 
30 

28 
29 
32 

Найменшу тривалість зсідання молока і найкращі синеретичні властивості 
відзначаємо у контрольному зразку. З підвищенням температури пастеризації молока 
та збільшення тривалості витримки його при цій температурі сичужні згустки 
утворюються повільніше (у 1,3…1,7 раз) і їх синеретичні властивості погіршуються 
(кількість виділеної сироватки ). Це обумовлено денатурацією сироваткових білків і 
приєднанням їх до міцел казеїну дисульфідними та іншими зв’язками, що сприяє 
підвищенню гідрофільних властивостей казеїнових глобул. Для покращення 
синеретичних властивостей сичужних згустків та забезпечення тривалості зсідання 
молока, пастеризованого при температурі (85±5) ºС з витримкою (2…3) хв., протягом 
30…35 хв. необхідно вносити у пастеризоване молоко підвищену масову частку МФ 
(2,5 см3 на 100 кг) при підвищеній концентрації кальцію хлориду – 45 г на 100 кг 
молока.  
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9.3. Технологія олієжирових продуктів 
 
 
 

Голова секції – проф. В.В. Манк  
Секретар секції – доц. І.Г. Радзієвська 
 

Ауд. А-546 
 
 
 

1. Исследование антимикробной активности эфирных масел 
душицы (Origanum vulgare) 

 
 

Илиана Костова, Димитър Трифонов, Виктория Трифонова, Красимира 
Димитрова 

Русенский университет „А. Кънчев” , филиал Разград, Болгария 
 
 
Введение. Душица (Origanum vulgare L.) - многолетнее травянистое растение из 

семейства Губами (Lamiaceae). Душица обладает выраженным 
противовоспалительным, антибактериальным и тонизируещем действием. Эфирное 
масло душицы содержит карвакрол, тимол, лимонен, пинен, кариофиллен и осимен. 
Из них, тимол и карвакрол доказали антибактериальную активность, в том числе 
против общих инфекций, вызванных стрептококковой бактерией [1, 2]. 

Целью данной работы было изучение антимикробной активности эфирного 
масла орегано. 

Материалы и методы. Для определения антимикробной активности эфирного 
масла были использовани следующие тестовые микроорганизмы: грамм 
положительные бактерий Staphylococcus aureus ATCC 6538, Bacillus subtilis ATCC 
6633, грамм отрицательные бактерии, Esсherichia coli ATCC 8739, Pseudomonas 
aeruginosa АТСС 9027, и Salmonella abony NTCC 6017, от дрожжей - Candida аlbicans 
АТСС 10231. Тестовые микроорганизмы были получены из NBIMCC - Национальный 
банк промышленных микроорганизмов и клеточных культур, София. 

Антимикробный эффект масла был испытан с помощю агарового диффузионного 
метода с использованием лунок (= 5mm). Эксперименты проводили в питательной 
среде соево-казеиного агара (Sсharlau) - для бактерий и декстрозного агара Сабуро 
для дрожжей и грибков. Лунки были заполнены с 50 µl маслом. Чашки были 
помещены в термостат при температуре 37°С в течение 24 ч с бактериями; 28oC в 
течение 48ч. в дрожжах и 72ч. С грибами. После культивирования измеряли 
диаметры зон ингибирования роста в mm, например до 15mm микробная культура 
обладает низкой чувствительностью, от 15 до 25mm - чувствительная и более 25mm - 
высокочувствительная. 

Результаты. Результаты антимикробного действия эфирного масла орегано 
(Origanum vulgare L.) представлены на графике 1. 
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Рис. 1. Антимикробная активность эфирных масел душицы (Origanum 

vulgare) 
Данные показывают, что эфирное масло душицы обладаeт высокой 

противомикробной активностью против всех тестируемых микроорганизмов. Грамм   
отрицательные бактерии имеют более высокую чувствительность к маслу чем грам-
положительные бактерии. Тормозящее действие масла орегано наиболее выражено 
против Esсherichia coli и Salmonella abony (33,8 и 34,8 mm зона ингибирования роста 
соответственно). Антимикробноe действие масла душицы несколько меньше против 
испытанных грамм положительных бактерий и варьируются в диапазоне 22-25mm 
зоны ингибирования роста. 

Заключение: Эфирное масло душицы (Origanum vulgare L.) обладает 
выраженным антимикробным действием в отношении всех тестируемых 
микроорганизмов. 

1. Высокая антимикробная активность наблюдалась против Esсherichia  coli и 
Salmonella abony 

Литература 
1. Barros J. C.,M. L. da Conceião, N. J. Gomes Neto, A. c. V. da Costa, E. L. da 

Souza –  Combination of Origanum vulgare L. essential oil and lactic acid to inhibit 
Staphylococcus aureus in meat broth and meat model, Brazilian Journal of Microbiology, 
2012, 1120 – 1127. 

2. Smith-Palmer A., J. Stewart, Fyfe L. – Antimicrobial properties of plant essential 
oils and essensis against five important food-born pathogens, Letters in Applied 
Microbiology, 1998, 26, 118 – 122. 

 
 

2. Технологія отримання олії розторопші плямистої 
О.М. Сукач 

Львівський національний аграрний університет 
 

Вступ. В ринкових умовах малим переробним господарствам доцільно 
вирощувати й переробляти неосновні олійні культури (льон, гірчицю, розторопшу, 
редьку), уникаючи конкуренції з боку потужних виробників сільськогосподарської 
продукції. Для одержання високоякісної олії, шроту і макухи необхідне 
впровадження нових технологій переробки й обладнання, їх адаптація до незначних 
обсягів виробництва. Вирішення цих завдань допоможе віднести розторопшу 
плямисту до однієї з найбільш рентабельних та цінних господарських культур.  
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Результат. Олія розторопші є цінним харчовим і унікальним лікувальним 
продуктом, ефективним засобом для профілактики багатьох захворювань. Вона 
містить комплекс біологічно-активних речовин: флаваноїдів, незамінних жирних 
кислот (лінолева, ліноленова), каротиноїдів, вітамінів (А, В, Е, К, P, D), 
антиоксидантів, а також особливий компонент – силімарин, який зміцнює і регенерує 
клітини печінки. Для виготовлення високоякісної продукції (олії, щроту та макухи) з 
насіння розторопші плямистої необхідно виконати ряд підготовчих операцій: 
очищення олійного насіння від домішок, а також злущування насіннєвої оболонки з 
подальшим розділенням рушанки на лузгу і ядро Це дозволить підвищити 
продуктивність технологічного обладнання, зменшити енергомісткість та 
температуру процесу.  

Технологія виробництва рослинних олій передбачає два основні способи її 
отрима-ння – механічний (пресування) й хімічний (екстрагування); також часто 
зустрічається поєднання вказаних способів. Залежно від режиму відтискання преси 
поділяються на форпреси для одноразового не глибокого відтискання і преси для 
глибокого одно – чи багаторазового відтискання у режимах холодного або гарячого 
пресування. Хімічний спосіб реалізується подачею до здрібненої маси насіння 
органічного розчинника з подальшим його випаровуванням. Кожен спосіб вимагає 
ряд підготовчих операцій для забезпечення оптимальних параметрів процесу 
отримання олії. Виробництво олії умовно можна розділити на три етапи. Перший – 
калібрування насіння, очищення від домішок, зволоження або сушіння [1]. Другий 
етап – це одержання м’ятки, який предбачає подрібнення насіння для культур з 
насіннєвою оболонкою; шеретування – злущування плодової оболонки насіння; 
розділення рушанки на ядро, лузгу, січку і недоруш; повторне шеретування. На 
третьому етапі відбувається добування олії з подрібненої м’ятки, яку за необхідності 
піддають температурній обробці або зволожують [2].  

Для насіння розторопші плямистої немає чітко встановлених переробних схем, 
які були б забезпечені необхідним обладнанням, особливо на етапі одержання 
м’ятки. Складність полягає у тому, що через специфіку будови й фізико-механічних 
властивостей, насіння розторопші важко піддається злущуванню. Визначально 
впливає на розробку злущувального обладнання особливість морфологічна будова 
насінин – наявність твердої та еластичної плодової оболонки майже при повній 
відсутності міжоболонкового простору, як наприклад у насіння соняшника. Плодова 
оболонка розторопші становить приблизно 50% від загальної маси насіння, а це 
означає, що половина робочого циклу шнекових пресів може відводитись на 
переробку баластового матеріалу. Лузга через свою пористість поглинає олію 
зменшуючи її вихід. 
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3. Вплив величини кислотного числа на процес нейтралізації 
жирних кислот  

в системі вода-гліцерин-етанол 
 

Ігор Петік, Анна Бєлінська 
Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН України 

Ірина Радзієвська 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Однією зі стадій рафінації олій та жирів є нейтралізація – спеціальна 

технологічна обробка з метою зниження вмісту в них вільних жирних кислот. 
Технологія лужної нейтралізації жирів у мильно-лужному середовищі в системі 
розчинників вода-гліцерин-етанол (ВГЕ) забезпечує максимально ефективне 
розділення фаз, мінімальні втрати нейтрального жиру і більш раціональну переробку 
вторинних продуктів [1, 2]. 

Для перевірки технологічних властивостей системи ВГЕ розробленого складу 
проведено ряд експериментів щодо пробної нейтралізації модельних зразків 
соняшникової олії з різним вмістом вільних жирних кислот при визначених 
раціональних умовах: за температури 65 оС і концентрації нейтралізуючого агенту 
гідроксиду натрію 25 г/л в лужному розчині системи ВГЕ і водному розчині. 

Методи досліджень. Модельні зразки соняшникової олії з різним вмістом 
вільних жирних кислот готували за допомогою додавання різної кількості очищених 
жирних кислот, попередньо виділених з соняшникової олії, до рафінованої 
соняшникової олії.  

Для порівняння кислотних чисел зразків олії після нейтралізації досліди з 
нейтралізації проведено в розчині гідроксиду натрію в системі ВГЕ і водному 
розчині.  

Результати. Залежність величини кислотного числа олій після нейтралізації від 
величини кислотного числа зразків олії перед нейтралізацією представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Залежність величини кислотного числа зразків олії при нейтралізації 

зразків олії з різними кислотними числами в лужному розчині системи ВГЕ (а) і 
в водному розчині лугу (б) від величини кислотного числа зразків олії перед 

нейтралізацією (в) 
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З рис. 1 видно, що нейтралізація олії в лужному розчині системи ВГЕ при 
визначених раціональних умовах призводить до зниження величини кислотного 
числа в зразках олії порівняно з нейтралізацією в водному розчині лугу. 

В результаті експериментів встановлено, що нейтралізація зразків олій з різним 
вмістом жирних кислот в лужному розчині системи ВГЕ забезпечує отримання 
нейтралізованих олій з кислотним числом від 0,01 до 0,05 (в залежності від величини 
початкового кислотного числа) мг КОН/г без залишкового вмісту мила (сліди мила 
з′являються після нейтралізації олій з вихідним кислотним числом 10 мг КОН/г). 
Величина кислотного число нейтралізованих зразків олії відповідає нормі згідно з 
ДСТУ рафінованої олії [3]. 

Висновки. В разі нейтралізації олій та жирів в лужному розчині системи ВГЕ 
перехід нейтральних триацилгліцеринів до соапстоку практично не відбувається за 
рахунок того, що нейтралізовані жирні кислоти (мила) в лужному розчині системи 
ВГЕ не виявляють поверхнево-активних властивостей, завдяки цьому гідрофобна 
фаза (олія) не переходить до соапстоку. Таким чином практично виключаються 
відходи жиру при його нейтралізації. Це дає змогу не проводити промивку 
нейтралізованої олії на відміну від загальновживаної технології нейтралізації.  

Література 
1. Петік І.П. Ресурсозбереження в технології нейтралізації олій / І.П. Петік , 

Ф.Ф. Гладкий , З.П. Федякіна та ін. // − Олійно-жировий комплекс. – 
Дніпропетровськ: ІА «Експерт АГРО». – 2012. – 1 (36). – С. 63–65. 

2. Петік І.П. Склад основи нейтралізуючого розчину як фактор ефективності 
рафінації олій та жирів / І.П. Петік , Ф.Ф. Гладкий , З.П. Федякіна та ін. // − 
Матеріали Міжнародної наук. −техн. конф. [Технічні науки: стан, досягнення і 
перспективи розвитку м′ясної, олієжирової та молочної галузей], 22−23 березня, 2012 
р, Київ. – К.: НУХТ. – 2012. – С. 5. 

3. Олія соняшникова. Технічні умови: ДСТУ 4492:2005. − [Чинний від 
2007−01−01]. − К. : ДП «УкрНДНЦ», 2007. − 22 с. (Національний стандарт України) 

 
 

4. Дослідження впливу коріандрової олії на якість 
хлібобулочних виробів 

 
В.С. Калина 

Національний технічний університет «ХПІ» 
М.В. Луценко, С.Ю. Миколенко, О.В. Дубовик 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 
 

Хлібобулочні вироби, будучи продуктом повсякденного вжитку людини, в той 
же час мають досить незбалансований хімічний склад. Ситуацію може покращити 
додаткове внесення тваринних або рослинних жирів до рецептури хлібобулочних 
виробів. Відомо, що важливий не тільки загальний вміст жиру, але і якісний склад 
жирних кислот, які входять до його складу. Тому збагачення хлібобулочних виробів 
рослинними жирами є доцільним і актуальним. 

При виборі жировмісної сировини керуються, в першу чергу, його харчовою 
цінністю і здатністю найбільшою мірою покращувати якість хліба. Жирові продукти 
для хлібопечення заданого жирнокислотного складу повинні мати необхідні 
реологічні властивості, що дозволять регулювати структурно-механічні властивості 
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тіста та якість хліба в потрібному напрямку. Одним із цікавих з точки зору 
підвищення біологічної цінності продукції харчування є  використання в якості 
додаткової сировини жирної коріандрової олії, що складається до 82% з 
мононенасичених жирних кислот, основний склад яких представлений 
тригліцеридами петрозелінової кислоти до 53%. Відомо, що петрозелінова кислота 
має температуру плавлення 28˚С. Також вона є ненасиченою кислотою, тому 
використання коріандрової олії в хлібопекарському виробництві замість маргарину 
може значно підвищити користь вихідного продукту. 

Нами досліджено хлібобулочні вироби, приготовані безопарним способом за 
методом пробного лабораторного випікання. Досліджувані зразки готували з 
використанням пшеничного борошна, дріжджів, солі (100:2,5:1,5) та  води за 
розрахунком; в якості додаткової сировини застосовували жир у кількості 5%  
(жирну коріандрову рафіновану олію, жирну коріандрову нерафіновану олію, 
маргарин, соняшникову рафіновану олію). 

Якість готових хлібобулочних виробів визначали через 4 години після випікання 
баловим методом з урахуванням коефіцієнта вагомості. Результати наведено в 
таблиці. 

Бальна оцінка якості хлібобулочних виробів з різною жировмісною 
сировиною 
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Об’єм 4,7 4,5 4,7 4,5 

Правильність форми 4,8 4,8 4,7 4,7 

Стан поверхні 4,9 4,8 3,7 4,0 

Структура пористості 7,5 7,3 6,0 6,0 

Реологічні властивості м'якуша 12,2 12,0 12,2 11,2 

Аромат 12,5 7,5 12,5 12,5 

Смак 12,5 7,5 12,5 11,7 

Розжовуваність 5,0 4,9 5,0 4,8 

Комплексна оцінка якості 64,1 53,3 61,3 59,4 
Отже, було встановлено, що використання жирної коріандрової рафінованої олії  

в технології хлібобулочних виробів впливає на органолептичні показники готових 
виробів,  а саме сприяє поліпшенню їх структури пористості, стану поверхні. 

Таким чином, коріандрова олія, зокрема жирна рафінована, при використанні її в 
хлібопеченні потенційно може підвищити користь готових виробів. 
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5. Дослідження впливу норми внесення кориці на фізико-
хімічні показники якості спеціального пива 

 
Олександра Варанкіна , Марина Тонюк  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
Ірина Радзієвська 

Національний університет харчових технологій 
 

Втуп. Спеціальне пиво – це пиво, отримане в результаті бродіння пивного сусла 
із солоду і/чи зернопродуктів, пивоварного хмелю і/чи хмельових продуктів  чи із 
пива без його переробки, що змінює його органолептичні та фізико-хімічні 
показники, з використанням цукровмістних продуктів, і/чи плодово-ягідної та 
рослинної сировини, і/чи продуктів їх переробки, і /чи смакових і ароматичних 
добавок [1, 2]. 

Метою даної роботи стало дослідження технології  високогустинного 
пивоваріння в частині використання її для виробництва спеціального пива з корицею, 
а також аналіз фізико-хімічних показників якості кондиційованого напою.  

 
Матеріали і методи. Основні матеріали дослідження: зразки пива з 

екстрактивністю 16 % початкового сусла та різним вмістом кориці, що були 
кондиційовані до екстрактивності 13 %. При приготуванні сусла використовували 
класичну сировину, що відповідає нормативним документам, підготовлену воду та 
корицю. Дріжджі вносили у сусло у кількості 0,055 кг/дал. Після доведення всіх 
зразків пива до початкової концентрації пивного сусла 13 % отримали 9 зразків (табл. 
1). 

Таблиця 1 
Зразки спеціального пива з різним вмістом кориці. 

Час внесення кориці До головного 
бродіння (А) 

Під час 
доброджування 

(Б) 

До готового напою 
(В) 

Номер зразка 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Норма внесення 
кориці, кг/дал 0,02 0,04 0,06 0,02 0,04 0,06 0,02 0,04 0,06 

 
Для порівняння також готувалися контрольний зразок пива з таким же вмістом 

сухих речовин, але без додавання кориці (зразок Г). 
Згідно зі стандартними методиками визначали наступні фізико-хімічні показники 

пива: вміст сухих речовин у початковому суслі, тривалість оцукрювання, видимий 
вміст сухих речовин в пиві, вміст спирту, рН, кислотність, дійсний екстракт та ін.  

 
Результати. Отримані результати (табл. 2) порівнювалися з даними, що наведені 

в ДСТУ 3888, оскільки нормативного документу на спеціальне пиво, що діє в Україні 
немає. 
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Таблиця 2 
Фізико-хімічні показники спеціального пива. 

Зразки 

16 % А 16 % Б 16 % В 16% 
Г 

Назва 
показника 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 - 

Норма-
тивне 
значен

ня 

Вміст 
спирту, % 

мас. 
4,55 4,60 4,62 4,60 4,59 4,61 4,61 4,60 4,58 4,60 

не мен-
ше 

3,5 % 
мас. 

Дійсний 
екстракт,

% мас. 
4,40 4,45 4,39 4,85 5,15 5,10 4,65 5,52 4,67 4,95 

не 
вище 
6,0 % 
мас. 

Колір, од. 
ЕВС 7,0 7,2 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,2 7,3 7,1 6,0-9,0 

рН 4,15 4,25 4,34 4,18 4,26 4,29 4,34 4,54 4,61 4,10 4,1-4,5 

RDF, % 69,5
1 

69,2
1 

69,5
8 

69,3
7 

69,4
2 

69,1
1 

69,4
2 

69,3
5 

69,7
0 

69,3
7 

не 
більше 
72,00 

% 
Гіркота,м

г/л 14,2 14,3 14,3 14,3 14,2 14,0 14,6 14,7 14,6 14,4 10-14,5 

Кислот-
ність, 

од.кисл. 
2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 1,8-2,3 

 
Зразки пива спеціального типу, що виготовлені з сусла з початковою 

концентрацією сухих речонин 16 % та нормою внесення кориці 0,2 кг/дал, 0,4 кг/дал 
та 0,6 кг/дал, в які вона вносилася до головного бродіння та перед подачею на 
доброджування за результатам дослідження відповідають вимогам нормативної 
документації за всіма показниками. Зразки кондиційованого напою, в які кориця в 
такій же кількості вносилась уже після доброджування не відповідають за рН, 
гіркотою, кислотністю вимогам ДСТУ 3888. 

Висновки. Встановлено вплив норми внесення кориці на фізико-хімічні 
показники якості кондиційованого пива з концентрацією сухих речовин у 
початковому суслі 16 %. 

Література. 
1. Хоконова, М. Б., Гетажеева, А. Ч.  Технология специального пива / Пиво и 

напитки. –  2010. – №4 – С. 22 – 23. 
2. Филимонова, Т. И. Проблемы плотного пивоварения / Пиво и напитки, 2006. – 

№3. –  с.26 – 27. 
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6. Використання купажованих олій функціональних 
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Вступ. На даний час в Україні питання збалансованості складу поліненасичених 

жирних кислот (ПНЖК) ω–6 і ω–3 груп у майонезах залишається відкритим. 
Сьогодні у якості жирової основи вітчизняних майонезів використовується 
практично тільки рафінована дезодорована соняшникова олія, яка, як відомо, в 
своєму складі не має ПНЖК ω–3 групи [1]. Збагачення майонезів ПНЖК ω–3 групи 
невигідно виробникам, оскільки спричиняє за собою зменшення термінів придатності 
продукції зважаючи на нестійкість ПНЖК ω–3 групи до окиснювального псування.  

Нами розроблено рецептуру столового висококалорійного майонезу на основі 
купажованої рослинної олії складу, що збагачена есенціальними складовими, такими 
як незамінні поліненасичені ω–3 жирні кислоти (ПНЖК) і β-каротин. Дана 
купажована олія не тільки має збалансований склад ПНЖК, збагачена на β-каротин, 
має гарні смакові якості, але й є стабільною до окиснювального псування за рахунок 
природних складових, а також приваблива за вартістю.  

Матеріали і методи. Органолептичні та фізико-хімічні показники 
виготовленого майонезу визначено згідно стандартних методик діючої нормативної 
документації. Ступінь окиснення майонезів контрольовано за динамікою зміни 
показників пероксидних чисел та кислотності за кімнатної температури при вільному 
доступі повітря. Періоди індукції зразків майонезів визначено графічно на основі 
кривої накопичення гідропероксидів при окисненні майонезів. 

Результати. За одержаними органолептичними та фізико-хімічними 
показниками виготовлений майонез відповідає діючим вимогам ДСТУ 4487:2005 
«Майонези. Загальні технічні умови» [2].  

Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що період індукції майонезу на 
основі купажованої олії при кімнатній температурі (48 діб) у 2,4 рази вищий у 
порівнянні з періодом індукції контрольного зразку (20 діб) – майонезу на основі 
рафінованої соняшникової олії. 

Оскільки термін зберігання майонезів впливає на їх кислотність, проведено 
дослідження з визначення кислотності тих же зразків майонезів від їх терміну 
зберігання. Збільшення кислотності майонезу в процесі зберігання свідчить про те, 
що йде накопичення органічних кислот, які являють собою результат 
життєдіяльності мікрофлори майонезів. Результати експериментів свідчать про те, 
що мікробіологічні процеси протікають менш інтенсивно в зразку майонезу на основі 
купажованої олії, антиоксиданти якої (сезамом і сезамін) мають також 
антибактеріальну та фунгіцидну дію [3, 4]. Динаміка зміни кислотності зразків 
майонезів у процесі окиснення узгоджується з результатами дослідження їх стійкості 
до окиснювального псування за пероксидними числами: а саме – високу стійкість має 
майонез, до складу якого входять антиоксиданти, що містяться в купажованої олії – 
сезамол та сезамін. 

Втрата β-каротину при досягненні пероксидного числа 10 ммоль ½О/кг, яку 
визначено в процесі окиснення зразків майонезів, становила 29±1,5 % для контролю і 
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7,9±0,5  % для розробленого майонезу на основі купажованої олії СКС. Результати 
дослідження свідчать про високий ступінь збереження β-каротину (в 3,7 рази у 
порівнянні з контролем) у майонезі, що в якості основи містить купажовану олію, 
збалансовану за складом ПНЖК, збагачену на β-каротин і стабільну до 
окиснювального псування за рахунок природних складових. 

Висновки. Продукт, що пропонується нами, має високі антиоксидантні та 
радіопротекторні властивості, збільшений термін зберігання та забезпечує необхідну 
фізіологічну потребу населення у незамінних ПНЖК та β-каротині. 
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7. Дослідження купажованих олій із подовженим терміном 
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Вступ. Одним з пріоритетних напрямків державної політики в області здорового 
харчування є створення технологій якісно нових харчових продуктів, призначених не 
тільки для диференційованого забезпечення людей в харчових речовинах і енергії але 
й здатних до профілактики різних захворювань, зміцнення захисних функцій 
організму й адекватної адаптації людини до оточуючого середовища. 

З точки зору біологічної активності цінність рослинних олій виявляється їх 
жирнокислотним складом, частково присутністю незамінних жирних кислот, 
лінолевої (омега-6) і альфа-лінолевої (омега-3), а також якісним і кількісним складом 
комплексу  мінорних компонентів, який включає токофероли і токотрієноли, 
каротиноїди, фосфоліпіди, стероли, лігніни і інші біологічно-активні з`єднання. У 
харчуванні здорової людини і при хронічних захворюваннях важливу роль відіграють 
не тільки поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), але і співвідношення ω-6 та ω-3 
жирних кислот. 

Актуальність теми. В наш час перед олієжировою промисловістю постали 
принципово нові задачі, які не вирішуються простим кількісним нарощуванням 
об`єму виробництва. Однією із важливих є випуск функціональних по призначенню 
продуктів здорового харчування, а також лікувально – профілактичних продуктів. В 
останні десятиліття активно ведуться дослідження, направлені на створення 
оптимізованих рослинних олій способом змішування (купажування) спеціально 
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відібраних олій. Для купажування найчастіше використовують рафіновані 
дезодоровані олії. 

Переваги використання рослинної олії для корекції нестачі полі ненасичених 
жирних кислот і жиророзчинних вітамінів перед вміщуючими їх лікарськими 
препаратами полягають в тому, що рослинна олія є традиційним харчовим 
продуктом, не дає ускладнень і побічних реакцій в організмі, а також значно 
дешевша лікарських препаратів, що важливо для малозабезпечених верств населення.  

Матеріали і методи. Фізико-хімічні показники якості олій визначали за 
стандартними  методиками, жирнокислотний склад купажованих олій розраховано на 
основі складу індивідуальних олій, який визначено методом газорідинної 
хроматографії. 

Результати. Основними контрольованими показниками зміни якості олій при 
зберіганні є пероксидне та анізидинове числа. Дослідження окиснювальної 
стабільності купажів проводили при зберіганні за кімнатної температури при 
вільному доступі світла та повітря (автоокиснення). Зразки жирових купажів 
зберігали у скляних стаканчиках за температури 20±2°С. В якості контролю 
використовували соняшникову олію. У процесі зберігання через кожні 7 днів 
відбирали проби для визначення пероксидного і анізидинового чисел. Окиснення 
купажів припиняли, коли пероксидне число досягало значення більше 10 
ммоль½O/кг. При перевищенні цього значення рослинна олія вважається 
небезпечною для здоров’я і переходить у категорію неїстівного продукту. 

Згідно проведених досліджень встановлено, що введення до складу 
соняшникової олії 5% олії персикової призводить до швидкого накопичення 
пероксидних сполук у купажі. На 35-й день зберігання ПЧ купажу (соняшникова олія 
95%×персикова олія 5%)  досягло 11,7 ммоль ½О/кг. Внесення олії виноградних 
кісточок та пшеничних зародків у кількості 5%  відповідно уповільнює зростання 
величини ПЧ.  

Висновки. 1. Встановлено принципову можливість підбору складу сумішевих 
олій на основі соняшникової олії зі збалансованим жирнокислотним складом та 
традиційними органолептичними властивостями.  

2. Досліджено та уточнено склад жирних кислот виноградної, персикової, 
пшеничних зародків  та соняшникової олій. 

3. Розроблено купажі на основі соняшникової олії з добавками 5 % виноградної, 
персикової 5%, пшеничних зародків 5%. Жирнокислотний склад таких купажів 
співвідношення відповідає рекомендованому дієтологами «ідеальному» 
співвідношенню ессенціальних жирних кислот харчового раціону.  

4. Досліджено перебіг автокаталітичного окиснення купажів при зберіганні їх за 
температури 20±2 ºС при вільному доступі світла та повітря. Встановлено, що усі 
купажовані олії відрізняються підвищеною стійкістю до окиснення, порівняно із 
індивідуальною соняшниковою олією. Так, термін зберігання купажованих олій 
становить: для соняшникова×виноградні кісточки 46,6 діб, соняшникова×пшеничні 
зародки 40 діб, соняшникова×персикова 42 доби, проти 20,3 діб для соняшникової 
олії.   

Література.  
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Вступ. Світовий попит на пальмову олію збільшується, а асортимент продукції 

на основі пальмової олії та продуктів її переробки розширюється. Гарантією цьому є 
унікальні природні властивості пальмової олії, оскільки тільки із застосуванням 
різних способів фракціювання з неї можна отримувати до десяти різних фракцій, що 
мають різні твердість і температуру плавлення. Так пальмовий стеарин за фізичними 
властивостями значно відрізняється від пальмової олії і має широкі межі значень 
температури плавлення і йодного числа. Ця високоплавка фракція пальмової олії 
використовується для виробництва маргаринів і легких масел, а також у 
кондитерській промисловості. 

 
Матеріали і методи. У якості об’єкту дослідження обрано високоплавку 

фракцію пальмової олії, що отримано за технологією сотльвентного фракціювання 
пальмової олії з використанням як органічного розчинника – етилового спирту. 
Жирнокислотний склад високоплавкої фракції пальмової олії визначено з 
використанням методів газової хроматографії на хроматографі GC-14B, фірми 
«Shimadzy»; тригліцеридний склад – методом ВЭЖХ; визначення масової частки 
твердих триацилгліцеринів проведено з використанням ЯМР-аналізатору «The 
minispec mq 20»; дослідження фізико-хімічних процесів проведено за допомогою 
диференційно-скануючого калориметру DSC Q20, фірми TA Instruments (США); 
твердість маргарину визначено на приладі для вимірювання структурно-механічних 
властивостей жирів (ПВТЖ-2); фізико-хімічні показники якості визначено за 
стандартними методиками згідно ДСТУ ISO. 

 
Результати. Основні фізико-хімічні характеристики одержаної високоплавкої 

фракції пальмової олії представлено у табл. 1. та на рис. 1. Так, як отримана за 
технологією сольвентного фракціювання з використанням етанолу високоплавка 
фракція пальмової олії за своїми фізико-хімічними показниками відповідає 
пальмовому стерину за ДСТУ 4439:2005, то її можна запропонувати як жирову 
основу маргарину, мила або використати для одержанні замінників молочного жиру. 
У лабораторних умовах виготовлено зразок маргарину м’якого, в якому замість 
пальмового стеарину, одержаного традиційними методами використано пальмовий 
стеарин, що отримано за новою технологією. За органолептичними та фізико-
хімічними показниками зразок маргарину м’якого відповідає вимогам ДСТУ 
4330:2004. 
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Таблиця 1.  
Фізико-хімічні характеристики високоплавкої фракції пальмової олії 

Найменування показника Норма згідно з 
ДСТУ 4439:2005 

Одержаний 
пальмовий 

стеарин 
Запах Без запаху Без запаху 

Колір за температури (15–20) ºС 
Від білого до 

білого з жовтуватим 
відтінком 

Білий з 
жовтуватим відтінком 

Консистенція за температури 
+20 ºС 

Тверда, однорідна 
за всією масою 

Тверда, однорідна 
за всією масою 

Температура плавлення, ºС +44…+56 +54…+55 
Йодне число, % г І2/100 г 22–46 34 
Масова частка твердих 

триацилгліцеринів, % за:   

10 oC 
15 ºC 
20 ºC 
55 ºC 

49,5–84,1 
37,2–79,0 
25,2–71,2 
0,0–9,1 

77,4 
75,4 
69,2 
2,60 

Твердість - 750 
 

 
Рис. 1. Тригліцеридний склад високоплавкої фракції пальмової олії 

 
Висновки. Одержана за новою технологією сольвентного фракціювання 

високоплавка фракція пальмової олії є пальмовим стеарином, який можна 
використовувати як жирову основу у технології маргарину. 
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9. Застосування ефірної олії троянди та грінделії в емульсіях 
прямого типу та вивчення їх консервуючи властивостей 

 
Вікторія Бондарева, Валерій Манк, Олег Мірошников  

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ Жири та жирові компоненти використовуються в косметичних засобах в 
якості речовин, які покращують  живлення шкіри та її тактильні властивості. Ефірні 
олії ефективно впливають на стан шкіри, пригнічують ріст мікроорганізмів, мають 
потужну  бактерицидну і фунгіцидну дію, що дозволяє використовувати ефірні олії в 
якості консервуючих засобів.  

 
Матерали і методи Дана робота спрямована на вивчення бактерицидних та 

фунгіцидних властивостей ефірної олії троянди та грінделії, а саме на пригнічуючий 
вплив цих олій на дріжджі роду Candida (Candida albicans) та дріжджоподібні 
ліпофільні гриби роду Malassezia. Встановлення цієї залежності дозволить 
використовувати досліджувані ефірні олії в якості консервантів у косметичних 
емульсіях. Тому була розроблена емульсія наступного складу: водна фаза: трояндова 
вода без вмісту спирту; жирова фаза: норковий жир, масло какао, ланолін; ефірна 
олія троянди (ефірна олія грінделії), стабілізовані солюбілізатором; емульгатор 
(емульсійний віск). 

В даній роботі, досліджувався вплив ефірних олій у відношенні до дріжджів роду 
Candida (Candida albicans) та дріжджоподібних ліпофільних грибів роду Malassezia. 
Гриби роду Malassezia в залежності від умов оточуючого середовища та імунітету 
господаря, виявляють властивості комменсалу або патогенну.Для розвитку дріжджів 
роду Candida, які відносяться до умовно-патогенних збудників, необхідні суттєві 
порушення загальної резистентності, особливо імунного статусу організму.  

 
Результати. На підставі отриманих мікробіологічних даних було встановлено, 

що додавання ефірних олій до складу емульсійної системи, яка не містить 
консервантів, надає емульсії бактерицидні та фунгіцидні властивості, що було 
перевірено впливом на суспензії дріжджів Candida albicans та грибів роду Malassezia. 
Отриманий результат підтверджує нативні властивості ефірних олій та дає підстави 
використовувати їх в якості консервуючого засобу в емульсіях нетривалого терміну 
зберігання. При використанні консервантів хімічного походження, додаткове 
введення ефірних олій троянди та грінделії дозволить зменшити вміст хімічних 
консервантів в рецептурі, що призведе до позитивного впливу на організм.  

 
Висновки.: 1. В ході досліджень була визначена залежність між значеннями 

оптичної густини суміші та кількістю мікроорганізмів. Встановлено, що чим більша 
кількість емульсії, що містить ефірні олії, тим менша оптична густина суміші і як 
наслідок більша кількість знищених колоніє-утворюючих одиниць. 

2. Завдяки своїм специфічним властивостям ефірні олії троянди та грінделії 
можуть використовуватись в якості консервантів в засобах з обмеженим терміном дії. 

3. Використання ефірних олій дозволяє зменшити кількість хімічних 
консервантів у косметичних засобах.  
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Тенденція останніх років - дарувати на свята мило ручної роботи. Завдяки 

різноманітності  способів приготування – від самих простих до самих складних -, а 
також можливості створення власного дизайнерського готового  продукту, 
миловаріння набирає все більшу популярність не тільки серед людей, які 
намагаються урізноманітнити своє дозвілля, але і серед людей, які хочуть відкрити 
власний бізнес[1]. 

Мило ручної роботи – це мило, при виготовленні якого більша частина робіт 
була виконана вручну (розплавлення мильної основи, додавання інгредієнтів, розлив 
основи у форми, пакування мила) [2]. 

Попит на багатофункціональне мило ручного виготовлення в 
західноєвропейських країнах та США досить значний, незважаючи на те, що таке 
мило коштує значно дорожче, ніж традиційне. Значно вища ціна пов’язана не тільки з 
ручною роботою та технологією, це нишевий  продукт, заявлений та 
розрекламований як натуральний. [3,с.309]. 

На початку ХХІ століття на Україні з’явились компанії з виготовлення мила 
ручної роботи, яке має неординарну форму, яскраві кольори, лікувальні властивості, 
може слугувати оригінальним подарунком. Підприємці відмічають зростання попиту 
на дану продукцію[4]. Проте виготовити власноруч якісне мило може не кожен, а 
наукові дослідження з даної тематики майже відсутні. 

Метою досліджень було уточнення технології виготовлення мила ручної роботи 
шляхом визначення причин  виникнення дефектів готових виробів. 

Завданнями дослідження були: виготовлення формового мила з мильної основи 
CRYSTAL SLS FREE (Англія, STEPHENSON GROUP LTD) за відомими 
рецептурами; виявлення дефектів мила ручної роботи; визначення причин їх 
виникнення; виготовлення аналогічних зразків за уточненими технологічними 
прийомами; систематизація технологічних ситуацій, які виникли у процесі 
миловаріння. Можливі дефекти мила ручної роботи та причини їх виникнення 
зведені у таблиці 1.  При проведенні досліджень були встановлені дефекти 
зовнішнього вигляду, консистенції, кольору та запаху мила. 
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Таблиця 1.  
Дефекти мила ручної роботи та причини їх виникнення 

Дефекти мила Причини виникнення дефектів 
Різкий неприємний запах Натуральні ефірні олії були змішані з 

запашниками 
Сторонній тютюновий запах  Внесена занадто велика кількість ароматизатора 

«кава» 
Розшарування мила Мило було виготовлена з основ різних фірм 
Крупинки пігменту у милі  Не здійснене попереднє  розчинення пігменту в 

гліцерині 
Мило має олійний наліт До складу  мила внесена занадто велика  кількість 

олії 
Мило розпадається на 

грудочки 
В мильну основу вводились занадто гарячи 

компоненти 
Мило дуже м’яке, не 

твердне 
До складу  мила внесена занадто велика  кількість 

олії 
Прозоре мило ледь 

помутніло 
Додали жирі олії та ароматизатори, які здатні 

зменшувати прозорість; в мильну основу попала вода 
з водяної бані 

Дуже інтенсивне 
забарвлення  

Внесена надмірна кількість барвника 

Мило потемніло і пахне 
горілим 

При розплавленні основа закипіла, що викликало 
процес полімеризації 

Пухирці на поверхні мила Поверхня мила не була оброблена спиртом 

Двошарове мило 
розпадається 

Поверхня першого шару не була оброблена 
спиртом, не були нанесені штрихи; мило швидко 
примусово охолоджували; занадто низька 
температура другого шару при заливанні у форму 

Мило деформоване Незастигле мило вийняли з форми 
В готових шматках мила є 

дрібні пухирці повітря 
Мильна маса була дуже швидко вилита у форми; 

при розплавленні мильної основи було здійснено 
занадто інтенсивне перемішування 

В прозорому милі є застиглі 
грудочки 

Основа була перемішана після часткового 
застигання 

Нерівномірне розподілення 
рослинних добавок 

Рослинну сировину внесли у дуже гарячу масу 

 
Дефекти мила ручної роботи можуть виникнути в результаті порушення 

рецептурного складу; недотримання температурного режиму плавлення та 
застигання мильної основи, з’єднання декількох шарів та внесення додаткових 
компонентів в  мильну основу; виключення з технологічного циклу операції обробки 
спиртом; недотримання термінів перемішування і застигання мильної основи. 
Дефектний продукт в більшості випадків можна повернути на переробку або усунути  
небажані зміни у процесі виготовлення мила.  

Дослідження у сфері технології мила ручної роботи є вимогою сьогодення. 
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Вступ. В останні роки все більше уваги приділяється дослідженням, що 

спрямовані на з’ясування складу та властивостей ліпідів харчових продуктів. В оліях 
до основних біологічно активних компонентів відносять поліненасичені жирні 
кислоти (ПНЖК) – лінолеву (ω-6) та ліноленову (ω-3) [1, 2]. Але лінолева і 
ліноленова кислоти присутні не у всіх оліях [3, 4, 5]. Наприклад, соняшникова олія –
 традиційна для населення України – не вміщує ліноленову кислоту. Серед можливих 
методів одержання повноцінних за жирнокислотним складом олій, найбільш 
економічним, в порівнянні з селекцією, генною інженерією або хімічною та 
ферментативною переетерифікаціями, може стати створення купажів олій. В зв’язку з 
цим, сьогодні розробка нових функціональних продуктів здорового харчування та 
лікувально-профілактичних продуктів на основі олій з поліпшеним жирнокислотним 
складом, до яких відносять купажі олій, є важливішим, ніж кількісне підвищення 
об’ємів виробництв олій. Найважливішими показниками біологічної і відповідно 
харчової цінності олій є співвідношення ω-6/ω-3 та ПНЖК / НЖК (насичені жирні 
кислоти). Згідно вимог дієтологів співвідношення ω – 6 / ω - 3 ПНЖК має складати 
10 : 1, а у випадках порушення ліпідного обміну – 5 : 1 або навіть 3 : 1, хоча реально 
воно перевищує (10 – 30) : 1 [4, 5]. Співвідношення ПНЖК до НЖК має складати 
2 : 1 [4, 5]. Тому визначення основних критеріїв біологічної та харчової цінності олій 
на основі їх жирнокислотного складу є головним для створення купажів 
функціонального призначення. 

Матеріали і методи. Для визначення основних критеріїв біологічної та 
харчової цінності олій з’ясовано їх жирнокислотний склад з використанням 
газорідинного хроматографу «Shіmadzu» GC-14B (Японія).  

Результати. В таблиці, яка приведена нижче, надано жирнокислотний склад та 
розраховано співвідношення жирних кислот, що характеризує біологічну цінність 
рафінованих соняшникової, ріпакової та соєвої олій. З таблиці видно, що жодна олія 
не відповідає вимогам ідеального жиру: співвідношення МНЖК : ПНЖК : НЖК = 1 : 
1 : 1, ПНЖК : НЖК = 2 : 1, ω–6 : ω–3 = (3 – 10) : 1 [6]. Однак найбільш наближені до 
цих вимог ріпакова та соєва олії. В подальшому ріпакову та соєву олії буде 
використано для одержання купажів на основі соняшникової олії. 
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Таблиця 
Жирнокислотний склад олій 

Вміст основних жирних 
кислот 

Співвідношення, що характеризує 
біологічну цінність олій Олія 

МНЖК ПНЖК НЖК МНЖК : ПНЖК : 
НЖК 

ПНЖК : 
НЖК 

ω–6 : ω–
3 

Соняшникова 26,25 62,56 11,19 1 : 2,38 : 0,42 5,59 : 1 – 
Ріпакова  65,73 27,03 7,24 1 : 0,41 : 0,11 3,73 : 1 2,56 : 1 
Соєва  23,64 60,28 16,08 1 : 2,55 : 0,68 3,75 : 1 7,65 : 1 

 
В пакеті програм МаtCad шляхом рішення системи рівнянь, яка створена згідно 

вимог дієтологів і одержаного жирнокислотного складу олій [7], буде проведено 
розрахунок купажів олій.  

Висновки. В результаті розрахунку можна одержати раціонально підібрані 
масові частки обраних олій і таким чином оптимізувати за жирнокислотним складом 
купажі. 
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АльонаСоломка, Юлія Слободяник, Анастасія Ластовецька 

Тамара Носенко 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Пресування засновано на механічному вилученні олії із попередньо 

підготовленої олійної сировини. Пресовий метод вилучення олії має ряд переваг у 
порівнянні із екстракційним, а саме: висока безпечність  олії та виробництва, 
збереження біологічно цінних компонентів в олії. 

В сучасних умовах зростає попит на пресові нерафіновані рослинні олії (так звані 
олії першого віджиму) з вмістом в них важливих біологічно активних речовин, в 
першу чергу, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти та жиророзчинні вітаміни – 
А, Е, Д  та К. 

Основною метою даної роботи було дослідження впливу параметрів волого–
теплової обробки на вихід пресової ріпакової олії. 

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження було насіння ріпаку сорту 
«Титан». Визначення олійності насіння проводили в апараті Соксклета NZ 45/40, 
використовуючи гексан. Вологість насіння визначали за ГОСТ-10856-96.  Для 
вилучення олії із насіння пресовим методом використовували лабораторний прес. 
Вихід олії оцінювали за масою вилученої олії. Кожне вимірювання повторювали 
тричі. Варіанти технологічних параметрів обирали згідно матриці планування трьох 
факторного експерименту. 

Результати. За результатами попередніх досліджень встановлено технологічні 
параметри, які визначають ефективність пресового методу вилучення олії, а саме: 
вологість олійної сировини, температура та тиск пресування.  

Волого-теплову обробку насіння ріпаку проводили  шляхом зволожування  
протягом 7 хв. до значення вологості насіння від 8 до 12 %. Зволожене насіння 
піддавали температурній обробці в НВЧ-полі частотою 2450 МГц за температури 
насіння 80 та 120 °С протягом 5-10 хв. Кінцева вологість насіння знаходилась в 
межах від 3 до 11 %. Із обробленого таким чином  насіння вилучали олію за 
температури пресування 60-65 °С. Максимальний вихід олії, вилученої із насіння 
пресовим методом становив 31,77 % від маси насіння. Початкова олійність насіння 
була 41, 8 %.  

Таблиця 
Залежність виходу пресової олії від параметрів волого-теплової обробки 
Початкова вологість 

насіння, % 
Температура 
нагрівання,˚C 

Тривалість 
нагрівання, хв 

Вихід олії, % від 
маси сировини 

8 80 5 27,7 
8 80 10 26,43 
8 120 5 30,73 
8 120 10 31,77 

12 80 5 13,57 
12 80 10 13,6 
12 120 5 17,73 
12 120 10 14,2 

 



 534 

Висновки. Таким чином, нами було визначено оптимальні параметри волого-
теплової обробки насіння ріпаку із використанням нагрівання насіння в НВЧ-полі та 
встановлено оптимальні значення початкової вологості насіння, температури 
нагрівання та кінцевої вологості насіння. 

Література 
1. Супіханов Г. Б. Ріпак та продукти його переробки / Г. Б. Супіханов 

Таврійський науковий вісник. – 2006. - №53.-С 46-50 
2. Mei Yang, Chang Zheng, Qi Zhou, Fenghong Huang, Changsheng Liu, Hui Wang, 

Minor components and oxidative stability of cold-pressed oil from rape seеd cultivars in 
China. Journal of Food Composition and Analysis, 2013, V.29, 1, р. 1-9.  

 
 

13. Способи гідратації олії та вилучення фосфоліпідів 
 

Ольга Ніколаєнко, Кристина Хоменко 
Тетяна Романовська 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Класична схема рафінування передбачає послідовне проведення 

гідратації з вилученням фосфоліпідної емульсії, нейтралізації з наступним 
вилученням соапстоку. Низька якість фосфатидного концентрату, отриманого 
висушуванням фосфоліпідної емульсії, провокує виробників рафінованої олії до 
змішування фосфоліпідної емульсії із соапстоком.  

Широке використання на виробництві набув спосіб суміщеної гідратації і 
нейтралізації олії відомий як спосіб нейтралізації олії із сепарацією соапстоку. 
Вказаний спосіб має соапсток з вмістом фосфоліпідів, які емульгують нейтральний 
жир.  

Для видалення фосфоліпідів проводять гідратацію суміщену з виморожуванням.  
Наявність фосфоліпідів у добутій олії залежить від багатьох факторів, зокрема 

способу добування (у екстракційній олії фосфоліпідів більше, ніж у пресовій олії), 
вологості м’язги, температури пресування тощо [1]. 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. Метою роботи є порівняння вмісту фосфору у олії   

Під час зберігання нерафінованої олії в баковому господарстві відбувається 
«природна» гідратація за рахунок залишкової вологи в олії. На процес утворення 
бакових осадів впливають температура та технологічні параметри пресування 
матеріалу. 

Матеріали і методи. Досліджували соняшникову олію, отриману 
пресуванням, бакові осади, утворені під час зберігання нерафінованої соняшникової 
олії у виробничих умовах, та гідратовану у лабораторних умовах пресову 
соняшникову олію.  

Гідратацію олії проводили за температури 60 С та інтенсивного перемішування 
протягом 30 хв., вносячи 2 % дистильованої води  до маси олії.  

Вміст вологи та летких речовин визначали за арбітражним методом, висушуючи 
зразок до постійної маси за температури 105 С. Визначення вмісту фосфору в олії 
визначали за методом Брігса [2], згідно з яким зразок олії спалювали у муфельній 
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печі, золу розчиняли у сірчаній кислоті і розчин нейтралізували лугом. Далі 
проводили реакцію прозорого розчину фосфору з аскорбіновою кислотою і 
молібдатом амонію. Потім визначали оптичну густину забарвленого у синій колір 
розчину проби за довжини хвилі 630 нм у кюветі з довжиною грані 5 мм. Паралельно 
проводили колориметричну реакцію з розчинами, у яких відомий вміст фосфору, для 
побудови калібрувального графіку.  

Кожний дослід проводили тричі. Експериментальні дані обробляли 
математичними статистичними методами. 

Результати. Характеристика нерафінованої олії, гідратованої олії та бакових 
осадів приведено у табл. 

Таблиця.  
Характеристика олії та бакових осадів 
Назва зразка Вміст вологи і 

летких речовин, % 
Вміст жиру, % Вміст фосфору, 

мг Р2О5/100 г 
Олія нерафінована 0,020,01 не визначали 131,417,5 
Олія гідратована 0,120,01 не визначали 60,07,8 
Баковий осад № 1 0,92±0,19 97,66±0,19 323,4±14,4 
Баковий осад № 2 6,62±0,19 97,37±0,19 615,0±14,4 

Нерафінована олія має найменший вміст вологи, що цілком закономірно. 
Баковий осад має найбільший вміст вологи, що можливо пояснити умовами 
зберігання нерафінованої олії у баковому господарстві оліє добувних підприємств. 
Вміст фосфоровмісних сполук у бакових осадах підтверджує твердження, що під час 
зберігання олії проходить «природна» гідратація. Наявність вмісту фосфору у 
гідратованій олії найменший, але вилучення фосфоліпідів неповне, що свідчить про 
доцільність пошуку лабораторного обладнання, яке має достатню роздільну здатність 
щодо відділення фосфоліпідної емульсії від олії. 

Висновки. Соняшникова нерафінована олія містить найменше вологи і летких 
речовин. Вміст вологи збільшується під час гідратації. Бакові осади містять 
найбільший вміст вологи та фосфоліпідів, що вказує на протікання гідратації під 
впливом залишкової вологи олії та режимів зберігання.  

Література 
1. Романовська Т.І. Залежність якості пресової олії від режимів волого-теплової 

обробки // Удосконалення процесів і обладнання  запорука інноваційного розвитку 
харчової промисловості: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Київ, 10–11 квітня 2012 р. К.: НУХТ, 2012. С. 5051. 

2. Романовська Т.І. Вибір методу визначення вмісту фосфору / Романовська 
Т.І., Паламарчук І.А. // Наукові праці Одеської національної академії харчових 
технологій. 2012. Вип. 42, т. 2. С. 412414. 
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14. Порівняння методів визначення фосфоровмісних сполук 
 

Кристина Хоменко, Ольга Ніколаєнко 
Є.Є. Костенко, Т.І. Романовська 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Існують два варіанти стандартного методу визначення фосфоровмісних 
речовин у нерафінованих, гідратованих і рафінованих оліях: ваговий і 
колориметричний [1] . Ваговий метод базується на сухому спалюванні проби олії з 
окисом магнію, подальшій обробці сумішшю азотної та сірчаної кислот, осадження 
утвореного осаду за допомогою молібденовокислого амонію та сушіння осаду на 
фільтрі до постійної ваги за температури 100 C. Зазначений метод досить 
трудомісткий і тривалий (10-12 год). Крім того показано [2], що у визначенні вмісту 
фосфоліпідів ваговим методом разом з фосфором під дією молібденовокислого 
реагенту осаджуються присутні в олії іони заліза, що призводить до завищених і 
недостовірних результатів аналізу. Найпоширенішими у застосуванні є  
фотометричні методи визначення масової частки фосфоліпідів у олії, які між собою 
відрізняються підготовкою та мінералізацією проби олії, та окислювачами чи 
відновниками, які застосовують.  

Відомий спосіб визначення масової частки фосфору в олії, заснований на сухому 
спалюванні олії з окисом магнію і наступному визначенні фосфору фотометричним 
методом з використанням молібденовокислого натрію або амонію [3] . Недоліком 
вказаного способу є обов'язкова мінералізація проби шляхом сухого спалювання в 
муфельній печі за температури 800 C протягом 0,3-1,0 год. 

Існує хроматографічний спосіб визначення групового складу фосфоліпідів [4], 
заснований на здатності окремих груп фосфоліпідів по різному адсорбуватися на 
папері, просоченою кременевою кислотою. Істотним недоліком способу є те, що він 
призначений насамперед для якісної характеристики фосфоліпідів і дає дані лише 
про приблизний їх вміст в олії. 

Відомий також метод тонкошарової хроматографії [5] для визначення 
фосфоліпідів у олії та фосфатидному концентраті. Він складається з операцій 
виділення та знежирення фосфоліпідів за допомогою діалізу, наступного поділу їх 
хроматографією в тонких шарах, мінералізації проби, проведення колориметричної 
реакції і вимірювання оптичної густини забарвленого комплексу за визначеної 
попередньо довжини хвилі. Діаліз триває за кімнатної температури протягом 3-х діб 
за зміни розчинника через кожні 24 години. 

Є спосіб прискореного визначення масової частки фосфору в олії [6], який 
полягає у рідинній екстракції олії льодяною оцтовою кислотою з подальшим 
колориметричним визначенням масової частки фосфору в екстракті з використанням 
молібденовокислого амонію. 

Матеріали і методи. Мета наукової роботи: порівняння методів визначення 
вмісту фосфоровмісних сполук в соняшниковій олії.  Предметом дослідження є 
соняшникова олія. Об’єктом дослідження є методи визначення вмісту 
фосфоровмісних сполук. Метою дослідження є порівняння методу визначення вмісту 
фосфору з відновником – аскорбіновою кислотою – та без відновника.  

Результати. Спільним для досліджуваних методів є проведення попереднього 
спалювання дослідного зразка у муфелі. З одного і того ж тигля після спалювання 
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робили розведення та проводили визначення. Визначення вмісту фосфору проводили 
у один і той же день різними методами та зводили у табл. 

Таблиця. 
Вміст фосфору у зразках фосфоліпідної емульсії 
№ зразка За методом без відновника, мг/ 100 г За методом з відновником, мг/г 

1 2,21  980,4  
2 0,27 92,8 
3 0,29 641,0 

Висновки. Існує безліч методів визначення фосфоровмісних сполук, але метод з 
відновником чутливіший. 
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15. Фізико-хімічні властивості рослинної олії, вилученої із 
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Вступ. Останнім часом все більше виробників в медичній та парфумерно - 

косметичній галузі звертають увагу на використання нетрадиційних рослинних олій у 
рецептурах та для виробництва продуктів з лікувально-профілактичним 
властивостями. Олії з лікарської сировини стали привертати увагу виробників своїм 
унікальним фітохімічним складом, лікувальними  та антиоксидантними 
властивостями.  Серед дикорослих ягід особливу цінність має чорна бузина 
(Sambucus nigra L) - чагарник або невисоке дерево із родини Жимолостевих [1]. В 
різних частинах рослини містяться біологічно цінні активні речовини. У квітах: 
глікозиди (самбунігрин та ін..), ефірна олія 0,27—0,32 % (з високим вмістом 
терпенів), холін, рутин, алкалоїди, каротин, кислоти: аскорбінова, оцтова, яблучна, 
хлорогенова, кавова, валер’янова та ін., дубильні речовини, слизи, пентозани, смоли, 
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мінеральні солі. У плодах містяться: антоціани, аскорбінова кислота (10—49 мг%), 
каротин, рутин, самбуцин, хризантемін, дубильні речовини (0,29—0,34 %), карбонові 
кислоти та амінокислоти (тирозин), цукри, сліди ефірних масел. У насінні  - жирна 
олія та самбунігрин [2].   

В зв'язку з тим, що властивості олії із насіння чорної бузини не досліджувались, 
метою даної роботи було вилучити олію та дослідити її фізико-хімічні властивості. 

Методи досліджень. Отриманні кісточки із ягід за допомогою промивання 
водою були відділенні від рослинних домішок та висушені до вологості 8%. 
Вологість насіння визначали відповідно до ДСТУ 4603: 2006, олійність - згідно 
ДСТУ ISO 734-1:2008) , а  фізико-хімічних показники олії ( показник заломлення, 
кислотне число, йодне число) - згідно ДСТУ 2575-94,  число омилення - ДСТУ 
4604:2006. Жирно-кислотний склад олії визначено відповідно до  ДСТУ ІSO 5508-
2001 та ДСТУ ІSO 5509-2002; стериновий склад - згідно ІSO 12228:1999; вміст 
вітамінів – згідно ДСТУ EN 12822:2005. 

Олію для подальшого дослідження отримували методом настоювання, в якості 
розчинника використовували медичний діетиловий ефір (С4Н10О), з подальшим 
випарюванням розчинника. 

Результати. : Плоди чорної бузини мають чорно-фіолетове забарвлення, в 
якому містяться 2-4 кістянки, яйцевидної здавленої форми із здерев’янілою 
оболонкою, довжиною 2-4 мм, товщина 1 мм. Визначення вмісту сирого жиру в 
насінні чорної бузини засвідчило досить високу олійність даної сировини, а саме − 
27-30%.   Отримана олія мала зеленувате забарвлення, приємний трав’яний аромат, 
притаманний бузині. Отриманні фізико-хімічні показники олії, виділеної із кісточок, 
наведені у таблиці. 

Таблиця 
Фізико-хімічні показники олії чорної бузини 

Найменування показників Результати 
випробувань 

Показник заломлення при 20 oC 1,4801 
Кислотне число, мг КОН/г 3,16 
Масова частка вологи та летких речовин, % 0,1 
Йодне число, г J2/100г 171 
Число омилення,  мг KOН/г 186 

За жирно-кислотним складом олію чорної бузини можна віднести до олій з 
високим вмістом поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) ω -3 і ω-6, їх сумарний 
вміст становив 80%.  Особливість олії полягає в тому,  що на відміну від інших 
рослинних олій вона має високий вміст лінолевої кислоти ( С18:2) - 46,2%  та альфа-
ліноленової кислоти (С18:3ȵ3) – 31,9% . 

Стійкість олій до окиснення зумовлена наявністю в них токоферолів, зокрема,  β 
та γ токоферолу, які мають сильні антиокислювальні властивості. В отриманих 
зразках олії вміст β та γ токоферолів складає 165мг/100 г. Загальний вміст стеринів  
становив 6218 мг/кг,  серед який β — ситостерин – 78,4%. 

Висновки.  Досліджувана олія  з насіння чорної бузини має унікальний жирно-
кислотний склад та біологічно цінні супутні речовини, такі  як: токофероли та 
стерини, що відрізняє її  від традиційних олій. Наявність β– ситостерину  дає 
можливість зробити висновок про гіпохолестеримічну активність олії та доцільності 
використання  для лікування і профілактики атеросклерозу, а досить високий вміст β 
– γ токоферолів свідчить, що вона може проявляти антиоксидантну активність. 
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Висока олійність насіння чорної бузини та отримані результати аналізу її якості 
свідчить про доцільність використання насіння, як олійної сировини для отримання  
біологічно цінної олії для використання в рецептурах косметичних засобів та 
подальшого дослідження.  

Література 
1. Blanchan, Neltje Wild Flowers: An Aid to Knowledge of our Wild Flowers and 

their Insect Visitors. — Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2002. 
2. Erickson, M.C. Chemistry and function of phospholipids. In Food Lipids—

Chemistry, Nutrition, and Biotechnology, 3rd ed.; Akoh, C.C., Min D.B., Eds.; CRC Press: 
Boca Raton, FL, USA, 2008; pp. 39–62. 

 
 

16. Фізико-хімічні властивості рослинної олії, вилученої із 
насіння Sambucus nigra 

 
Т.В. Сідоренко, Л.О. Бердашкова, А.В. Лебідь 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Останнім часом все більше виробників в медичній та парфумерно - 

косметичній галузі звертають увагу на використання нетрадиційних рослинних олій у 
рецептурах та для виробництва продуктів з лікувально-профілактичним 
властивостями. Олії з лікарської сировини стали привертати увагу виробників своїм 
унікальним фітохімічним складом, лікувальними  та антиоксидантними 
властивостями.  Серед дикорослих ягід особливу цінність має чорна бузина 
(Sambucus nigra L) - чагарник або невисоке дерево із родини Жимолостевих [1]. В 
різних частинах рослини містяться біологічно цінні активні речовини. У квітах: 
глікозиди (самбунігрин та ін..), ефірна олія 0,27—0,32 % (з високим вмістом 
терпенів), холін, рутин, алкалоїди, каротин, кислоти: аскорбінова, оцтова, яблучна, 
хлорогенова, кавова, валер’янова та ін., дубильні речовини, слизи, пентозани, смоли, 
мінеральні солі. У плодах містяться: антоціани, аскорбінова кислота (10—49 мг%), 
каротин, рутин, самбуцин, хризантемін, дубильні речовини (0,29—0,34 %), карбонові 
кислоти та амінокислоти (тирозин), цукри, сліди ефірних масел. У насінні  - жирна 
олія та самбунігрин [2].   

В зв'язку з тим, що властивості олії із насіння чорної бузини не досліджувались, 
метою даної роботи було вилучити олію та дослідити її фізико-хімічні властивості. 

Методи досліджень. Отриманні кісточки із ягід за допомогою промивання 
водою були відділенні від рослинних домішок та висушені до вологості 8%. 
Вологість насіння визначали відповідно до ДСТУ 4603: 2006, олійність - згідно 
ДСТУ ISO 734-1:2008) , а  фізико-хімічних показники олії ( показник заломлення, 
кислотне число, йодне число) - згідно ДСТУ 2575-94,  число омилення - ДСТУ 
4604:2006. Жирно-кислотний склад олії визначено відповідно до  ДСТУ ІSO 5508-
2001 та ДСТУ ІSO 5509-2002; стериновий склад - згідно ІSO 12228:1999; вміст 
вітамінів – згідно ДСТУ EN 12822:2005. 

Олію для подальшого дослідження отримували методом настоювання, в якості 
розчинника використовували медичний діетиловий ефір (С4Н10О), з подальшим 
випарюванням розчинника. 

Результати. : Плоди чорної бузини мають чорно-фіолетове забарвлення, в 
якому містяться 2-4 кістянки, яйцевидної здавленої форми із здерев’янілою 
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оболонкою, довжиною 2-4 мм, товщина 1 мм. Визначення вмісту сирого жиру в 
насінні чорної бузини засвідчило досить високу олійність даної сировини, а саме − 
27-30%.   Отримана олія мала зеленувате забарвлення, приємний трав’яний аромат, 
притаманний бузині. Отриманні фізико-хімічні показники олії, виділеної із кісточок, 
наведені у таблиці. 

Таблиця 
Фізико-хімічні показники олії чорної бузини 

Найменування показників Результати 
випробувань 

Показник заломлення при 20 oC 1,4801 
Кислотне число, мг КОН/г 3,16 
Масова частка вологи та летких речовин, % 0,1 
Йодне число, г J2/100г 171 
Число омилення,  мг KOН/г 186 

За жирно-кислотним складом олію чорної бузини можна віднести до олій з 
високим вмістом поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) ω -3 і ω-6, їх сумарний 
вміст становив 80%.  Особливість олії полягає в тому,  що на відміну від інших 
рослинних олій вона має високий вміст лінолевої кислоти ( С18:2) - 46,2%  та альфа-
ліноленової кислоти (С18:3ȵ3) – 31,9% . 

Стійкість олій до окиснення зумовлена наявністю в них токоферолів, зокрема,  β 
та γ токоферолу, які мають сильні антиокислювальні властивості. В отриманих 
зразках олії вміст β та γ токоферолів складає 165мг/100 г. Загальний вміст стеринів  
становив 6218 мг/кг,  серед який β — ситостерин – 78,4%. 

Висновки.  Досліджувана олія  з насіння чорної бузини має унікальний жирно-
кислотний склад та біологічно цінні супутні речовини, такі  як: токофероли та 
стерини, що відрізняє її  від традиційних олій. Наявність β– ситостерину  дає 
можливість зробити висновок про гіпохолестеримічну активність олії та доцільності 
використання  для лікування і профілактики атеросклерозу, а досить високий вміст β 
– γ токоферолів свідчить, що вона може проявляти антиоксидантну активність. 

Висока олійність насіння чорної бузини та отримані результати аналізу її якості 
свідчить про доцільність використання насіння, як олійної сировини для отримання  
біологічно цінної олії для використання в рецептурах косметичних засобів та 
подальшого дослідження.  

Література 
3. Blanchan, Neltje Wild Flowers: An Aid to Knowledge of our Wild Flowers and 

their Insect Visitors. — Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2002. 
4. Erickson, M.C. 

Chemistry and function of phospholipids. In Food Lipids—Chemistry, Nutrition, and 
Biotechnology, 3rd ed.; Akoh, C.C., Min D.B., Eds.; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 
2008; pp. 39–62. 
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17. Розробка технології спредів підвищеної біологічної цінності 
 

Інна Вінніченко, Євгенія Шеманська, Валерій Манк  
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Олієжирові продукти повинні бути не тільки носієм енергії та 

пластичного матеріалу, але і важливим джерелом фізіологічно функціональних 
інгредієнтів: поліненасичених жирних кислот, жиророзчинних вітамінів, 
фосфоліпідів та інших біологічно активних компонентів. Особливе значення 
надається присутності в продуктах есенціальних полінасичених жирних кислот, до 
яких в першу чергу слід віднести лінолеву (С18:2) та ліноленову (С18:3) кислоти, які за 
сучасною класифікацією жирних кислот відносяться до груп ω-6 та ω-3.  

Природні жири не відповідають вимогам, що висуваються  до біологічно 
повноцінного жиру, збалансованого за жирно кислотним складом. Науково доведено, що 
на частку ессенціальних жирних кислот повинно припадати  4-6 % енергетичної цінності 
харчового раціону здорової людини і співвідношення  поліненасичених жирних кислот 
родин ω-6/ω-3  має складати 10:1, а у випадках порушення ліпідного обміну  - 5:1 та 
навіть 3:1 [1].  

На підставі клінічних та експериментальних досліджень закордонних вчених 
співвідношення кислот ω-6 та ω-3, що рекомендується складає від 4:1 до 2:1 [2]. 

З метою розширення асортименту вітчизняної маргаринової продукції нами 
розроблені рецептури спредів підвищеної біологічної цінності шляхом комбінування 
жирових основ збалансованого жирнокислотного складу та введенням в якості 
функціональної добавки знежирених соєвих лецитинів. 

Матеріали і методи. В лабораторних умовах отримані комбіновані жирові 
основи збалансованого жирнокислотного складу та досліджено стійкість основ до 
процесів окиснення жирів. Виготовлені зразки спредів із введенням в якості 
емульгатора та функціональної біологічно активної добавки знежирених соєвих 
лецитинів, підібрані оптимальні кількості лецитину. В зразках спредів проведено 
визначення органолептичних та фізико-хімічних показників відповідно з ДСТУ 
4463:2005 [3].  

Результати. Проведений порівняльний аналіз жирнокислотного складу ряду 
твердих та рідких рослинних олій, який став підставою для розробки комбінованих 
жирових основ для спредів. Обґрунтовано застосування окремих рослинних олій як 
джерела есенціальної α- ліноленової кислоти і біологічно активних речовин 
(токоферолів і каротиноїдів) та знежиреного соєвого лецитину як функціональної 
добавки, емульгатора і антиоксиданта. 

Розроблені жирові основи, які являють собою суміші соняшникової, ріпакової, 
кокосової олій та модифікованих жирів. Експериментально визначено 
співвідношення компонентів суміші, яке забезпечує задану консистенцію. 
Досліджена стійкість до процесів окиснення комбінованих жирових основ. 

Вивчені комплексні емульгуючі та функціональні властивості знежирених 
соєвих лецитинів, які покладені в основу розробки рецептур вершково-рослинних 
спредів підвищеної біологічної цінності. Досліджена ефективність утворення та 
стійкість зворотніх емульсій з використанням комбінацій емульгаторів з соєвими 
лецитинами. 

Висновки Проектування жирнокислотного складу нових спредів здійснювалось 
з урахуванням рекомендацій нутріциології щодо співвідношення жирних кислот у 
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складі харчових продуктів. При цьому співвідношення між ліноленовою та 
лінолевою кислотами в спредах становить 1:5, а співвідношення між насиченими та 
поліненасиченими жирними кислотами 1:2.  

Встановлена перспективність і доцільність виробництва спредів збалансованого 
жирнокислотного складу,  які збагачені комплексом функціональних інгредієнтів. 

Література 
1. Іванов С.В., Пешук Л.В., Радзієвська І.Г. Технологія купажованих жирів 

збалансованого жирнокислотного складу: Монографія. – К. НУХТ, 2013. – 210 с. 
2. Morlion B. J. What is the optimum w-3 to w-6 fattyacid (FA) ratio of 

parenteral lipid emulsions in post-operative trauma? / В. J. Morlion, Е. Torwesten, К. 
Wrenger, С.Puchstein, Р. Furst // Clinical Nutrition. ─  1997. ─ Vol. 16 (Suppl. .2). –  Р. 49 

3. ДСТУ 4463:2005 Маргарини, жири кондитерські та для молочної 
промисловості. Правила приймання та методи випробування. – К. 
Держспоживстандарт України, 2006. – 35 с. 

 
 

18. Дослідження функціонально-технологічних властивостей 
соняшникової макухи 

 
Ольга Ковальова 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Макуха, що отримана під час переробки насіння соняшнику, поділяється 
на кормову та харчову. Не харчову макуху використовують в комбікормовій галузі. 
Використання харчової макухи різноманітне, як функціональний інгредієнт до різних 
продуктів харчування. 

Актуальність теми заключається в тому, що сучасна харчова промисловість 
потребує якісного і безпечного білку, що може бути замінником білково вмісним 
компонентам.  

Основною метою є дослідження функціонально-технологічних властивостей 
КТІОЛ СП-1, отримання й удосконалення модельних емульсій.  

Матеріали і методи.  
Матеріали дослідження зразок КТІОЛ СП-1, що отриманий відповідно технології 

харчової соняшникової макухи із безлушпинного соняшникового ядра.  
Використано стандартні методи досліджень водоутримувальну, 

жироутримувальну та жироемульгуючу здатність визначаємо згідно ДСТУ 4595:2006 
Білок соєвий. Технічні умови.  

Результати. Жироутримувальна здатність становить 105% (для соєвого білка 
45-160%), водозвязуюча - 196% (260-510%), жироемульгуюча - 17% (55-95%). 
Доцільно може бути введення, як додаткового компонента емульсії, який володіє 
водоутримуючою дією. 

Під час створення стабільної емульсію, основним компонентом якої є добавка 
СП-1, дистильована вода та соняшникова олія рафінована дезодорована. Отримані 
модельні емульсії не володіли довготривалою стабільністю.  

Для покращення стійкості модельної емульсії введена емульгуюча добавка МГД 
(моно гліцерид дистильований) у кількості 1-3%, підігріваючи компоненти до 
температури 50Со. 

Дослідження направленні на удосконалення показників складу і якості. 
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Отримання продукту із приємним смаком та запахом, розроблення рецептур з 
функціональними властивостями, без продуктів тваринного походження, тобто яйце 
та молоко продуктів. Під час органолептичної оцінки у модельних зразках виявлено 
олійний запах та смак. 

У всіх модельних зразках виявленні мікро частинки оболонки, які потрапляють 
під час переробки насіння соняшника, що ускладнює його використання як добавки, 
тобто необхідно використовувати якісне безлушпинне ядро для отримання харчової 
макухи. 

Висновки. Отримано нові дані щодо використання харчової соняшникової 
макухи із безлушпинного ядра (КТІОЛ СП-1), як функціонально-технологічної 
добавки, що володіє жиро та водоутримувальною дією. 

Література. 
1. Ихно Николай Петрович. Научно-практические основы получения и 

использования пищевого безлузгового ядра подсолнечника: Дис... д-ра техн. наук: 
05.18.06 / Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т". — 
Х., 2003. — 298л. — Библиогр.: л. 229-255. 

2. New natural injection-moldable composite material from sunflower oil cake Original 
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19. Дослідження параметрів пресування насіння ріпаку та 
якості отриманої олії 

 
 Ганна Гречка,Тетяна Кот, Тамара Носенко 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ. Рослинні харчові олії складають разом з іншими продуктами основу 

раціонального харчування людини. Вони використовуються в їжу як в нативному 
(незмінному) вигляді так й у вигляді різноманітних продуктів , що отримують при 
переробці олій – маргарину, майонезу, кулінарного жиру, тощо. 

Пресування є найважливішим методом отримання рідких рослинних олій із 
високо олійної сировини [1,2]. 

Актуальність теми полягає в знаходженні оптимальних параметрів пресування 
насіння ріпаку.  

Основна мета нашої роботи − дослідження процесу пресування, виходу олії при 
різних температурних режимах, дослідження впливу параметрів волого-теплової 
обробки на ефективність вилучення олії пресуванням, аналіз показників  якості 
одержаних  продуктів. Дослідження направленні на удосконалення параметрів 
пресування. Отримання максимального виходу олії з матеріалу, покращення якісних 
показників, подовження терміну зберігання отриманої олії. 

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження є ріпакове насіння селекції 
«Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG» (Німеччина) та олія з нього. 

Визначення олійності сировини проводили класичним методом в апараті 
Соксклета NZ 45/40, використовуючи гексан. Вологість олійного матеріалу 
визначали за ГОСТ-10856-96. Пресування підготовленого матеріалу здійснювали на 
шнековому пресі Л5-ПШ,  використовуючи насадку № 2 і №3 з внутрішнім 
діаметром отвору 0,4 і 0,6 см за температури 45-75°С та вологості насіння 6-10 %.  
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Визначення пероксидного числа згідно ДСТУ ISO 3960-2001 “Жири i олiї 
твариннi i рослиннi. Визначання пероксидного числа (ISO 3960:1998, IDT)”.  

Визначення кислотного числа згідно ДСТУ 4350:2004 “Олiї. Методи визначання 
кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)”.  

Глюкозинолати в насінні ріпаку визначали методом «Глюкотест» за  ГОСТ 9824-
87 “Насіння ріпаку та сурепиці”. 

Результати. В ході експерименту одержано показники виходу пресової олії при 
різних температурах пресування, вологості насіння і діаметрах насадки для виходу 
макухи.  Дослідження проводили за схемою трьохфакторного експерименту. 

Результати досліджень засвідчили, що максимальний вихід олії був одержаний 
при температурі пресування 45 Сº, вологості насіння 6 % та з насадкою діаметром 0,4 
см.  При вологості насіння 10 %, температурі 75 Сº та з насадкою діаметром 0,6 см 
був найменший  вихід олії. Аналіз експериментальних даних свідчить, що вихід 
пресової олії при вологості насіння 6% вищий при досліджуваних температурах та 
діаметрах насадки, а при пресуванні насіння ріпаку з такими ж параметрами, але з 
вологістю 10 % вихід олії був значно нижчим. 

 Дослідження динаміки наростання значень пероксидних чисел (досліджувалась 
олія після пресування насіння з вологістю 6 %) протягом 11 тижнів виявили, що 
пероксидне число швидше зростало в зразках олії, отриманої при температурі 
пресування 45 і 75 С з  внутрішнім діаметром насадки для макухи 0,6 см. Значення 
кислотного числа олії протягом цього періоду відповідало вимогам ГСТУ 46.072: 
2005 “Олія ріпакова Технічні умови” в усіх дослідних зразках. Розраховано термін 
зберігання олій та кінетичні параметри процесу окиснення. 

Встановлено, що пресування насіння при різних температурах суттєво не змінює 
вміст глюкозинолатів у ріпаковій макусі. 

Висновки. Отримано нові дані щодо застосування різних температур, вологості 
і насадок в процесі пресування насіння ріпаку сучасної селекції.  

Література. 
1. Rasmussen K.Frem tides raps er du / og dobbelt – low – Dask. Troavl, 62. №2. 24-

26. 1979 
2. Гудзик  И.В. Розвиваете животноводство? Не забьдьте посеять рапс / 

Аграрное обозрение. – 2008. №5. – с.4 – 6 
 
 

20. Дослідження технології майонезів з використанням 
нетрадиційних емульгаторів 

 
Анастасія Тимощук, В.І. Бабенко, В.О. Бахмач 

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна 
 
Вступ. В Україні спостерігається  зростання попиту на харчові продукти 

зниженої калорійності, зокрема на емульсійній основі. Для харчових підприємств є 
актуальним завданням забезпечити споживачів низькокалорійними продуктами, що 
не містять сировини тваринного походження. Метою дослідження є встановлення 
можливості використання  моно- та диацилгліцеролів (МДГ)  у виробництві 
майонезів, як альтернативної заміни яйцепродуктів, підбір оптимальної кількості 
емульгатора МДГ та суміші камедей гуару і ксантану. В якості емульгатора було 
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обрано МГД жирних кислот (Е 471) промислового призначення, що 
використовуються для виробництва маргаринової продукції.  

З літературних джерел відомо, що при відповідних концентраціях може 
утворюватись небажана для маргаринів емульсія прямого типу. Це використано нами 
для досліджень технології майонезів з використанням нетрадиційних емульгаторів. 

Матеріали і методи. В лабораторних умовах приготовані зразки майонезу із 
заміною яйцепродуктів на МГД, підібрані оптимальні кількості емульгатора МДГ та 
суміші камедей гуару і ксантану. В зразках майонезів проводили визначення 
стійкості емульсії і кислотності для встановлення рецептури. 

Результати. Досліджувалось декілька рецептур, за математично-статистичним 
аналізом ми обрали найкращу. 

Факторами оптимізації були вміст МГД та вміст суміші камедей гуару і 
ксантану. Функцією відгуку була стійкість майонезної емульсії. 

За експериментальними результатами одержане рівняння регресії, яке 
встановлює залежність стійкості майонезної емульсії від кількості стабілізаційної 
системи та емульгатора МДГ: 

у=72,8+69х1+5,9х2-15,25х1х2, 
де х1   -  вміст емульгатора МДГ, %, х2 – вміст камеді гуару та ксантану, % 
Перевірка  адекватності рівняння виявила, що воно є адекватним і може бути 

використане для пошуку оптимальної рецептури майонезу.  
Оптимальні кількості емульгатора та стабілізайної суміші для моно- та 

диацилгліцеролів це 3%, для сумішей камедей гуару і ксантану – 0,3%. Введення 
моно-та диацилгліцеролів менше 3 мас.% не дозволяє отримати стійку емульсію, що 
зберігає свої властивості протягом тривалого часу.  

Основні фізико-хімічні показники майонезів за розробленою та традиційною 
рецептурами наведені у таблиці. 

Таблиця.   
Основні фізико – хімічні показники майонезів 

Характеристика майонезів Назва показника 

за розробленою 
рецептурою 

за традиційною 
рецептурою 

Вміст камедей гуару та ксантану 
(4:1),% 

0,3 0,3 

Вміст МДГ, % 3,0 - 
Вміст яєчного жовтка, % - 1,5 
Масова частка рафінованої 
дезодорованої соняшникової олії, 
% 

40 40 

Кислотність у перерахунку на 
оцтову кислоту, % 

0,45 0,43 

Стійкість емульсії, % 
незруйнованої емульсії 

100 100 

Висновки. Результати досліджень свідчать про ефективність використання 
моно-та диацилгліцеролів, як емульгатора з метою повної заміни яєчного порошку в 
рецептурі майонезу. Це дозволяє виробляти майонез без холестерину, підвищити 
бактеріальну чистоту готового продукту. 
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21. Порівняльний аналіз фізико - хімічних показників насіння 

традиційних та генно - модифікованих сортів сої 
 

Валерія Фролова, Поліна Шворак, Тамара Носенко 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. У даній роботі розглянемо використання інфрачервоної спектроскопії 

для аналізу хімічного складу олійного насіння,  а саме сої.  
Матеріали і методи. Для проведення наукового дослідження було 

використано два зразки насіння сої : ГМО та звичайного. 
Оскільки проблема використання ГМО набула широкого розповсюдження, а 

також й досі є невідомою, слід  вникнути в її актуальність та спробувати розкрити всі 
за та проти.  

Генетично модифіковані організми  - це організми, в які було штучно, 
неприродно впроваджено гени інших організмів .  [1] 

Витоки розвитку генної інженерії рослин лежать в 1977 році, коли і сталося 
відкриття, що дозволило використовувати ґрунтовий мікроорганізм Agrobacterium 
tumefaciens як знаряддя введення чужих генів в інші рослини.1994-й рік вважається 
офіційним роком народження ГМ - продуктів. У 1995 році американська компанія-
гігант Monsanto запустила на ринок ГМ - сою Roundup Ready. У ДНК рослини був 
впроваджений чужорідний ген для підвищення здатності культури протистояти 
бур'янам. 

Плюси ГМО: 
   Мета отримання генетично змінених організмів - поліпшення корисних 

характеристик вихідного організму - донора і зниження собівартості продуктів. 
   Трансгенні рослини дають більш високу врожайність, можуть мати нові 

властивості, підвищену декоративну і харчову цінність. ГМ – сорти стійкі до 
гербіцидів, несприятливих кліматичних умов, псування при зберіганні, стресів, 
хвороб і шкідників. Крім того, звичайні продукти можна наділити якимись новими 
властивостями. ГМ - рослини здатні рости і приносити хороший урожай там, де 
«старі» сорти просто не могли вижити за певних погодних умов.  

Мінуси ГМО : Харчові ризики   
В першу чергу вживання ГМ - продуктів загрожує ослабленням імунітету. Вплив 

нових білків, які продукують вбудовані гени, невідомий.  
Також у людини з'являється стійкість до антибіотиків, що зробить процес 

лікування багатьох захворювань дуже складним. Лікування звичайними 
антибіотичними засобами стає менш ефективним. [2] 
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  У людини порушується здоров'я у зв'язку з накопиченням в організмі 
гербіцидів, бо ГМ - продукти мають властивість їх акумулювати. Існує можливість 
віддалених канцерогенних ефектів (небезпека ракових захворювань). В ході 
дослідження було визначено такі фізико-хімічні показники насіння: вологість, масу 
1000 штук, вміст оболонки та олійність. 

Результати 
 

Таблиця 
Визначення масової частки вологи в насінні сої 
Зразок ГМО Зразок КОНТРОЛЬ 
m1  бюкси+наважка = 26,9 г 
m1   наважки = 5,1 г 

m3  бюкси+наважка = 27,4 г 
m3 наважки = 5,1 

m2 бюкси+наважка = 25,0 г 
m2 наважки = 5,1 г 

m4  бюкси+наважка = 27,3 г 
m4 наважки = 5,1 г 

Маса бюкс після висушування 
m1 = 26,4 г m3 = 27,0 г 
m2 = 24,7 г m4 = 26,9 г 
Масова частка вологи в насінні  
m1 = 9,80 % m3 = 7,84 % 
m2 = 5,80 % m4 = 8,20 % 
m сер. = 12,7 % m сер. = 7,84 % 
 
 
Визначення олійності насіння 
Зразок ГМО Зразок КОНТРОЛЬ 
Маса патронів 
m1 = 1,3350 г m3 = 1,3533 г 
m2 = 1,2890 г m4 = 1,2753 г  
Маса патронів з наважкою подрібненого насіння 
m1 = 6,3260 г m3 = 5,51860 г 
m2 = 5,7120 г m4 = 6,67255 г 
Маса наважки подрібненого насіння 
m1 = 4,991 г 
m2 = 4,423 г 

m3 = 4,1653 г 
m4 = 5,397 г 

Олійність насіння, у % 
m1 = 25,2 % m3 = 23,3% 
m2 = 25,2% m4 = 23,0% 
Маса 1000 штук насіння сої 
Зразок ГМО Зразок КОНТРОЛЬ 
m1(1000) = 182,80 г m2(1000) = 202,40 г 
Маса 1000 штук насіння при фактичній вологості насіння в перерахунку на суху 
речовину 
m1 = 159,58 г m2 = 186,47 г 
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Визначення вмісту оболонки в насінні сої 
Зразок ГМО Зразок КОНТРОЛЬ 
m1 наважки = 10,50 г m3 наважки = 10,32 г 
m2 наважки = 10,32 г m4 наважки = 10,20 г 
Маса оболонки до висушування 
m1 = 2,71 г m3 = 1,56 г 
m2 = 2,43 г m4 = 1,57 г 
Маса оболонки після висушування 
m1 = 0,73 г m3 = 0,67 г  
m2 = 0,73 г m4 = 0,63 г 
Вміст оболонки в насінні в перерахунку на абсолютно-суху речовину 
m1 = 7,96 % 
m2 = 8,1 % 
m сер. = 8,03 % 

m3 = 7,04 % 
m4 = 6,7 % 
m cер. = 6,87 % 

 
Висновки. ГМО використовують у різних сферах, але найчастіше суперечки 

викликає застосування генетично модифікованих організмів в якості продуктів 
харчування. Виходячи з даних та проведених дослідів можна зробити висновки, що 
фізико – хімічні показники двох сортів сої (ГМО та традиційного) дещо 
відрізняються, але відповідають загальним технічним вимогам.  

Літератури  
1. Пешук Л.В. Носенко Т.Т. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. 

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 296 с. - ISBN 978-611-
01-0035-9. 

2. http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/gmo-shkoda-chi-korist 
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Вступ. Технології одержання білкових ізолятів із шротів олійних культур 
передбачають екстрагування білків за допомогою гідрофільних розчинників різного 
складу, іонної сили та значення рН. Крім природи та концентрації розчинника на 
ефективність екстрагування білків впливають такі чинники як температура, 
гідромодуль, тип екстрактора, тривалість процесу, масова частка розчинних білків у 
шроті тощо. Для удосконалення функціонально-технологічних властивостей 
білкових ізолятів запропоновано використовувати протеолітичні ферменти [1-4]. 
Метою даною роботи було використання протеолітичного ферменту в процесі 
екстрагування білків із соняшникового шроту та оптимізація процесу такого 
екстрагування. 

Методи. Визначення масової частки розчинних білків у розчині проводили за  
біуретовою реакцією. До 0,1 см3 досліджуваного білкового розчину додавали 5 см3 

біуретового реактиву, перемішували і витримували при кімнатній температурі 10 хв. 
Визначення оптичної густини розчинів проводили на фотометрі «КФК-3» при 
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довжині хвилі 540 нм. Для побудови градуювального графіку використовували серію 
розчинів сироваткового альбуміну концентрацією від 10 до 160 мг/см3.  

Ступінь гідролізу визначали методом формольного титрування [5]. Для 
оптимізації процесу екстрагування білків використовували матрицю проведення 
трьохфакторного експерименту. 

Результати. Екстрагування білків із соняшникового шроту здійснювали за 
допомогою розчинів хлориду натрію за гідромодулю 10:1, температури 45 °С, при 
постійному перемішуванні суспензії та в присутності протеолітичного ферменту. 
Факторами оптимізації були концентрація хлориду натрію, концентрація ферменту та 
тривалість процесу екстракції. Функцією відгуку були концентрація білків в 
екстракті та ступінь гідролізу білків. 

Визначення масової частки білків в одержаних екстрактах засвідчило, що масова 
частка білків збільшувалась майже вдвічі при використанні протеолітичного 
ферменту.  Найбільш висока кількість екстрагованих у розчин білків спостерігалась в 
присутності лужної протеази. Отримані результати засвідчили, що в присутності 
лужної протеази концентрація білків в білкових екстрактах коливалась від 43 до 60 
мг/см3, при цьому ступінь гідролізу білків знаходився в межах від 8 до 28 %. За 
експериментальними результатами одержане рівняння регресії, яке встановлює 
залежність концентрації білків в екстракті від концентрації хлориду натрію в розчині, 
концентрації ферменту та тривалості процесу: 

у=46,65+2,7х1+2,675х2-1,025х1х3, 
де х1 концентрація хлориду натрію, %, х2 - концентрація ферменту, мг/см3, х3– 

тривалість екстрагування, хв. 
Перевірка  адекватності рівняння виявила, що воно є адекватним процесу 

екстрагування білків, а обрані фактори є значущими для процесу екстрагування 
білків.  

Висновки Таким чином, одержані нами дані свідчать про збільшення 
ефективності процесу екстрагування білків із соняшникового шроту в присутності 
протеолітичного ферменту. Обмежений гідроліз поліпептидів супроводжувався 
також покращенням функціонально-технологічних властивостей одержаних білкових 
продуктів – розчинності, емульгувальної та піноутворювальної здатності. 

Література 
1.  Conde J. M.,  Escobar M. M. Yust,  Jiménez J. J. P.,  Rodríguez F. M.,  Patino R. J. 

M., Effect of Enzymatic Treatment of Extracted Sunflower Proteins on Solubility, Amino 
Acid Composition, and Surface Activity, J.Agric.Food Chem., 2005, 53(20), pp 8038–
8045. 

2. Lamsal B. P., Reitmeier C., Murphy P. A., Johnson L. A., Enzymatic hydrolysis of 
extruded-expelled soy flour and resulting functional properties, Journal of the American Oil 
Chemists' Society 2006, 83, 8, pp 731-737. 

3. Karamać M., Rybarczyk A., Chymotryptytic hydrolysis of lentil meal proteins and 
characteristics of the resulting hydrolysates, Pol. J. Food Nutr. Sci. 2008, Vol. 58, No. 3, 
pp. 351-357. 

4. Wang Z., Lombardi J., Shaffer J., Wong T., Kinetics of Hydrolyzing Isolated Soy 
Protein by an Endopeptidase and its Conceptual Application in Process Engineering, 
International Journal of Food Studies, 2012, 1, №1, 26-32. 

5. Handbook of Food Analytical Chemistry, Water, Proteins, Enzymes, Lipids, and 
Carbohydrates. . Wrolstad Ronald E. USA Hoboken : John Wiley & Sons, 2005, 624 p. 
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1. Вплив фенольних сполук на мікроводорость Chlorella 
vulgaris 

 
Галина Батищева, Андрій Котинський  

Національний університет харчових технологій 
Олександр Поліщук  

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
 
Вступ: Фенольні сполуки являють собою похідні ароматичних сполук, що 

містять одну або декілька гідроксильних груп, з’єднаних з атомами вуглецю 
ароматичного ядра. У водойми потрапляють феноли різного походження: 
компоненти промислових стічних вод; сполуки, які утворюються в результаті 
вторинного забруднення, а також біогенні феноли, що є продуктами життєдіяльності 
гідробіонтів [2]. Фенольні сполуки токсичні для гідробіонтів і порушують процес 
самоочищення водойми. 

Для визначення вмісту фенольних сполук у водоймі використовують 
екстракційно-фотометричні методи, які дозволяють визначити «фенольний індекс» - 
сумарну масову концентрацію фенольних сполук в пробі [1]. Перспективним 
методом, який можна використовувати при дуже незначних концентраціях 
фенольних сполук є їх біоіндикація за допомогою мікроводоростей. 

Матеріали і методи: Для роботи використовували культуру Chlorella 
vulgaris штам AsLi1 (Інститут ботаніки НАН України), яку культивували на 
середовищі Тамія протягом 7 діб за умов цілодобового освітлення інтенсивністю 3 
кЛк, при температурі 28-30оС з подальшим переведенням в турбідостатний режим. 
Адаптація до умов турбідостату тривала 3 доби. 

Вимірювання проводили методом індукції флуоресценції хлорофілу за 
допомогою флюориметра XE-PAM (Walz, Німеччина). Вивчення впливу фенольних 
сполук на фотосинтетичний апарат Chlorella vulgaris AsLi1 здійснювалось на 
прикладі ортонітрофенолу; паранітрофенолу; пірокатехіну та фенолу. Оцінювання дії 
фенольних сполук здійснювалось за наступними показниками: максимальний 
потенційний квантовий вихід змінної флуоресценції хлорофілу (Fv/Fm); фотохімічне 
гасіння флуоресценції хлорофілу (qP); ефективний квантовий вихід фотосистеми ІІ 
(ФPSII). 

Результати: Фенольні сполуки в різних концентраціях інгібуюче впливають 
на фотосинтетичний апарат мікроводорості Chlorella vulgaris. В порядку зменшення 
токсичності досліджувані сполуки розташовані так: паранітрофенол, ортонітрофенол, 
фенол, пірокатехін. 

Яскраво виражена дія фенольних сполук на ефективний квантовий вихід 
фотосистеми ІІ (ФPSII), крім того ортонітрофенол і пірокатехін зменшують 
максимальний потенційний квантовий вихід змінної флуоресценції хлорофілу 
(Fv/Fm), а паранітрофенол і фенол пригнічують фотохімічне гасіння флуоресценції 
хлорофілу (qP). 
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Концентрації фенольних сполук, при яких спостерігається 50-%-ве зниження 
показника ФPSII становлять: паранітрофенол – 0,008%; ортонітрофенол – 0,017%; 
фенол – 0,185%; пірокатехін – 0,5%. 

 
Рис1. Вплив фенольних сполук на ефективний квантовий вихід 
фотосистеми ІІ (ФPSII) мікроводорості Chlorella vulgaris 

 
Висновки 
Досліджені фенольні сполуки пригнічують функціонування фотосинтетичного 

апарату мікроводорості Chlorella vulgaris AsLi1, знижуючи максимальний 
потенційний квантовий вихід змінної флуоресценції хлорофілу (Fv/Fm), фотохімічне 
гасіння флуоресценції хлорофілу (qP) та ефективний квантовий вихід фотосистеми ІІ 
(ФPSII). Отримані дані дозволяють рекомендувати використання параметрів індукції 
флуоресценції хлорофілу мікроводорості Chlorella vulgaris для експрес-оцінки 
наявності досліджених фенольних сполук у стічних водах. 

 
Література 
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2.  Пошук ефективних шляхів вирішення проблеми 
раціонального поводження з ТПВ на прикладі м. Київ, створення 

біогазової установки 
 

Михайло Бобирь 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: У населених пунктах країни щороку накопичується близько 35 млн. куб. 

метрів твердих побутових відходів (далі – побутові відходи), які захоронюються на 
770 полігонах загальною площею майже 3 тис. гектарів та частково утилізуються на 
сміттєспалювальних заводах. Це призводить до втрати Україною від 4 до 24 млн. тон 
умовного палива (залежно від конкретного складу ТПВ). На кожного мешканця міста 
на рік припадає приблизно 180-220 кг побутових відходів. До цієї кількості 
побутових відходів слід додати відходи, що утворюються в магазинах, готелях, 
лікарнях, на вокзалах, базарах та в інших громадських місцях, їхня кількість складає 
від 30 до 50 відсотків усіх побутових відходів міста. Кількість відходів постійно 
збільшується.  

 
Матеріали і методи: Темпи накопичування ТПВ зростають, а основні 

технології поводження з ТПВ використовують такі застарілі підходи як захоронення 
на полігонах та сміттєспалювання.  

Внаслідок захоронення сміття на полігонах величезні площі природних земель 
безповоротно втрачаються й серйозно забруднюється навколишнє середовище біля 
полігону. 

Полігони швидко переповнюються, якщо не сортувати сміття, не переробляти 
або не спалювати його.  

Під час спалювання сміття втрачається теплова енергія, а навколишнє 
середовище засмічується продуктами згоряння.  

Вивезення побутового сміття на сміттєзвалище чи на сміттєспалювальний завод є 
вартісним з точки зору експлуатації і обходиться мешканцям міст приблизно в 50 
млн. грн. щороку. 

 
Результати: Метою даної роботи є пошук ефективних шляхів вирішення 

проблеми раціонального поводження з ТПВ на прикладі м. Київ. Для цього необхідно 
оцінити сучасний стан системи поводження з ТПВ та методи утилізації відходів, які 
застосовуються на Україні; оцінити недоліки та переваги широко поширених та 
застосовуваних методів утилізації ТПВ, запропонувати та обгрунтувати заходи для 
продовження терміну експлуатації існуючого полігону та альтернативний, 
раціональний та ефективний варіант утилізації відходів, перетворити сферу 
поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь 
комунального господарства.  
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Висновок: Дослідження, проведене в «Укркомун НДІ прогрес», показали 
можливість і доцільність широкого використання біогазу в якості альтернативного 
палива комунальному господарстві України. 

Із - за достатньо низьких тарифів на електроенергію на внутрішньому ринку 
найбільш рентабельним буде використання звалищного газу для потреб 
промисловості, розміщеній недалеко від звалища. 

цілі проекту показати технічну можливість, економічну і екологічну доцільність 
цих технологій в Україні. 
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3. Утилізація відходів переробки томатів 

 
Ганна Бойко, Наталія Бублієнко, Олена Семенова 

Національний університет  харчових технологій 
 

Вступ: Переробка томатів займає провідне місце в консервній галузі 
вітчизняної переробної промисловості та за кордоном. Це пояснюється тим, що томат 
– одна з основних овочевих культур, має високі смакові та поживні цінності.  

При переробці томатів на томат-пюре і томат-пасту плоди миють, піддають 
інспекції і подрібнюють. Перші відходи отримують при інспекції сировини, де 
відбраковують помідори гнилі, плісняві і уражені сільськогосподарськими 
шкідниками. Ці відходи можуть бути утилізовані. При протиранні томатної маси 
утворюються відходи у вигляді суміші шкірки і насіння (3,5…4,0 %), які можуть бути 
використані на корм худобі. 

Матеріали та методи: Насіння є дуже цінним відходом виробництва. 
Оскільки воно містить до 29 % олії, його доцільно переробити для отримання олії, 
яка за фізичними властивостями і складом близька до олії з соняшнику, бавовнику, 
сої. У процесі виробництва томатної олії найбільшим відходом є соапсток 
(утворюється після рафінування олії), який необхідно утилізувати.  

Соапсток – відхід, отримуваний у результаті очищення олій і жирів розчинами 
лугів. До його складу входять: нейтральний жир, зв’язані жирні кислоти, мило, вода, 
різноманітні слизи, білки, солі, забарвлюючі та інші речовини. Такий склад зумовлює 
використання соапстоку для одержання ефірів жирних кислот, які є сировиною для 
біодизелю – екологічно чистого виду біопалива, що являє собою суміш метилових 
та/або етилових моноалкілових ефірів довголанцюжкових жирних кислот (насичених 
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і ненасичених). Останнім часом в багатьох країнах Європи (Німеччина, Австрія, 
Італія, Франція та ін.) збільшують виробництво пального з відновлюваних джерел 
сировини. Найчастіше такою сировиною є ріпакова олія або ж соняшникова низької 
якості. Вирощування цих рослини спричиняє виснаження земель, тому доцільним є 
використання відходів деяких галузей промисловості.  

На сьогоднішній день існує дві схеми одержання ефірів жирних кислот із 
соастоку. За першою схемою соапсток висушують (відгонкою у вакуумі) з наступним 
очищенням суміші від фосфоліпідів, білкових речовин та інших домішок 
адсорбційним способом. Очищену суміш ацилгліцеролів і жирних кислот (соапсток) 
піддають хімічному перетворенню з використанням кислотних каталізаторів як 
гомогенних, наприклад, сірчаної кислоти або толуол-сульфокислоти, так і 
гетерогенних, наприклад, кислих іонообмінних смол. 

Але кращим є інший спосіб отримання ефірів жирних кислот. За яким необхідно 
провести якомога повніше омилення соапстоку. Отримане мило оброблюють 
кислотою (найчастіше сульфатною). Утворюється суміш жирних кислот і водного 
розчину сульфату натрію, які розділяють центрифугуванням. Отримані жирні 
кислоти доочищують за допомогою адсорбенту від домішок. Потім прямою 
етерифікацією суміші кислот спиртом отримують ефіри жирних кислот. 

Результати: Обмеженість в Україні традиційних енергоносіїв, зростання 
забруднення довкілля спонукають наукові товариства до пошуків нових екологічно 
чистих видів палив. Завдяки природному походженню біодизельне паливо є менш 
токсичним, ніж нафтове, і при потраплянні у ґрунт чи воду не становить такої 
небезпеки для довкілля. Його використання як моторного палива знижує емісію 
практично всіх шкідливих речовин, а саме: викиди вуглеводнів у порівнянні з 
нафтовим аналогом скорочуються на 56 %, твердих часток – на 55, оксидів вуглецю – 
на 43, оксидів азоту – на 5…10, сажі – на 60 %.  

Висновки: Соапсток, отриманий в результаті переробки томатного насіння є 
цінною сировиною для виготовлення екологічного виду пального, виробництво якого 
сприяє зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. 

Література 
1. Запольський А. К., Українець А.І. Екологізація харчових виробництв: 

Підручник. – К.: Вища шк., 2005. – 423 с. 
2. Технология переработки жиров / Н.С. Арутюнян, Е. П. Корнена, А.И. Янова и 

др. Под. ред. проф. Н.С. Арутюняна. – 3 изд. –М.: Пищепромиздат, 1999. – 452 с. 
3. Мунір Шавкат Садік. Переробка жирових відходів у біопаливо / Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали ХХ міжнар.  наук.-
практ. конф., 15 – 17 травня 2012 р. Харків: у 2-х ч. – Ч. 2 – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. 
– С.305. 
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4. Екологічний аудит житлово-комунального господарства 
Голосіївського району міста Києва 

 
Марина Бондаренко  

Національний університет харчових технологій 
 

Голосіївський район — це найбільший за площею район міста Києва (15,62 тис. 
гектарів), що створений у жовтні 2001 року в результаті адміністративно-
територіальної реформи на базі Московського району (створений у 1921 році). 

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2013 – 239,3 тис. осіб, що 
становить 8,4 % від населення м. Києва. 

На обліку житлово- комунального господарства Голосіївського району стоїть 
житлових будинків 1208, станом на початок 2014 року.  

 
 

Таблиця 
Всього житлових будинків 1208 
в тому числі:  
Кількість будинків комунальної власності району 
 
 
 
-кількість будинків комунальної власності району перших 
масових серій забудови 

863 
(в т.ч. - 9 

гуртожитків ком. 
власності) 

 
179 

Кількість будинків житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) 61 
Кількість будинків ОСББ 58 
Кількість відомчих житлових будинків 94 
Кількість гуртожитків 67 
Кількість будинків збудованих за кошти інвесторів 65 

Площа території, усього – 15635,6га або 15,6 тис.га, що складає 18,7% від 
загальної площі міста (83,66 тис. га). 

- забудовані території – 8891,1 га або 8,89 тис. га; 
- зелені насадження – 6170 га або 6,17 тис. га, 
- дзеркало водойм – 326,2 га або 0,326 тис. га; 
- інші землі – 255,9 га або 0,256 тис. га. 
Довжина річок та струмків – 42,54 км (з урахуванням р. Дніпро – 58,74 км). 
Загальна площа зелених насаджень, які перебувають на балансі  КП УЗН 

Голосіївського району – 998,0 га, зокрема: 
-парки ....................................................................................490,0 га  
До цого входить до складу Національного природного парку «Голосіївський» без 

вилучення 134,74 га (із них 8,999 га схили біля інституту Фізики)  
-площа дзеркала Оріхуватських ставків 5,69 га 
-сквери ...................................................................................37,60 га  
-бульвари, площі та проспекти ..........................................170,64 га  
-санітарно-захисні насадження ……………………...........228,54 га  
-вуличні насадження ............................................................71,25 га 
Водопостачання Голосіївського району відбувається за допомогою департаменту 

експлуатації водопровідного господарства «Київводоканалу». На сьогоднішній день 
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якість питної води контролюється відповідно до вимог нормативного документу 
ДержСанПін 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною»  від 16.07. 2010 року. Водовідбір для питного споживання 
води відбувається з річок Дніпро, Десна, а також підземних горизонтів.  

Водовідведення стоків Голосіївського району відбувається за допомогою одного 
із трьох головних басейнів  каналізування, а саме Мишиловсько-Голосіївським 
басейном. Він включає в себе каналізаційні насосні станції та «Микільску 
Борщагівку № 2», які переключають стічні води Голосіївських та Мишиловських 
колекторів. 

В районі утворюється велика кількість твердих побутових відходів (ТПВ). З 
метою зменшення захаращення території Голосіївського району в сфері збирання та 
переробки вторинної сировини і відходів працюють ТОВ «Київмісьвторресурси», 
ВАТ «Київспецтранс», ВАТ ВЗП-2 , ТОВ «ПЗП «Крамар-вторресурси» та ін. На 
теперішній час на території району існує недостатня мережа приймальних пунктів 
вторинної сировини вищезазначених організацій (11 пунктів), які спеціалізуються на 
прийомі макулатури, склобою, поліетилену, ПЕТФ-пляшок, пластмаси, ватних 
виробів, зношених автопокришок, стрейч-плівки, полімерів, тари. 

Результатом проведення аудиту є розроблення висновку про екологічний стан 
району. 

 
 

5. Нормування вмісту радіоактивних речовин в продуктах 
харчування 

 
Юлія Вакула, Оксана Панько 

Ольга Тогачинська, Оксана Ничик 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Актуальність теми зумовлена сучасною екологічною ситуацією зони 

Полісся, необхідністю її моніторингу, зокрема радіоекологічною ситуацією, яка є 
наслідком дії аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Полісся - 
найзабрудненіший після аварії на ЧАЕС регіон України. Смуга найбільшого 
радіоактивного забруднення (понад 5 Кі/км2) простягається Українським Поліссям на 
захід від міста Прип'ять, охоплюючи північні частини Київської, Житомирської і 
Рівненської областей. Причому щільність забруднення з просуванням на захід 
помітно зменшується. Приблизно у 30 км на схід від Овруча суцільна смуга 
надзвичайно високого радіоактивного забруднення (до 15-40 Кі/км2) розгалужується 
на дві частини – одна, більш забруднена, йде на південний захід до Коростеня, друга 
– окремими великими ареалами простягається на захід. На північний захід від 
Коростеня пролягає третя смуга надзвичайно високого забруднення, яка також 
простягається на захід [2].  

Адже, така несприятлива сучасна екологічна ситуація в зоні Полісся веде до 
забруднення питної води, повітряного басейну, грунтів, і як наслідок - харчових 
продуктів, в результаті чого основними видами забруднення харчових продуктів та 
продовольчої сировини є радіонукліди. Тому питання захисту та оздоровлення 
населення на фоні низькодозового радіаційного впливу продовжує залишатися 
актуальним 
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Методи та матеріали: Для дослідження були використані статистичні дані 
довідкової інформації з метою визначення радіоактивних територій Українського 
Полісся та пошук нормативних матеріалів що нормування радіонуклідів в продуктах 
харчування [1]. За державним нормативом ДР-37 визначаються допустимі рівні 
вмісту радіонуклідів у харчових продуктах і питній воді, який регламентує вміст 
цезію 137 і стронцію 90 у продуктах рослинного і тваринного походження на 
території України [1].    

Результати. Радіоекологічні дослідження території Українського Полісся, 
забрудненого радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, показали,  що дозові 
навантаження на населення  визначаються радіоекологічною ситуацією на окремих 
типах екосистем.  

Рівень радіонуклідного забруднення - визначає можливість формування 
забруднених радіонуклідами кормів та продуктів харчування. Перехід радіонуклідів з 
грунту у рослини або лісові продукти визначається коефіцієнтом переходу (Кп). Цей 
показник є дуже важливим і критичним, тому що при значних Кп, навіть на мало 
забруднених екосистемах можна отримувати продукти харчування з великим рівнем 
забруднення. Тому було визначено ступінь забруднення харчових продуктів 
радіонуклідами, які були взяті для дослідження в зоні Полісся (таблиця). 

 
Таблиця   

Вміст радіонуклідів в продуктах харчування 

Радіонукліди Хліб, Бк/кг Овочі, Бк/кг М'ясо, Бк/кг Молоко, Бк/л 
Цезій 137 10 30 105 58 

Стронцій 90 2 10 3 8 
Ступінь 

забруднення РН 
0,9 1,25 0,65 1,0 

Висновки 
З таблиці видно, що придатні до реалізації і вживання хліб, м’ясо, молоко, 

оскільки ступінь забруднення радіонуклідами становить в межах 0,65-1,0 тобто 1. 
Такі продукти для спеціального дитячого харчування реалізувати не дозволяється. 
Ступінь забруднення радіонуклідами овочів становить 1,25. Це свідчить проте, що 
овочі є радіоактивними і непридатними до реалізації і вживання. Виживання їх 
можливе лише після ретельного промивання гарячою водою. 

Література 
1. Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження. Навч. посібник / Є.А. Іванов – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.  

2. Прістер Б. С  Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, 
забруднених внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, у віддалений період : метод. 
рекомендації / за ред. акад. УААН Б. С. Прістера – К.: Атіка - Н, 2007. – 196 с.  
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6. Перспективи збереження екологічної ситуації в Україні за 
рахунок енергоефективного освітлення 

 
Валерія Гаранжа, Олександр Голубов 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ: На сьогоднішний день перед Україною гостро стоїть питання 
раціонального використання електроенергіїї. У всьому світі стурбовані проблемою 
енергобезпеки, тому не дивно що багато країн поступово переходять на 
енергоефективне освітлення. На законодавчому рівні від звичайних ламп 
розжарювання відмовились Америка, Росія, Австралія, Індія, Великобританія та інші 
країни світу. Не зважаючи на світовий досвід Україна залишається однією з країн з 
високим рівнем споживання електроенергії та забрудненням біосфери шкідливими 
речовинами від роботи електростанцій. 

Методи і матеріали: У цій роботі я використала метод аналізу впливу 
енергоефективного освітлення на екологічну ситуацію в Україні та метод порівняння 
еко-ламп, з метою вибору найбільш екологічної продукції. 

Результати: Стандартним способом для отримання освітлення є перетворення 
електричної енергії на світло. Відомо, що електроенергетика одна з 
найнебезпечніших галузей промисловості. Найбільша частка в споживанні 
електроенергії в системі освітлення України належить промисловості (близько 50 %),  
побутовий сектор витрачає близько 25% спожитої електроенергії (10 млрд.кВт/рік.), 
що призводить до викидів СO2 в розмірі близько 12,5 млн тонн.  

  В результаті спалювання нафти, вугілля і газу, які є невідновлюваними 
природними ресурсами, в атмосферу щорічно потрапляє від однієї тільки 
теплоелектростанції близько 10 млн. т оксиду вуглецю, 300 тис. т оксидів сірки, 400 
тис. тонн золи, 100 тис т. оксидів азоту, що є причиною появи кислотних дощів [1]. А 
викиди вуглекислого газу та інших парникових газів є причиною нагрівання 
атмосфери за рахунок парникового ефекту. Також електроенергетика негативно 
впливає на гідросферу (використання води, скиди нагрітих стічних вод) та літосферу 
(викиди токсичних речовин). 

Раціонального використання електроенергії можна досягти, використовуючи 
енергоефективні лампи. При заміні традиційних ламп розжарювання в усіх 
квартирах, домах та під’їздах України на енергозберігаючі економія електроенергії 
становитиме понад 1 084 тВт. (1 тВт. = 1 000 000 000 кВт) на рік, заощадження 
коштів – понад 13 млрд. грн. на рік, зменшення викидів вуглекислого газу в 
атмосферу – понад 1 626 000 кт (1 кт. = 1 000 000 кг) на рік [1]. У процесі порівняння 
трьох видів енергозберігаючих ламп, можна виділити як переваги, так і недоліки  
продукції. 

  Галогенна лампа це удосконалена форма лампи розжарювання. Вона являє 
собою кварцеву колбу, яка наповнена інертним газом з добавкою галогенів. Такий 
вид лампи дає змогу економити електроенергію до 30%, тривалість її роботи 2000-
5000 годин, тобто від двох до п’яти років. Проблем з утилізацією немає, галогенні 
лампи відносять до звичайних твердих побутових відходів. Недоліком галогенних 
ламп є їх підвищена чутливість до скачків напруги мережі , тому їх бажано включати 
через стабілізатор напруги.  

  Люмінісцентна лампа має вигляд циліндричної трубки з електродами, в яку 
закачані пари ртуті. Вона дозволяє економити до 80% електроенергії, при цьому має 
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високу світловіддачу. Тривалість служби люмінісцентної лампи за умови правильної 
експлуатації – до 10 000 годин (до 10 років). Ще однією перевагою є наявність 
контрольованого ультрафіолету, який дозволяє вирішити проблему браку сонячного 
світла у міських жителів, що проводять до 80% часу в закритих приміщеннях. 
Суттєвим недоліком цього виду ламп є вміст ртуті – в середньому 4 міліграма. 
Відпрацьовані люмінісцентні лампи є небезпечними відходами, що негативно 
впливають на здоров’я людини та на стан довкілля через свої хімічні властивості.  

  Світодіодна лампа (LED) – оптимальна з екологічної і економічної точки 
зору. Вона більш ефективна ніж люмінісцентна, не містить ртуті. У цих лампах 
використовуються  органічні або полімерні світлодіоди. При їх використанні можна 
заощадити до 90% електроенергії. Тривалість роботи світлодіодної лампи за умов 
належної експлуатації – від 20 до 50 тисяч годин ( умовно від 20-50 років). 
Світлодіодні лампи незмінно добре працюють при високих температурах, стійкі до 
атмосферних опадів та нестабільної роботи електромереж. 

Висновки. Підсумовуючи хочеться підкреслити, споживання електроенергії 
для потреб освітлення  в Україні з кожним роком підвищується, відповідно 
збільшуються  викиди та скиди шкідливих речовин. Тож щоб зберегти енергетичні 
ресурси як найдовше та зменшити вплив на навколишнє середовище, в тому числі 
зупинити глобальні екологічні проблеми, треба вибрати шлях ефективного 
енергоосвітлення.  

Література 
1. Програма розвитку ООН в Україні / Збережемо планету за рахунок 

енергоефективного освітлення. - 2013 
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Вступ: Кожного року на поля України вносять понаднормовану кількість 
хімічних засобів для боротьби з шкідливими організмами. Широке впровадження у 
сільськогосподарську практику стійких. здатних до нагромадження передаватись 
трофічними ланцюгами, хлорорганічних пестицидів призвело до глобального 
забруднення ними довкілля [3]. 

Оскільки пестициди є токсичними речовинами, які людина свідомо вносить у 
агроценози, питання міграції, транслокації та трансформації їхньої діючої речовини у 
об’єктах довкілля є одним з першочергових питань при виборі засобів захисту 
рослин [2].  

Матеріали і методи: Пестициди є санітарно-гігієнічними показниками, які 
передбачають виявлення в грунті, продукції рослинництва і тваринництва небажаних 
і шкідливих речовин, що можуть спричиняти розпади та захворювання організму 
людей і тварин.  

Для дослідження в першу чергу використовують польовий метод - визначення 
впливу технологічних операцій тобто використання пестицидів і вплив їх на грунти, 
на продуктивність культур та якість продукції; 2) лабораторний метод - визначення 
фізико-хімічними, хімічними,методами кількісних і якісних характеристик об'єктів 
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дослідження (грунт, продукція рослинництва і тваринництва); 3) статистичний метод 
- встановлення на основі регресійного та дисперсійного методів достовірності 
отриманих результатів. 

Залишкові кількості пестицидів у грунті визначають у більшості тонкошаровою, 
газорідинною хроматографією. Визначення кількості пестицидів характеризується 
наявністю у них діючої хімічної речовини. Хімічні пестициди належать до різних 
класів органічних сполук, кожний клас з яких характеризується наявністю хімічної 
будови та властивостями речовини, які зручно дослідувати в межах цих класів.. 

Результати: Метою нашої роботи було поглиблено проаналізувати основні 
критерії екологічної оцінки використання пестицидів у ґрунтових екосистемах і 
визначити основні з них, які є найбільш раціональними і практичними в подальших 
дослідженнях. 

Нормативи ГДК пестицидів у грунті складає декілька видів найменувань. За 
ступенем шкідливості органічних сполук за умови їх систематичного проникнення у 
грунт розташовуються в такій послідовності: залишки пестицидів та їх метаболіти 
[1].  

Цілком придатну оцінку екологічного стану грунтів можна отримати за 
допомогою даних, що характеризують рівень пестицидного навантаження, однак в 
більшості необхідно мати інформацію про залишкову кількість пестицидів у грунтах 
і рослинах. Рівень забрудненості грунтів та рослинної маси залишками пестицидів 
визначають шляхом порівняння фактичного вмісту пестицидів у грунті або 
сільськогосподарській продукції з нормативами ГДК. 

Тому для проведення екологічної оцінки при використанні пестицидів потрібно 
визначити основні критерії: 

 нормування вмісту пестицидів в акумулятивному орному шарі 
грунту; 

 нормування вмісту пестицидів в міграційних шарах грунту; 
 нормування вмісту пестицидів в продуктах харчування шляхом 

транс локаційного переходу з грунту в рослини; 
 визначення сумарного показника забруднення, який відображає 

комплексний ефект впливу всіх груп пестицидів на компоненти НПС. 
Висновки: Визначення таких основних критеріїв екологічної оцінки 

використання пестицидів дозволить визначити рівень забруднення ними грунту і 
вплив їх на процеси акумуляції та вертикальної міграції, оскільки саме вони 
визначають потенційну загрозу забруднення верхніх шарів ґрунту та ґрунтових вод, 
що в подальшому погіршують якість НПС. 

Література: 
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3. Карпенко О.О. Оцінка еколого-економічних наслідків від нераціонального 
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Вступ: На даний момент головним екологічним завданням є використання 

природних ресурсів, що не супроводжуватиметься деградацією навколишнього 
середовища та ліквідація вже заподіяних шкод. Сьогодні, доволі провідною 
проблемою є очищення вуглеводвмісних стічних вод, що утворюються на кожному 
підприємстві в результаті миття автомобільних цистерн, обладнання та потрапляння 
у стоки технічних масел. 

Матеріали та методи: Було визначено основні показники стічних вод, що 
містять нафтопродукти з яких: концентрація нафтопродуктів – 80 мг/дм3, БСК - 125 
мг/дм3, ХСК – 300 мг/дм3, завислі речовини – 125 мг/дм3, рН 6,9-7,3, вміст азотистих 
амонійних солей – 36 мг/дм3, нітрити – 0,298 мг/дм3, нітрати – 0,25 мг/дм3. Слід 
відзначити, що нафтопродукти в стоках знаходяться в емульсованому стані. Це 
свідчить про те, що видалити такі забруднення механічним чи фізико-хімічним 
методом доволі складно. Для вирішення цієї проблеми більш доцільно 
використовувати біохімічний спосіб очищення.[3] 

Саме тому, аби інтенсифікувати біохімічний процес очищення нафтовмісних 
стічних вод, було запропоновано поєднання аеротенка-прояснювача та пінотенка. 
Процес роботи цієї установки проходить в два етапи: 

1-й етап – у пінотенку проходять газорідинні протитечії, де за короткий час 
відбуваються процеси біосорбції. 

2-й етап – у аеротенку-прояснювачу відбувається процес окиснення 
забруднень.[2] 

Для визначення переваг  біохімічного окиснення були проведені досліди щодо 
визначення основних показників видалення забрудників з стічних вод на даному 
обладнанні. 

Для того, аби стимулювати життєдіяльність активного мулу можна використати 
ферментативні добавки. Пропонується нова стимулююча добавка – дріжджовий 
автолізат. 

Його роль полягає в тому, що він збагачує поживне середовище вітамінами 
(переважно група В). 

Результати: Експонентний множник залежності концентрації нафтопродуктів 
в очищеній воді від часу додавання дріжджового автолізату збільшується з 0,24 до 
0,324 сут-1, тобто на 35%. 

Це свідчить проте, що час за який відбувається окиснення нафтопродуктів у 
стічних водах можна зменшити на35%.[1] 

Не заперечується той факт, що процес очищення за допомогою дріжджового 
автолізату має менший вплив на процес, ніж конструктивне оформлення, але майже 
12% зменшення нафтопродуктів у стоках  не можна залишити без уваги,тим більше 
застосування цієї добавки є дешевим та доступним способом. 

Реалізація цього методу у виробничих умовах можлива лише з використанням 
сухого розчинного автолізату, що виготовлено в розпилювальних сушилках. Якщо 
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дріжджовий автолізат консервувати таким способом– його поживна цінність не 
зміниться. Слід відзначити, що зберігання, приготування та дозування автолізатуне 
викликає ніяких ускладнень і легко створюється на очисних установках. 

Висновки: Ця розробка має значний соціально-екологічний ефект, оскільки, 
використовуючи її, можна знизити екологічне навантаження на навколишнє 
природне середовище. Великою перевагою цього способу очищення є те, що його 
реалізація не потребує великих затрат та повного переобладнання існуючих очисних 
установок на різних промислових підприємствах. 
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В умовах сталого розвиту економіки екологічний аудит є важливим механізмом 

системи управління навколишнім середовищем та інструментом регулювання 
еколого - економічних відносин. З посиленням вимог до природоохоронної 
діяльності та граничних нормативів природокористування екологічний аудит набуває 
актуальності у всіх сферах національного господарства.  

Міжнародний досвід свідчить, що екологічний аудит сприяє реалізації стратегії 
сталого розвитку регіонів, зменшенню інформаційних та комерційних ризиків, 
пов’язаних з управлінням, підвищує ефективність екологічної політики. 

 Найпоширенішою методикою аудиту є визначення екологічної відповідності 
діяльності підприємства вимогам природоохоронного законодавства. Процедура 
визначення екологічної відповідності діяльності підприємства починається аналізом 
форм державної статистичної звітності та екологічних нормативів об'єкта аудиту за 
поточний рік і за три попередні роки. 

Належність очисних споруд до категорії небезпечних об’єктів, їх віддаленість від 
міста та відсутність належної огорожі, що є порушенням режиму об'єкту, разом 
підвищують ризики аварійних ситуацій внаслідок зовнішнього втручання. Під час 
роботи були зроблені перші кроки аудиту по оцінці екологічних проблем очисних 
споруд міста та визначенню впливу підприємств-забруднювачів вод на цей об’єкт 
управління екологічною безпекою міста.  

У результаті аналізу було виявлено, що існуючі очисні споруди не виконують 
очищення стічних вод належним чином (у відповідності до затверджених 
допустимих концентрацій). Основні показники якості стічних вод не відповідають 
нормам скиду їх у водойму.  
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Для м. Лубни є актуальною проблема управління якістю стічних вод на 
підприємствах в основному переробної промисловості. До основних забруднювачів 
належать ВАТ “Лубенський молочний завод”, ТОВ “Фактор” (виготовленням та 
реалізацією рибної та м’ясної продукції.), ПП “Лубенський хлібозавод” та ВАТ 
«Лубнифарм».  

Відсутність на деяких з них споруд попередньої очистки стічних вод як, 
наприклад, на ТОВ “Фактор” та ВАТ «Лубнифарм»  призводить не лише до 
порушення нормативів якості, але й внаслідок специфіки і рівня забруднення 
становить загрозу для регламентованого режиму роботи очисних споруд.  

Позитивним прикладом проведення дієвої екологічної політики може служити 
діяльність ВАТ “Лубенський молочний завод”. Введення в дію споруд попередньої 
очистки стічних вод на молокозаводі зняло проблему порушення ним нормативів 
якості і поліпшило ситуацію в місті. Належне оформлення договорів на вивезення 
відходів, водопостачання та водовідведення, розроблення річних планів заходів 
поліпшило екологічні показники діяльності молокозаводу. Під час здійснення 
аудиту, головною рекомендацією щодо стічних вод, було запропоновано біологічні 
методи їх очищення, для ще ефективнішої роботи виробництва. 

  Підприємство “Лубенський хлібозавод” має свої власні машини для вивозу 
рідких нечистот. Відповідно існує ймовірність самовільного транспортування стоків і 
скиду їх без очищення у непризначені для цього місця. За свідченням працівників 
такі випадки мають місце, і дієвого контролю за такими явищами, як і механізмів їх 
запобігання в системі міського екологічного менеджменту не існує.  

З метою запобігання можливих аварійних ситуацій, пов’язаних порушенням 
нормального режиму роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста, з 
боку міської системи потрібне проведення інвентаризації підприємств-забруднювачів 
м. Лубни щодо наявності на них екологічно небезпечних установок, обладнання та 
технологічних систем і розроблення загальносистемних планів дій і відповідних 
проти аварійних заходів.  

На всіх підприємствах екологічна діяльність в сфері водокористування та 
водовідведення в основному зводиться до ведення звітності про використання вод за 
формою державної статистичної звітності 2 - тп (водгосп). Вирішення екологічних 
проблем на підприємствах належить до посадових обов’язків головних інженерів і по 
суті здійснюється ними за сумісництвом. Фактично постійного контролю за 
екологічними характеристиками підприємств з боку самих підприємств не 
провадиться. В існуючій ситуації першим кроком в напрямі  розвитку підприємств 
міста є введення посади інженера-еколога. 
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Побутові стічні води та стічні води багатьох галузей промисловості, сільського 

господарства характеризуються підвищеним вмістом амонію та фосфору. Недостатнє 
видалення цих речовин зі стічних вод є причиною забруднення підземних і 
поверхневих вод, призводить до евтрофікації природних водоймищ. Наявність 
біогенних елементів призводить до розвитку ціанобактерій (синьо-зелених 
водоростей). Надмірний розвиток водоростей погіршує роботу водозабірних споруд 
та рибний промисел, зменшує гідравлічні параметри потоку (швидкості берегових 
течій), цвітіння водойм також призводить до зменшення розчиненого кисню, 
погіршення умов для розвитку рослинного і тваринного світу та порушення 
нормального функціонування природних екосистем [1]. 

Високий рівень вмісту фосфатів в господарсько-побутових стічних водах є 
проблемою не тільки сьогодення, а й останнього десятиліття, протягом якого 
зростання вмісту фосфатів спостерігається з 6-8 мг/дм3 до 20-25 мг/дм3, і саме такий 
високий показник був досягнутий в даний час. Основним джерелом потрапляння 
фосфатів у стоки, згідно з даними статистики, є побутовий сектор і різні галузі 
промисловості, в яких широко застосовується безліч видів синтетичних миючих 
засобів [2]. 

Проблема видалення сполук фосфору із стічних вод не має оптимального 
вирішення на даний час та потребує додаткових досліджень. Існуючі біологічні 
методи не дозволяють досягти необхідного ступеню очистки від сполук фосфору, а 
фізико-хімічні методи показуючи доволі гарні результати за ступенем очистки, 
потребують значних витрат та додатково створюють проблему необхідності обробки 
осадів, що утворюються при реагент ній обробці. 

В основі біологічного методу видалення сполук фосфору із стічних вод лежить 
життєдіяльність мікроорганізмів активного мулу. Як відомо, фосфор в певних 
кількостях необхідний як для утворення структури клітин живих організмів, так і як 
засіб для переносу енергії, яка витрачається на накопичення в клітині запасних 
речовий. Метод глибокого видалення біогенних елементів із стічних вод базується на 
традиційному біологічному очищенні з поєднанням анаеробних і аеробних процесів. 
В основі біологічного методу видалення сполук фосфору лежить здатність деяких 
видів бактерій запасати в більшій кількості розчинні ортофосфати в клітинах у формі 
нерозчинного поліфосфату. В аеробній зоні в клітинах відбувається окиснення 
раніше запасених органічних речовин, і виділена енергія використовується 
бактеріями для поглинання ортофосфату з водного середовища, перетворення його в 
поліфосфат для повторення циклу і зростання клітини. Проте наявність нерозчинних 
форм сполук фосфору може призвести до зниження рівня очистки, так як нерозчинні 
сполуки , що знаходяться  у вигляді твердої фази, не можуть засвоюватися 
мікроорганізмами, а тому необхідна попередня фільтрація або відстоювання стоків 
перед біологічним очищенням [3]. 

За високого вмісту сполук фосфору не завжди вдається його видаляти 
біологічними методами. У цьому випадку використовують реагентні методи. Хімічні 
методи можна подавати перед першим відстійником в анаеробну зону або після 
аеробного очищення перед другим відстійником. Вибір реагенту залежить від його 
доступності і вартості у регіоні, де очищають стоки. Місце його введення для 
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кожного конкретного випадку встановлюється індивідуально на основі попередніх 
лабораторних досліджень з подальшою перевіркою отриманих результатів у 
промислових умовах. 

 За високого вмісту фосфатів у стічних водах біологічний метод очищення 
потрібно комбінувати з хімічним. Поєднання біологічного очищення стічних вод від 
фосфору з хімічною обробкою економічно і ефективно використовувати  в тому 
випадку, якщо хімічне осадження використовується для видалення залишкової 
кількості фосфатів. Вдосконалений процес біологічного очищення стічних вод від 
фосфору з одночасним осадженням дозволяє істотно збільшити вміст фосфату в 
сухому залишку [1]. Очищати стічні води від сполук фосфору доцільно, оскільки при 
їх надлишку утворюються ціанобактерії, які спричиняють евтрофікацію водойм. 
Найєфективніше використовувати комбіновані методи очистки, де поєднують 
біологічні і хімічні (реагентні) методи. 
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Вступ: Як показує світовий досвід, найбільш ефективною формою 

самоорганізації суспільства є утворення громадських організацій. Останнім часом 
громадськість в Україні активно приймає участь в усіх сферах життя країни, набуває 
все більшої популярності і екологічний рух, що зумовлює створення громадських 
екологічних об’єднань, які є одним з найкращих інструментів для забезпечення 
екологічного контролю з боку громади. 

Матеріали та методи: Однією з найбільш забруднених областей України є 
Київщина. Причиною такого стану є активна антропогенна діяльність. Так, 
атмосферне повітря у Київській області за кількістю викидів шкідливих речовин (565 
тисяч тон на рік) займає четверте місце серед областей України. Водні ресурси також 
зазнають значного впливу від скидів промисловості, житлово-комунального 
господарства та сільськогосподарської діяльності. Так за забрудненням стічних 
поверхневих вод Київська область посідає також четверте місце (558,8 млн м3). 
Земельні ресурси Київщини потерпають від засмічення, нецільового використання та 
порушення вимог природоохоронного режиму їхнього використання. Значне 
забруднення земельних ресурсів спричиняють полігони для захоронення твердих 
побутових відходів. Також не слід забувати про наслідки аварії на Чорнобильській 
АЕС, яка створила небезпечну для здоров’я людей і навколишнього природного 
середовища радіаційну обстановку. 
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Зважаючи на кількість проблем Київщини, не дивно що найбільше громадських 
екологічних організацій зосереджено саме у Київській області – понад 100. Слід 
зазначити, що на території Київської області реалізується діяльність громадських 
організацій не тільки регіонального, а й Всеукраїнського масштабу. При дослідженні 
стану та перспектив громадських екологічних організацій в Київській області були 
використані методи узагальнення, теоретичного аналізу та індуктивний метод для 
аналізу екологічного стану Київщини, стану, перспектив та необхідності 
реформування громадських організацій Київської області. 

Результати: Виникнення громадського руху у вигляді громадських 
організацій завжди є певним проявом недосконалості державної політики. В Україні 
на сьогодні спостерігається низький пріоритет екологічної політики та її недостатнє 
програмне, інституційне та інформаційне забезпечення. Відсутність дій зі сторони 
держави провокує байдужість населення, тому екологічні громадські організації 
відіграють одну з провідних ролей у формуванні екологічної свідомості, 
популяризації чистого довкілля та покращення його якостей.  

Так, екологічні громадські організації існують, але їх результативність досить 
низька. Необхідно надати громадським екологічним організаціям певні важелі 
впливу на державні органи влади, розширити їх повноваження, яких нині так бракує. 

У більшої частини населення України взагалі та Київської області зокрема немає 
бажання займатися проблемами забруднення території, на якій вони самі й живуть, та 
відстоювати свої права. Адже, не потрібно забувати, що «кожний громадянин 
України має право на безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне 
середовище». Це зумовлено відсутністю вільного часу, незацікавленістю та 
необізнаністю щодо наслідків екологічної катастрофи. Необхідно на локальному 
рівні започаткувати екологічне просвітництво, відновити змагання серед шкіл по 
збору макулатури, пластикових та скляних пляшок за винагороду, популяризувати 
суботники з прибирання парків, скверів. 

Висновки. Необхідно змінити державну iнформацiйну полiтику, стимулюючи 
попит населення на незалежні громадські засоби масової інформації в контексті 
екологічної інформації, вдосконалити фінансове забезпечення екологічної 
загальнореспубліканської програми з охорони навколишнього середовища та 
ресурсозбереження. 
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12. Утилізація опалого листя з використанням метанової 
ферментації 

 
Аліна Лисенко, Інна Столяр, Наталія Бублієнко, Олена Семенова 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ: Екологічною проблемою в осінню пору року є утилізація опалого листя 
в містах України. Вивезення листя на сміттєзвалища вимагає значних витрат, а 
спалювання такої сировини веде до забруднення атмосфери і заборонено 
законодавчо. 

Негативний вплив від спалювання листя багатогранний. При спалюванні однієї 
тони рослинних залишків у повітря разом із димом потрапляє близько 9 кг шкідливих 
речовин. До їх складу входять: сажа, окисиди азоту, чадний газ, важкі метали й низка 
канцерогенних сполук, а також діоксини – одні з найотрутніших речовин для 
людини. В тліючому листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини 
онкологічні захворювання. 

Спалювання рослинних залишків призводить до руйнації ґрунтового покриву, 
загибелі зимуючих корисних комах, вогонь знищує коріння трав’янистих рослин та 
насіння, пошкоджує нижні частини дерев і кущів, виникає загроза пожеж [1]. 

Проблему утилізації опалого листя можна вирішити завдяки біологічній 
деструкції листя в анаеробних умовах. Такий спосіб утилізації не лише є 
екологічним, але і економічно вигідним, оскільки біогаз, що утворюється у процесі 
метанового бродіння, можна використовувати як альтернативне джерело енергії, а 
зброджену біомасу – як біологічно цінне добриво для ґрунту. 

Бродіння целюлози полягає в її руйнуванні в анаеробних умовах з утворенням 
масляної і оцтової кислот, вуглекислого газу, водню та метану. Целюлоза 
(клітковина) є одним із найскладніших полісахаридів, які характеризуються 
підвищеною хімічною стійкістю. Але під впливом ферменту целюлаза, що 
виділяється відповідними бактеріями, клітковина гідролізується, розпадаючись на 
простіші сполуки, що під дією ферменту целобіаза розкладаються до глюкози, яка 
піддається зброджуванню. Відбувається  бродіння за участю   метаногенних бактерій. 
При метановому бродінні клітковини утворюється багато газоподібних продуктів, а 
серед кислот переважає оцтова [2]. 

Матеріали і методи: Технологічний процес анаеробного зброджування 
біомаси здійснюється без доступу кисню у спеціальних реакторах-метантенках. Для 
здійснення процесу метанового бродіння опале листя піддавалось попередньому 
обробленню (подрібнення та заливання гарячою водою). Екстракт зброджували 
анаеробним активним мулом, отриманим із метантенків Бортницької станції аерації. 
Процес відбувався в розміщеній у термостаті герметично закритій ємності 
(метантенку), в яку заливали екстракт і анаеробний активний мул. Утворений біогаз 
через гумовий шланг видалявся у газгольдер. Об’єм біогазу, що утворився, фіксували 
за кількістю води в мірному циліндрі, яка була витіснена із газгольдера.  

Процес відбувався у термофільному температурному режимі (45 °С) протягом 7 
діб. Зброджування здійснювали у періодичному режимі [2]. 
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Результати: Зміну показників ХСК показано на Рисунку 1, вихід біогазу на 
Рисунку  

У процесі експлуатації біореакторів необхідно постійно здійснювати контроль за 
показником рН, оптимальне значення якого знаходиться в межах 5,8-6,5.  

 

 
 
Рис. 1 Зміна показника ХСК                                   

 
 
 
Рис. 2 Вихід біогазу  

 
 

 
Висновки: У ході лабораторних досліджень нами доведена доцільність 

використання опалого листя для отримання біогазу, як альтернативного виду палива 
та вирішена проблема утилізації опалого листя. Також у результаті бродіння з 
органічної маси утворюється шлам, який є надзвичайно цінним  добривом, що 
містить у собі велику кількість біологічно активних речовин, у тому числі вітамінів 
групи В, макро- і мікроелементів. 

Література 
1. Мариненко Е.Е. Основы получения и использования биотоплива для решения 

вопросов энергосбережения и охраны окружающей среды в жилищно-коммунальном 
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Відходи сільського господарства та деревна біомаса / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, 
М. М. Жовмір та ін. //Пром. теплотехника, 2010. – № 6. – С. 58 – 65. 

 
 
13. Біологічне очищення стічних вод плодоовочевих консервних 

підприємств 
 

Надія Номерчук, Наталія Бублієнко, Олена Семенова 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Склад і кількість стічних вод, які утворюються на плодоовочевих 

консервних підприємствах варіюють в дуже широких межах. Показники 
забрудненості і витрати стічних вод залежать як від потужності підприємства, так і 
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від виду сировини, що переробляється. Основні джерела утворення забруднених вод - 
технологічні процеси : миття і сортування сировини, оброблення і термічна обробка 
(бланшування), приготування маринадів, розсолів, стерилізація, миття обладнання 
[1]. 

Забруднення стічних вод консервних заводів представлені розчинними, 
колоїдними і дисперсними речовинами. В окремих випадках у стічні води переходить 
від 12 до 35% маси сировини. У значних кількостях можуть міститися рослинні і 
тваринні жири [2]. 

Як і інші сезонні виробництва, консервні заводи скидають стічні води 
нерівномірно протягом року. Максимальні витрати припадають на літньо-осінній 
період, коли відбувається масова переробка сировини. Для всіх стічних вод 
плодоовочевої консервної промисловості характерна тенденція до загнивання, 
закисання, що викликане присутністю вуглеводів, особливо цукру, що ускладнює їх 
очищення.  

Для очищення стічних вод плодоовочевих консервних підприємств доцільним є 
використання аеробної ферментації. Біохімічний метод дозволяє знизити 
концентрацію забруднень на 65 – 95% і довести воду до кондиції технічної води, 
придатної до повторного застосування у технічному водопостачанні, для зрошення в 
сільському господарстві при скиданні у відкриті водойми без небезпеки забруднення 
[3]. 

Матеріали і методи: Для проведення експерименту нами було використано 
лабораторну установку – аеротенк. Лабораторна установка складається з ємності 
(місткість якої 2 дм3), в якій відбувається очищення стічних вод, та аератора, який 
здійснює подачу повітря, забезпечуючи перемішування організмів активного мулу і 
забруднених стічних вод, з метою покращення процесу очищення. 

При проведенні експерименту були визначені такі показники забруднення 
стічних вод: вміст розчиненого кисню, ХСК, вміст амонійного азоту, фосфати, 
нітрати, нітрити, завислі речовини [4]. 

Результати: Зміну показників азотовмісних сполук при очищенні стічних вод 
подано на Рисунку 1. 
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Рис. 1. Зміна показників азотовмісних сполук при очищенні стічних вод 
плодоовочевих консервних підприємств  

Після 15-годинного очищення стічних вод в аеротенку досягнуто зниження 
значення ХСК на 75 %, процес супроводжується підвищенням вмісту розчиненого 
кисню. В результаті аеробних біохімічних процесів відбулось зниження вмісту 
амонійних сполук, які окиснились до нітритів і нітратів. Також процесс очищення 
характеризується зменшенням вмісту завислих речовин на 66 %. 

 
 
Висновки: Досягнуті показники свідчать про ефективність застосування 

аеробної ферментації для очищення стічних вод плодоовочевої консервної 
промисловості, а також про можливість скиду води у систему міської каналізаційної 
мережі після очищення. 
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14. Очищення фосфоровмісних стічних вод 
 

Віра Решетицька, Оксана Дика, Олена Семенова, Наталія Бублієнко 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Основними видами забруднень виробничих і побутових стічних вод є 

вуглеводні, азотні і фосфорні сполуки. Особливо несприятливий вплив на водні 
басейни і їх мікрофлору створюють фосфорні складові забруднень , що призводять 
до евтрофікації водойм. Внаслідок чого для оздоровлення водних об'єктів необхідне 
прийняття заходів, перш за все, щодо зниження вмісту фосфору в комунальних 
стічних водах і стоках підприємств АПК. Найкращим з цієї точки зору є біологічний 
спосіб дефосфатації.  

 
Матеріали і методи: Біологічна дефосфатація має великі переваги перед 

фізико-хімічною, так як, не вимагає для її здійснення будь-яких хімічних реагентів і 
тому є перспективним методом обробки фосфоровмісних стічних вод. Однак 
технологія цього виду очищення в промислових масштабах до теперішнього часу не 
відпрацьована і ті способи біологічного очищення, які застосовуються на 
сьогоднішній день недостатньо ефективні. 

Складність видалення фосфору із стічних вод полягає у відсутності нейтральних 
для навколишнього середовища фосфоровмісних сполук, як це має місце у випадку 
вуглецю і азоту (вуглекислий газ і вільний азот).[2,3] 
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У вихідних стічних водах, що подаються на очищення, фосфор знаходиться у 
формі поліфосфатів та ортофосфатів. Концентрація загального фосфору для 
виробничих стічних вод може становити від 5 до 16%, але в основному - 8 %. 

Біологічне видалення фосфору пов'язано з двома явищами : 
  класичне видалення фосфору бактеріальної асиміляцією 1-2% Р за масою 

летких завислих речовин; 
  біологічна дефосфатація заснована на накопиченні фосфору біомасою понад 

метаболічну необхідність зростання. 
Принцип біологічного наднакопичення заснований на масопереносі фосфору з 

рідкої фази (стічні води) до твердої фази (активний мул). Це нагромадження 
здійснюється фосфорпоглинаючими мікроорганізмами. Видалення фосфору 
проводиться за рахунок надходження надлишкового активного мулу в умови, де 
виділення фосфору є неможливим і контролюється. [1] 

Біологічна частина явища дефосфатації пояснюється накопиченням в аеробній 
фазі внутрішньоклітинних поліфосфатів, розвиток яких сприятливий у зміні 
аеробних і анаеробних фаз. Дане видалення може відбуватися і без додавання 
хімічних реактивів , що дуже доцільно з точки зору економіки та захисту 
навколишнього середовища. [1,3] 

 
Результати: Встановлено, що бактерії роду Acinetobacter, Arthrobacter, 

Hyphomicrobium і Sphaerotilus natans (Р- бактерії) мають підвищену здатність до 
акумулювання фосфатів. Саме ці бактерії у великій кількості виявлені в активному 
мулі досліджуваних споруд. 

Активний мул прогресивно збагачується фосфором аж до значень порядку 0,38 
мг Р/г. 

Зміна концентрацій фосфору залежить від температурних умов. Збільшення 
температури до 40°C призводить до більш значного зниження концентрації фосфору , 
яке досягає 0,30 мг/дм3 протягом перших 3 годин процесу очищення . 

 
Висновки: Із проведених досліджень можна зробити наступні висновки : 
- процес очищення показує мінімальну ступінь видалення фосфору в 40 % і 

досягає відсоток видалення близько 90 % при накопиченні амонію в реакторі. Цей 
результат може пояснюватися утворенням фосфатів кальцію (особливо 
гідрооксиапатиту ) і струвіту; 

- аналізи і розрахунки хімічних рівноваг демонструють сильний вплив pH на тип 
осаду, що утворюється. Струвіт, особливо формується при pH більше 8, в той час як 
фосфати кальцію при pH 7 - 8,5. 

Максимальне поглинання ортофосфатів вимагає проведення наступних заходів: 
 аерація повинна забезпечити  концентрацію розчиненого кисню близько  0,2 

- 2,0 мг/дм3 після закінчення періоду аерації; 
 підтримання віку активного мулу на рівні 5-10 діб; 
 виключення виділення  фосфатів при виведенні гомогенного відстояного 

активного мулу і мати достатній рівень рециркуляції в зону денітрифікації. 
 
Література 
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15. Біоводень – сучасне альтернативне паливо для транспорту 
 

Інна Столяр, Олена Семенова 
Національний університет харчових технологій 

Олександр  Бублієнко 
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Вступ: Біоводень (англ. biohydrogen) – газоподібний різновид біологічного 

палива. Біоводень часто називають паливом майбутнього. Це газ, що легко 
займається, його можна використовувати у побуті замість природного, злегка 
змінивши пальники та розподільчу мережу; як автомобільне паливо, дещо 
модифікувавши карбюратор тощо. Недоліком є те, що водень практично не 
зустрічається на Землі у вільному вигляді: він весь окиснився до води. 

Підвищена зацікавленість вчених світу до водневого транспорту пов’язана з тим, 
що нині традиційні види транспорту є джерелом викидів в атмосферу до 25 % 
техногенних небезпечних газів, зростанням вартості інших енергоносіїв, дефіцитом 
палива і намаганням багатьох країн отримати енергетичну незалежність. 

Перший двигун внутрішнього згоряння, що працював на водні, був створений ще 
у 1806 році. Нині випускаються BMW Hydrogen 7 і Mazda RX–8 Нydrogen – 
двохпаливні (бензин/водень) легкові автомобілі, які використовують рідкий водень, 
автобус Ford E–450, міські автобуси MAN Lion City Bus тощо [1]. 

Основною перевагою впровадження паливних водневих елементів в автомобілі є 
високий ККД. ККД сучасного автомобільного двигуна внутрішнього згоряння 
досягає 35 %, а водневого паливного елемента – 45 % і більше. Так, під час 
дослідження автобуса на водневих паливних елементах однієї з канадських компаній 
був досягнутий ККД 57 %.  

Водночас на даному етапі розвитку науки і техніки впровадження такого виду 
палива має ряд недоліків: відсутність водневої інфраструктури заправлення 
автомобілів,  недосконалість технології зберігання водневого палива, відсутність 
стандартів зберігання, транспортування, застосування водневого палива, необхідні 
паливні баки більшого об’єму, небезпека вибуху й загоряння [2]. 

Матеріали та методи: Перспективним є використання біотехнологій для 
отримання водню біологічного походження. Існує кілька способів одержання 
біоводню. Так, у процесі бутилового або ацетонобутилового зброджування 
сільськогосподарських відходів, біоводень утворюється  разом із біобутанолом. 
Методом бутилового бродіння з 1 тонни меляси можна одержати до 140 м3 водню, з 1 
т стебел солодкого сорго – 50 м3, 1 т картоплі – 42 м3. При ацетонобутиловому 
зброджуванні з 1 т картоплі одержують 25 м3 водню, тоді як з 1 т стебел солодкого 
сорго – 30 м3 [3].  

Також вченими було встановлено, що отримувати біоводень можна шляхом 
використання фотолізу води, тобто її розщеплення із виділенням кисню і водню. 
Біологічна система, яка складається із хлоропластів рослин та бактеріальних 
екстрактів, що містять фермент гідрогеназу, може після опромінення видимим 
світлом здійснювати фотоліз води. Бактеріальна гідрогеназа виявилась дуже 
чутливою до кисню, що виділявся при фотолізі води, тому реакцію проводили у 
атмосфері азоту для видалення кисню. Така суміш продукувала 50 мкмоль водню на 
1 год на 1 мг хлорофілу.  
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Результати: Розробка стабільної та ефективної фотохімічної системи буде 
важливим етапом у процесі отримання біоводню [4]. 

Важливість такої форми отримання енергії обумовлена наступним:  
- наявністю надлишку субстрату для фотолізу (води); 
- не лімітованим джерелом енергії для здійснення фотолізу (сонячне 

світло); 
- продукт (водень) можна зберігати і транспортувати; 
- водень  не забруднює атмосферу, оскільки єдиний побічний продукт 

горіння – це вода: 2Н+О2=2Н2О+кінетична енергія; 
- водень має дуже високу теплотворну здатність (29 ккал/г порівняно з 3,5 

ккал/г для вуглеводнів); 
- процес може відновлюватись, оскільки після видалення водню субстрат 

(вода) регенерує; 
- процес відбувається за нормальної температури без утворення токсичних 

проміжних сполук. 
Висновки:  Спираючись на вище наведені дані, можна стверджувати, що 

водень є одним із перспективних джерел відновлювальної енергії в майбутньому і 
для України. 
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Вступ. Основною причиною забруднення водних басейнів є скид неочищених 
та недостатньо очищених стічних вод різного походження. У міських стічних водах 
кількість сполук азоту становить близько 30-60 мг/дм3, в деяких промислових 
стічних водах може перевищувати 1000 мг/дм3. Підвищення концентрації сполук 
азоту в стічних водах призвело до погіршення якості води у поверхневих водоймах. 
При потраплянні їх у поверхневі водойми виникає бурхливий розвиток рослин та 
збільшення чисельності зоопланктону. Як наслідок, різко знижується кількість кисню 
та прозорість води, глибина проникнення сонячних променів зменшується, що 
призводить до загибелі флори й фауни водойми. Застосовані технічні рішення для 
біологічного очищення стічних вод не забезпечують ефективного видалення сполук 
азоту до потрібної гранично-допустимої концентрації для скиду у водойми. [1] Тому 
актуальним є пошук нових методів очищення стічних вод від сполук азоту. 
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Матеріали і методи. З метою забезпечення необхідного ступеня очищення 
стічних вод від сполук азоту запропоновано нові конструкції анаеробних і аеробних 
біореакторів, обладнаних волокнистими носіями для іммобілізації мікроорганізмів.  

Для дослідження процесів та технологічних параметрів біологічного очищення 
стічних вод від сполук азоту використовували експериментальну установку 
анаеробно-аеробного очищення. Схема руху води в лабораторних біореакторах – 
прямоточна. В анаеробних біореакторах забезпечується герметичність, 
перемішування та відведення газу. Аеробні біореактори обладнані системами подачі 
повітря через дрібнобульбашковий розпилювач з абразивного матеріалу.Анаеробно-
аеробна технологія очищення стічних вод від сполук азоту, реалізується постадійно у 
спорудах з іммобілізованими на волокнистому носії мікроорганізмами.[2] За 
технологією анаеробно-аеробна система складається з двох анаеробних і аеробного 
біореакторів, з'єднаних послідовно, з протоком води між ними і устаткованих 
носіями ВІЯ для іммобілізування мікроорганізмів. Мікроорганізми заселяють носій 
ззовні і всередині волокон джгутових ниток. Така система витримує великі 
коливання витрат стічних вод і концентрацій забруднювальних речовин на вході і 
забезпечує стабільну роботу очисних споруд, зокрема при залповому надходженні 
токсичних речовин. У біореакторах кожного ступеня забезпечене утворення 
гідробіоценозів, характерних для певного ступеня, зважаючи на певні концентрації та 
фізико-хімічні властивості органічних і неорганічних речовин, які надходять у кожну 
споруду, а також на відповідні кисневі умови процесу. На аеробному ступені 
очищення в біореакторі спостерігається утворення біоконвеєра (від бактерій, дрібних 
джгутикових, інфузорій до коловерток, черв'яків та інших організмів), який усуває 
органічні забруднювальні речовини і регулює чисельність популяцій гідробіонтів – 
біологічних очисників води. [3] 

Для дослідження використовували фотоколориметричні, потенціометричні 
методи для визначення концентрацій амонійного азоту, нітритів та нітратів, 
гравіметричні методи – завислих речовин, концентрації біомаси, біхроматний метод 
– ХСК. 

 
Результати. Встановлено, що при використанні анаеробно-аеробної технології 

загальний ефект очищення за амонійним азотом становить 97-98%, а концентрації 
нітратів і нітритів в очищеній воді відповідають нормам скиду в природні водойми 
рибогосподарського призначення. За результатами досліджень концентрації сполук 
азоту становили: амонійного – 0,5-1,5 мг/дм3, нітритів – 0,01-0,04 мг/дм3 та нітратів – 
8-12 мг/дм3.Встановлено, що середня товщина біоплівки іммобілізованих на носії 
«ВІЯ» мікроорганізмів становить 1,5-3 мм.В результаті проведення досліджень 
доведено, що застосування прямоточної схеми та іммобілізованих мікроорганізмів 
для видалення сполук азоту із стічних вод дозволяє відмовитися від рециркуляцій 
активного мулу та стічних вод, а створення в біореакторах просторової сукцесії 
мікроорганізмів забезпечує малі концентрації надлишкової біомаси 40-60 г/м3. 

 
Висновок. Якість очищення стічної води забезпечує відповідність 

установленим нормативам щодо граничнодопустимого скиду в водний об'єкт. 
Описана вище технологія забезпечує очищення промислових концентрованих 
стічних вод: від органічних речовин за ХСК на 95-96 %; азоту амонійного на 97-98 
%; завислих речовин на 94-95 %. Швидкість окиснення за амонійним азотом – 5-11 
мг/(г доб), при початкових концентраціях амонійного азоту на аеробній стадії 11-32 
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мг/дм3.Біоценоз біореакторів з іммобілізованими на носіях мікроорганізмами 
спроможний до періодичної роботи та зберігає здатність до очищення стічних вод 
при низьких температурах. 
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Розвиток людської цивілізації нерозривно пов'язаний з процесом урбанізації. 
Згідно з прогнозами, загальна площа урбанізованої території Землі в 2070 р. 
складатиме приблизно 20% суходолу, придатного для життя. Серед тваринних 
організмів одними з найпоширенішими у наземних екосистемах  є молюски. Вони 
вважаються перспективними біоіндикаторами.  Популяції і угрупування наземних 
молюсків можуть бути використані для комплексної оцінки стану парків і інших 
міських біотопів, оскількт в тілі та черепашці цих організмів може накопичуватися 
ряд хімічних елементів (мідь, цинк, свинець і ін.), які є  основними компонентами 
промислових забруднень зовнішнього середовища. 

Наземна малакофауна досліджувалася у прибережній зоні річок Корчик та Ювок, 
оскільки чисельність і видове різноманіття наземних молюсків в цій зоні Корця 
найбільша. Було досліджено шість ділянок.  

Молюски збиралися вручну з використанням квадратної рамки розміром 0,5×0,5 
м. Молюсків з кожної ділянки збирали в окрему ємність з відповідним позначенням 
місця збору. Для оцінки умов проживання молюсків визначалась абсолютна 
щільність (D) організмів на досліджуваній однорідній ділянці, а саме, як середнє 
арифметичне кількості зареєстрованих у межах кожного пробного майданчика (хі ) 
організмів даного виду: 

іx
D

n
 

,  
де n - кількість досліджених пробних майданчиків (i   [1…n ]).  
Для розрахунку показників домінування розраховували індекс домінування 

Симпсона (с), індекс домінування Бергера-Паркер ( ВРD ) показники відносного 

домінування кожного з видів ( ір ).  
Для розрахунку показників видового розмаїття та видового багатства 

обраховували видове розмаїття за формулами Шеннона ( ShH ) та Симпсона ShH , 

індекс Маргалефа ( md ) 
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Для порівняння між собою угрупувань використовували цілий ряд індексів 
подібності фаун, що базуються на оцінці часток загальних і відмінних видів у 
порівнюваній парі таксономічних наборів. 

Результати оцінки плоказали, що найбільш поширеними видами є Не1ix 
lutescens, Suссіпеа рutrіs.  

Менші значення індексів Сімпсона  і Бергера-Паркера у вибірках 1, 2 свідчать 
про більш вирівняну структуру домінування у цих ділянках. 

В загальному ділянки схожі між собою, різняться лише від інших ділянки №5 і 
№6. Враховуючи індекси домінування і розмаїття, особливості прояву домінуючих 
видів і субдомінант та схожість ділянок за індексами подібності можна говорити про 
існування зв’язку між фітоценозами та структурою комплексів наземних гастропод. 
За результатами досліджень зроблено висновки: 

1. На території міста Корця виявлено 9 видів наземних молюсків 
2. В різних біотопах спостерігається зміна видів домінантів. В ділянці №1 

домінантом є Сераеа vindobonensis, Suссіпеа рutrіs – в ділянці №6 та №5, Не1ix 
lutescens – в ділянках №2, №3 та №4. 

3. Структура комплексів наземних гастропод значною мірою залежить від 
структури фітоценозів – у багатих у видовому відношенні фітоценозах 
спостерігається вища видова різноманітність молюсків., що може бути використано 
при оцінці накопичення токсичних елементів в різних частинах організму та аналізі 
стану навколишнього середовища. 
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Вступ: Територія Київської області розташована в межах двох гідрогеологічних 

басейнів південно-західного крила Дніпровського артезіанського басейну і 
Українського басейну тріщинуватих вод. Річкова мережа області переважно 
належить до басейну Дніпра і тільки незначна частина річок на півдні області до 
басейну Південного Бугу [1]. 

У чотирьох містах області питне водопостачання  забезпечується  з поверхневих 
джерел (м. Біла Церква, Богуслав, Миронівка – з р. Рось,  м. Бровари  – з  р.  Десна).  
Решта  населених  пунктів області для потреб   централізованого   господарсько-
питного водопостачання використовує воду з підземних водоносних горизонтів за 
допомогою 2056 артезіанських свердловин [3]. Загальний водний фонд Київської 
області представлений 1523 річками загальною довжиною 8,7 тис. км [1]. Факторами 
впливу на водні ресурси області є використання (забір) води та викиди стічних вод, 
які призводять до забруднення водних об'єктів тощо[3]. Отже,  проблема якості води 
в Київській області, так і для України на сьогоднішній день є дуже актуальною. 

Матеріали та методи: Для дослідження було використано довідкову 
статистичну інформацію [2]. Спостереження за станом забруднення води р. Дніпро 
(Канівське водосховище) в районі Києва проводилось  в трьох створах – 1,5 км вище 
міста, в межах міста, 6 км нижче міста на 9 вертикалях. Якість води у Дніпрі 
визначалась за гідрохімічними показниками. У жовтні було відібрано 18 проб, в яких 
визначалось до 40 хімічних речовин.  
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Спостереження за екологічним станом водних об’єктів за гідробіологічними 
показниками проводився також на річках Десна, Рось та Київському і Канівському 
водосховищах. Відбір проб здійснювався у восьми пунктах на 19 створах 37 
вертикалях. Спостереження проводилося за трьома показниками: фітопланктон, 
зоопланктон і макрозообентос. Всього було проаналізовано 77 проб. 

Результати: За даними спостережень кисневий режим річки Дніпро був 
задовільний. Води Дніпра були забруднені сполуками азоту амонійного, фенолами на 
рівні 1-3 ГДК, сполуками хрому шестивалентного – 1-6 ГДК, сполуками марганцю – 
2-9 ГДК, цинку – 1-15 ГДК. У порівнянні з жовтнем 2012 р. у воді р. Дніпро в районі 
Києва збільшився вміст сполук заліза загального, міді, цинку, марганцю, хрому 
шестивалентного. За сукупністю гідробіологічних показників стан якості вод р. 
Десна, р. Рось та на Київському і Канівському водосховищах відповідав ІІІ класу – 
помірно забруднені води.  

Експериментальне визначення хронічної токсичності вод (біотестування) 
виконувалося на Київському водосховищі, р. Рось (м. Богуслав) та р. Тетерів (м. 
Іванків). Всього було відібрано і проаналізовано 14 проб води – 28 визначень.  
За результатами біотестування в хронічних дослідах, що проводилися на виживаність 
і плодючість тест-об’єкту ракоподібних Ceriodaphnia affinis, було 
встановлено хронічну токсичність вод Київського водосховища на створі в межах с. 
Страхолісся (лівий берег). 

Висновки: Отже, що стан природних вод Київської області потребує певних 
заходів, що змогли б його покращити. Існує велика кількість способів очищення 
стічних вод і різні види їх класифікації. Серед способів очищення найпоширеніші 
механічний, фізико-хімічний і біологічний. Кожен із них передбачає цілий ряд 
методів. Застосування того чи іншого способу чи методу очищення вод визначається 
залежно від агрегатного стану, складу і концентрації забруднюючих речовин. 

Для того щоб природна вода була придатною для вживання людиною, вона 
повинна проходити декілька стадій очищення та знезараження на водопровідних 
станціях. Перспиктиви дослідження даного питання: це розробка нових способів 
очистки води, нових фільтрів для використання у промислових масштабах. 

Література 
1. Екологічний паспорт Київської області // Державне управління охорони 

навколишнього природного середовища в Київській області. – К., 2012. – 102 с. 
2. Статистичний збірник: довкілля України за 2011-2012 рр.: Статистичний 
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19. Дослідження впливу магнітного поля на пророщування 
Phaséolus vulgáris. 
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Середня загальноосвітня школа  №317 
 
Вступ: Актуальною проблемою сучасності є оптимізація та інтенсифікація 

процесів агропромислового виробництва, яка б зменшила труємкість та 
ресурсоємкість виробництва. Одним з можливих раціональних методів інтенсифікації 
біологічних процесів є застосування обробки магнітним полем. Дослідження, 
проведене Каранаєвою Г.І. та Шишкіною А.Ф. свідчить про ефективність 
застосування магнітного поля для вирощування насіння, в порівнянні з контрольною 
групою та електростатично запядженою водою водою. [1] 

Матеріали і методи: Дослідження впливу магнітного поля на швидкість та 
інтенсивність росту рослин проводилось на базі лабораторії МАНлаб. Для 
дослідження використовували зерна Phaséolus vulgáris. Квасоль пророщували у 
чашках Петрі з повторністю по 5 зерен в кожній чашці Петрі, по 3 чашки Петрі на 
кожний режим дослідження (в тому числі контрольний дослід). Інтенсифікацію 
процесу методом магнітної обробки проводили на кільцях Гельмгольця. Обробка 
магнітним полем проводилась щоденно перед поливанням зерен при змінному та 
постійному магнітному полі з індукцією магнітного поля 6 мТл. Тривалість обробки 
складала 5 хвилин. Для порівняння застосували необроблену водопровідну воду. 

Результати: Щоденно спостерігали за кількістю та за довжиною пророслих 
зерен. Найбільша кількість пророслих зерен спостерігалась при застосуванні 
постійного магнітного поля (6 з 15); при застосуванні змінного магнітного поля 
проросло 5 з 15 зерен квасолі, а в контролі проросло 4 з 15 зерен квасолі (Рис.1.).  

Сумарна довжина паростків за 10 діб пророщування склала 14,1 см, 9,4 см, 8,6 см 
при обробці постійним, змінним магнітим полем та у контролі відповідно (Рис 2.).  

 
Рис 1. Динаміка кількості пророслих зерен Phaséolus vulgáris при  застосуванні 
змінного і постійного магнітного поля та в контролі. 
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Рис 2. Сумарна довжина пророслих паростків зерен Phaséolus vulgáris в 
залежності від часу при змінному і постійному магнітному полі та в контролі. 

Висновки 
Проведене дослідження свідчить про інтенсифікацію процесу пророщування 

зерна, використовуючи обробку води магнітним полем. При обробці магнітним 
полем відбулось зростання кількості та довжини пророслих паростків. Максимальна 
сумарна довжина паростків пророслих зерен спостерігалась при змінному 
магнітному полі, а максимальна кількість пророслих зерен спостерігалась при 
обробці постійним магнітним полем . 

Література 
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20. Дослідження зміни  води на Водохреща 
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Вступ: Вода виконує значну роль в житті рослин, тварин і людини. Вода в 

організмі виконує функції середовища, в якій проходять хімічні процеси, що 
забезпечують життєдіяльність організму; крім того вона сама приймає учать в ряді 
біохімічних реакцій.[1] Дослідження води – важлива складова моніторингу 
навколишнього середовища. Вважається, що вода на Водохреще освячується та 
набуває особливих властивостей. Тому актуальним є дослідження змін води 19 січня.  
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Матеріали і методи: Для дослідження проводився відбір води на 
Венеціанській затоці, р. Дніпро 17 січня та 19 січня 2014 року за допомогою 
пробовідбірника Екрос ПЕ-1110. Окрім цього, для порівняння та комплексності 
досліду, були взяті проби водопровідної води 19 січня та 20 січня, а також бюветна 
вода, взята в каплиці на честь Хрещення Господнього. 

Дослідження проводились приладом Phywe Cobra mobile link з модулями рН та 
електропровідність та експрес тестами VISOCOLOR. Для фотометрії експрес тестів 
застосовували спектрофотометр ULAB UV102. 

Результати: Показник рН у Дніпровській воді складав 7,77 17 січня і зріс до 
8,2 на Водохреще. У Дніпрі рН був вищими ніж у водопровідній (7,0) та бюветній 
(6,5) воді. 

Електропровідність Дніпровської води на Водохреще зменшилась з 251,6 до 213 
мкСм/см. У водопровідній воді на Водохреще показник електропровідністі  склав 460 
мкСм/см, що є вищим ніж показник 20 січня (393 мкСм/см). У бюветній воді 
електропровідність води була найвищою – 530 мкСм/см. 

Вміст нітратів у дніпровській воді на Водохреще зменшився з 9,4 мг/л до 5,8 
мг/л. У водопровідній на Водохреще спостерігався підвищений вміст нітратів (6,5 
мг/л), в порівнянні з показником вмісту нітратів на 20 січня (5,9 мг/л). У бюветній 
воді вміст нітратів був найнижчий – 2,83 мг/л. Діаграма вмісту нітратів у всіх зразках 
зображена на рисунку 1.  

 
Рис 1. Зміни вмісту нітратів у дніпровській воді 17 і 19 січня, у водопровідній 
воді 19 і 20 січня та у бюветній воді. 

За вмістом фосфатів особливих змін у дніпровській воді не відбулося, їх склад 
був постійним – 0,2 мг/л. У водопровідній воді вміст фосфатів на Водохреща був 
вищим ніж 20 січня і варіювався від 0,4 м (20 січня) до 1,0 мг/л (19 січня). У бюветній 
воді вміст фосфатів був 0,6 мг/л. У Дніпровській воді спостерігалось значне 
зниження вмісту нікелю на Водохреще з 0,92  до 0,2 мг/л. Вміст нікелю у 
водопровідній та бюветній воді був відсутнім. 

 
Висновки 
Проведений дослід свідчить про зниження вмісту нітратів, нікелю, 

електропровідності на Водохреще. Такі дані дають змогу зробити висновки про 
покращення якості дніпровської води на Водохреще. У водопровідній воді 
спостерігався підвищений вміст нітратів та фосфатів речовин у водопровідній воді на 
Водохреще, тобто помічено зворотній ефект. 

Перевищень нормативів у бюветній воді та водопровідній помічено не було, а в 
Дніпровській воді спостерігалось перевищення за вмістом нікелю. 
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21. Дослідження та аналіз рівня екологічної свідомості 
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Вступ. Сьогодні людство стоїть на порозі глобальної екологічної катастрофи. 
Сумно це визнавати, але першоджерелом цього масштабного лиха є наша свідомість. 
Можна багато говорити про те, що треба зменшити викиди вуглекислого газу, щоб 
зупинити парниковий ефект або, що ми маємо перейти на альтернативні джерела 
енергії. Та ці питання не вирішують нашої головної проблеми: відношення людини 
до природи. Дуже важливо зрозуміти причини негативного впливу на довкілля, які 
беруть початок в людській свідомості. У даній статті ми розглянемо результати 
дослідження рівня екологічної свідомості серед студентів та проаналізуємо деякі 
причини формування низького рівня екологічної культури. 

Матеріали і методи. При дослідженні рівня екологічної свідомості серед 
студентів факультету Біотехнології та екологічного контролю було використано 
метод анкетування. Анкета була складена з 14 питань закритого, відкритого та 
альтернативного типу. 

Результати. У процесі дослідження було опитано 147 студентів, це становить 
27 % від загальної кількості. 41 % студентів не вірять в те, що особисто мають 
можливість покращити стан НПС. Часто таку відповідь мотивують твердженням: 
«Якщо я не буду смітити нічого не зміниться, бо інші менше смітити не стануть.» 
Моє дослідження показало, що це далеко не так. 89 % опитаних вірять в те, що 
власним прикладом можна надихнути інших дбати про оточуючу нас природу. 

Результати дослідження показали, що 53 % опитаних серйозно стурбовані 
проблемою забруднення води, 35 % забрудненням повітря і лише 12 % найбільше 
турбує забруднення родючих ґрунтів. 

Однією із складових екологічної свідомості є усвідомлення нерозривного 
взаємозв’язку кожної окремої людини і всього людства загалом з цілісністю і 
відносною незмінністю природного середовища [1, 168]. Дослідження показали, що 
12 % студентів не бачать свого взаємозв’язку з природою, що серйозно заперечує 
наявність екологічної свідомості у даних індивідуумів. 79 % опитаних  хотіли б 
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дізнаватись інформацію про сучасні екологічні проблеми та можливі шляхи їх 
вирішення з інтернету. Можливо, така висока зацікавленість пов’язана з тим, що 
більшість все ж таки визнає необхідність покращення екологічної ситуації. 
Студентам було запропоновано оцінити необхідність покращення стану НПС в балах 
від 1 до 9. На рис. 1 ми можемо побачити результати: 
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Рис.1  Оцінка необхідністі покращення стану НПС 
Данні показують високий рівень розуміння нагальної потреби покращення 

навколишнього середовища. Постає питання: «Якщо люди розуміють необхідність 
покращення екології, то чому нічого не роблять?». 

Студенти мали можливість обрати причини забруднюють НПС: 

 36 % − людей переконані у тому, що завдане забруднення їм особисто не 
зашкодить; 

 35 % − чинять забруднення через незнання наслідків скоєного; 

 24 % − переконані у тому, що шкода яку завдають є незначною; 

 5 % − висловили іншу думку. 
Висновки: Дослідження показало, що низький рівень екологічної свідомості у 

деяких студентів тісно пов’язаний з браком або повною відсутністю екологічних 
знань, людською байдужістю та споживацьким ставленням до природи. Екологічна 
свідомість, перш за все, формується завдяки стимулюванню екологічного мислення 
[2, 109], що може ефективно проводитись за допомогою всесвітньої мережі інтернет 
або публічних акцій. Студенти серйозно занепокоєні проблемою забруднення води. 
Це можна використати як вагомий аргумент при розповсюдженні інформації з метою 
підвищення екологічної свідомості. 

Література  
1. 1. Платонов Г. В. Диалектика взаимодействия общества и природы / Г. В. 
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1. Перспективи створення антимікробних лікарських засобів на 

основі бактеріоцинів 
 

Ярослав Андрущенко 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Відкриття антибіотиків стало революцією у медицині. Однак широке 

застосування антибіотикотерапії призвело до формування та поширення стійкості 
мікроорганізмів-збудників захворювань до дії антибіотичних препаратів, з якою 
пов'язано зниження ефективності лікування, а, отже, і більш важкий та тривалий 
перебіг захворювання, зростання кількості смертельних випадків і збільшення 
економічної шкоди для суспільства [1]. Стійкість до антибіотиків стала міжнародною 
проблемою, яка постійно вимагає пильної уваги. Масштаби цієї проблеми 
демонструє той факт, що кожного року в країнах Європейського союзу понад 25000 
осіб помирають від інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними бактеріями 
[2]. 

Останніми роками все більше уваги приділяється пошуку нових речовин з 
антимікробними властивостями, які позбавлені недоліків традиційних антибіотиків. 
Цим зумовлений високий інтерес до використання бактеріофагів і бактеріоцинів [3]. 

Недоліки антибіотико- та фаготерапії 
Нині внутрішньолікарняні інфекції стали серйозною проблемою у медицині. 

Велика кількість нозокоміальних штамів мікроорганізмів стійкі до ампіциліну та 
ванкоміцину (VRE) – Еnterococcus faecium, Еnterococcus faecalis, метициліну (MRSA) 
– Staphylococcus aureus, а також характеризуються високою резистентністю до 
аміноглікозидів, що виключає можливість комбінованої антибіотикотерапії. Тому для 
боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями важливо з'ясувати основні механізми 
стійкості до антибіотиків, що негативно впливають на лікування пацієнтів. 

Ентерококи за своєю природою стійкі до кількох антибіотиків. Крім того, вони 
схильні до різних мутацій і набуття екзогенних генів, що спричиняє резистентність 
до додаткових препаратів. Резистентність стафілококів до метициліну може бути 
зумовлена трьома основними механізмами: синтезом додаткового ферменту, що бере 
участь в утворені клітинної стінки і виконує функції пеніцилінзв'язуючого білка 
(ПЗБ) – ПЗБ–2а, інактивацією антибіотику внаслідок надпродукції β-лактамаз, 
модифікацією пеніцилінзв'язуючого білка. Поширення стійкості мікроорганізмів до 
антибіотичних препаратів відбувається дуже швидко. Кількість MRSA в 2003 р. 
становила 80 %, до 2008 р. їх кількість збільшилась до 88 %, а в 2009–2013 рр. – до 93 
% [4]. 

Бактеріофаги є високоспецифічними і можуть бути активними навіть проти 
одного штаму бактерій [3]. Тому спеціально підібрані бактеріофаги можуть 
використовуватися як засіб проти певних груп бактерій, які існують на слизових 
поверхнях організму. До недоліків методу фаготерапіі відносять: складність підбору і 
розмноження бактеріофагів, висока мінливість бактерій, що призводить до швидкої 
втрати специфічності фагів, наявність реакції імунної системи на лікування фагами 
тощо [3].  
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Бактеріоцини – препарати майбутнього 
Бактеріоцини як і бактеріофаги, видоспецифічні, проте, на відміну від вірусів, є 

безпечними для людини, завдяки чому стали популярними об'єктами досліджень. За 
хімічною природою – це пептиди, різноманітні за розміром, спектром і механізмом 
дії. Оскільки бактеріоцини синтезуються грамнегативними і грампозитивними 
бактеріями, їх прийнято поділяти на дві великі групи. У зв'язку з тим, що 
бактеріоцини були виявлені й серед архей, визначили і третє джерело цих речовин 
[5]. 

Так, наприклад, потенційним для використання як альтернативного 
антибактеріального засобу для лікування інфекцій, спричинених резистентними 
штамами VRE, є пептид BLIS. Дослідження показали, що BLIS, синтезований E. 
faecium DSH20, проявляв бактерицидну активність щодо E. faecalis ATCC 29212 
(контрольний штам), VRE-, MRSA-штамів, виділених у лікарнях, а також 
грамнегативних бактерій Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Acinetobacter та 
Escherichia coli. BLIS термостабільний при 121 °С упродовж 15 хвилин, активний в 
діапазоні рН 3–9 і стікий до дії ультрафіолетового опромінення [5].  

Висновки: Отже, бактеріоцини штаму DSH20 можуть бути використані як 
альтернативні антибіотикам антимікробні препарати.  
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2. Вплив важких металів на відновлення кисневмісних сполук 

хлору хлорат відновлюваною культурою Aerococcus dechloraticans 
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Вступ: Інтенсивний розвиток виробництва відбілюючих речовин, вибухових і 

запалювальних сумішей, дефоліантів, гербіцидів призводить до зростання 
забруднення навколишнього середовища кисневими аніонами хлору – надзвичайно 
стійкими в розчинах та вибухонебезпечними в сухому вигляді сполуками. Найбільш 
економічно вигідним і, по суті, єдиним способом безпечної нейтралізації цих речовин 
є біологічний спосіб з використанням хлоратвідновлювальних мікроорганізмів [1]. 

Як правило, токсичні компоненти присутні у стічних водах у різних комбінаціях, 
що може впливати на сумарний ефект токсичності речовин, а також на здатність 
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мікроорганізмів знешкоджувати шкідливі компоненти. У стічних водах разом з 
хлоратами найчастіше зустрічаються токсичні важкі метали – мідь, кобальт, нікель, 
свинець, кадмій, залізо і цинк [2]. 

Матеріали і методи: Об’єктом дослідження був штам 
хлоратвідновлювальних бактерій Aerococcus dechloraticans ТГС-463, попередньо 
виділений із стічних вод Рівенської сірникової фабрики та дренажних вод звалища 
муніципальних відходів с. Пирогово. Бактерії надані лабораторією мікробіологічної 
детоксикації ксенобіотиків, відділу фізіології промислових мікроорганізмів Інституту 
мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України. Для вирощування 
культури Aerococcus dechloraticans ТГС-463 і дослідження впливу токсичності 
металів Cr, Fe і Zn на хлоратвідновлювання використовували мінеральне середовище 
наступного складу, (г/л):NH4Cl – 2,0; MgSO4 – 0,1; К2HPO4 – 1,0; KH2PO4 – 1,0. Солі 
вносили в стерильну водопровідну воду безпосередньо або у вигляді 10% розчинів у 
відповідній кількості. Як джерело вуглецю використовували лактат кальцію у 
концентрації 4,36 г/л, хлорати вносили у вигляді 5%-ної солі КСІО3. Культивування 
проводили при температури 34оС За складом стічних вод сірникової фабрики м. Рівне 
вміст Zn 2+ складає 33,8-50,0 мг/л, Cr 6+ – 27,3-55,0 мг/л, Fe3+ – 20,1-40,3 мг/л, 
визначення впливу Zn 2+, Cr 6+, Fe3+ проводили з додаванням у поживне середовище в 
концентраціях, що відповідають мінімальному і максимальному вмісту іх в сточних 
водах, відповідно. Для визначення впливу на швидкість відновлення хлоратів 
розчинних компонентів стічних вод був спланований повний факторний експеримент 
(ПФЕ) 23, де факторами служили забруднювачі (важкі метали Х1 – Cr 6+, Х2 – Zn 2+, Х3 
– Fe3+), що містяться в стічних водах; параметром оптимізації (Y) була швидкість 
відновлення хлоратів. Фактори, що впливають на процес і рівні їх варіювання 
представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Рівні варіювання факторів 

Фактор експеремента 
Х1 Х2 Х3 Рівень варіювання 

[CrO4 2-], мг/л Zn 2+ мг/л Fe3+ мг/л 
Нижній рівень (-) 5 2 5 
Вищий рівень (-) 55 60 45 

Нульовий рівень(0) 30 31 25 
Інтервал варіювання 25 29 20 

Результати: За результатими реалізації досліду отримані значення швидкості 
відновлення хлоратів, за якими було розраховане рівняння регресії, що адекватно 
описує вплив досліджених факторів на відновлення хлоратів культурою А. 
dechloraticans ТГС-463.  

Y= 6,13 – 1,21X1 – 0,68X2 – 1,07X3 + 0,76X1Х2 + 0,77 X1 Х3 + 1,09 X2Х3 – 0,81 X1Х2 X3. 
Найбільш сильний негативний вплив мали шестивалентний хром і тривалентне 

залізо, на що вказують від’ємні коефіцієнти ( -1,21 Х1, -1,07 Х3, відповідно). Цинк 
пригнічував хлоратредукцію дещо менше ( -0,68 Х2 ) і тільки взаємодія факторів 
знижувало їх негативний вплив за одержаними коефіцієнтами +0,76X1Х2 , 0,77 X1 Х3 , 
1,09 X2Х3. 

Оскільки основні значимі коефіцієнти регресії негативні, зниження рівня 
факторів Х1- Х3 повинно позначитися на підвищенні швидкості відновлення 
хлоратів. 
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Висновки: Досліджено, що максимально можлива швидкість відновлення 
хлоратів штамом А. dechloraticans ТГС-463 в даних умовах буде досягатися на 
середовищі, що містить CrО4

2- – 14 мг/л; Zn2+ – 17 мг/л; Fe3+ – 15 мг/л; тобто стоки, до 
складу яких входять важкі метали у наведених концентраціях доцільно розводити. 
Для цих цілей можна використовувати очищену стічну воду. 
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3. Вплив екзогенних попередників на синтез поверхнево-
активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 
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Вступ: Потреби людства у поверхнево-активних речовинах (ПАР) є досить 

значними: у 2007 році виробництво ПАР досягало близько 10 млн т в рік, проте 
більшість з них є хімічно синтезованими [1], тому їх використання є небажаним, 
оскільки шкодить довкіллю. Альтернативою синтетичним аналогам є мікробні ПАР – 
нетоксичні, біодеградабельні та стійкі у широких межах температури та рН. 
Проблемою сьогодення є необхідність утилізації значної кількості промислових 
відходів. Відомо [1, 2], що мікроорганізми можуть використовувати відходи різних 
галузей промисловості як субстрати для синтезу практично цінних метаболітів, у 
тому числі й поверхнево-активних речовин. 

Мета роботи – дослідити можливість інтенсифікації синтезу ПАР Nocardia 
vaccinii ІМВ В-7405 на відпрацьованій (пересмаженій) соняшниковій олії і мелясі за 
присутності екзогенних попередників вуглеводної і ліпідної природи. 

 
Матеріали і методи: Об’єкт дослідження – штам N.vaccinii ІМВ В-7405, 

виділений із забруднених нафтою зразків ґрунту та зареєстрований в Депозитарії 
мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного 
Національної академії наук України за номером ІМВ В-7405. 

Культивування бактерій здійснювали на рідкому мінеральному середовищі 
такого складу (г/л): NaNO3 – 0,5; MgSO47H2O – 0,1; СaCl×2 H2O – 0,1; KH2PO4 – 0,1; 
FeSO47H2O – 0,1. Як джерело вуглецю використовували пересмажену соняшникову 
олію та мелясу у концентрації 2% (об’ємна та масова частка за вуглеводами 
відповідно). У середовище додатково вносили дріжджовий автолізат – 0,5% (об’ємна 
частка). В одному з варіантів на початку процесу культивування, в експоненційній та 
стаціонарній фазі росту штаму ІМВ В-7405 в середовище з пересмаженою 
соняшниковою олією додатково вносили глюкозу (0,1−0,05%), а в середовище з 
мелясою – пересмажену соняшникову олію (0,1–0,05%). Як посівний матеріал 
використовували культуру з експоненційної фази росту, вирощену на середовищі 
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наведеного складу з 0,5% соняшникової олії або меляси. Кількість інокуляту – 10% 
від об’єму середовища. Культивування N. vacinnii ІМВ В-7405 проводили в колбах 
об’ємом 750 мл із 100 мл середовища на качалці (320 об/хв) при 30ºС упродовж 120 
год. Синтез ПАР оцінювали за такими показниками: концентрація ПАР (г/л), індекс 
емульгування (Е24,%) культуральної рідини. Всі досліди проводили у трьох 
повторностях.  

 
Результати: Враховуючи хімічний склад ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 

(комплекс аміно-, гліко- та нейтральних ліпідів, гліколіпіди представлені 
трегалозоміколатами), припустили, що додавання у середовище з пересмаженою 
соняшниковою олією глюкози, а у середовище з мелясою – соняшникової олії буде 
супроводжуватись підвищенням синтезу ПАР.  

Встановлено, що за внесення 0,1 % глюкози на початку процесу культивування 
N. vaccinii ІМВ В-7405 кількість синтезованих ПАР підвищувалась в 4 рази порівняно 
з вирощуванням бактерій на середовищі без глюкози. Зазначимо, що кінцева 
концентрація ПАР залежала від моменту внесення глюкози у середовище з 
соняшниковою олією: максимальні показники синтезу ПАР до 4,9 г/л спостерігали за 
додавання глюкози у експоненційній фазі росту. Зазначимо, що вплив глюкози на 
синтез ПАР штамом ІМВ В-7405 практично не залежав від природи джерела вуглецю 
для отримання інокуляту. 

Схожі закономірності спостерігали за внесення соняшникової олії у середовище з 
мелясою. Встановлено, що максимальне підвищення синтезу ПАР N. vaccinii ІМВ В-
7405 спостерігали за концентрації соняшникової олії 0,05 %. Додавання олії на 
початку процесу культивування та в експоненційній фазі росту приводило до 
підвищення кількості синтезованих ПАР у 3 – 4 рази порівняно з культивуванням 
штаму ІМВ В-7405 без внесення олії.  

 
Висновки: Встановлено, що за внесення глюкози та соняшникової олії (0,1 – 

0,05%) у середовище з соняшниковою олією та мелясою відповідно вдалося 
збільшити концентрацію ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 у 2–4 рази порівняно з 
показниками на середовищі без попередників біосинтезу. 
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4. Генетичні особливості процесів загоєння ран шкіри у 
трансгенних мишей лінії FVB K14sIGF1 зі стрептозотоцин-

індукованим цукровим діабетом 
 

Анна Бугера 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: При діабетичній патології існує проблема загоєння ран. Процес 

відновлення тканини шкіри складається з кількох стадій (запалення, проліферації та 
дозрівання). У цьому задіяні клітини різних підтипів: тромбоцити, нейтрофіли, 
макрофаги, кератиноцити, фібробласти, ендотеліальні і нервові клітини, лімфоцити і 
т.д. Участь окремих популяцій клітин та роль різних гормонів, факторів росту, що 
приймають участь у цьому процесі, викликають великий інтерес [1]. Мета роботи – 
вивчити на моделі стрептозотоцин-індукованого діабету у K14sIGF1 трансгенних 
мишей лінії FVB (тварини з гіперекспресією гена IGF-1 в кератиноцитах) швидкість 
загоєння ран шкіри та рівні експресії мРНК прозапальних цитокінів й інсулін 
подібного фактору росту 1 (IGF-1) [2]. 

Матеріали та методи: Діабет викликався у мишей дикого типу та 
K14/mIGF-1 трансгенних FVB мишей, шляхом введення стрептозотоцину 
внутрішньобрюшинно з розрахунку 50 мг/кг, упродовж 5 днів. Через 3 тижні 
тваринам під кетаміновою анестезією наносили 4 рани штампом діаметром 5 мм. 
Рани забирались на 5 і 8 добу після нанесення. Вони ділилися на дві частини, 
половина зразка оброблялася згідно гістологічного протоколу, а інша – була 
заморожена і зберігалася при –80 °C до моменту аналізу РНК. При цьому шкіра і 
тканина гранульоми зберігалася і оброблялася окремо. Виділення РНК, зворотну 
транскрипцію і ампліфікацію зразків проводили згідно методик, наданих виробником 
реактивів. Аналіз результатів проводили за допомогою електрофорезу в агарозному 
гелі [3]. 

Результати: 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 підвищення рівня 
експресії ендотеліального фактору росту (VEGF) та фактору некрозу пухлин α 
(TNFα).  

Наявність трансгену IGF-1 прискорює проліферацію епітеліальних клітин, 
підвищуючи активність протизапальних цитокінів, що може бути використане для 
застосування IGF-1 у терапевтичних цілях з метою прискорення загоєння ран шкіри, 
зокрема, при діабетичній патології. 

Досліджено, що загальний рівень експресії IGF-1 рівня експресії гена тенденцію 
до зниження в неушкодженій шкірі мишей дикого типу з діабетом і має тенденцію до 
збільшення у діабетичних трансгенних мишей порівняно з інтактними тваринами. 
Було виявлено, що на 5 і 8 добу після травми експресія гену IGF-1 був вищою (на 0,7 
та 0,5 у.о. відповідно) в шкірі діабетичних мишей дикого типу порівняно з 0 добу. 
Встановлено, що K14m/IGF1 миші з діабетом характеризуються значним 
збільшенням експресії IGF-1 в гранульомній тканині на 8 добу після травми 
порівняно з мишами дикого типу, а також, що довжина відкритої рани у мишей з 
діабетом була вищою (0,7 мкм) у тварин дикого типу і трансгенних тварин з діабетом 
порівняно з інтактними мишами на 5 добу після травми (0,3 мкм). 
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Висновки: Виявлено, що основною причиною незагоєння ран у хворих на 
цукровий діабет є недостатня кількість кровоносних судин та їх пошкодження. Дія 
IGF-1 може вплинути на міграцію кератиноцитів через/ або антіогенез в рані.  
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5. Біосенсорна система на основі рН-чутливих польових 
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Вступ: Термінальна стадія хронічної хвороби нирок є однією з основних 

медико-соціальних проблем у всьому світу. Особливої актуальності ця проблема 
набуває з погляду на стабільне  (до 7 % щорічно) збільшення кількості хворих, що 
потребують лікування методами замісної ниркової терапії, до яких, в першу чергу, 
відноситься  гемодіаліз. Для діагностики захворювання нирок та оцінки ефективності 
гемодіалізу існують загальноприйняті діагностичні показники, а саме рівень 
метаболітів азотистого обміну – сечовини та креатиніну [1].  

У сучасній лабораторній діагностиці моніторинг сечовини і креатиніну 
здійснюється, в основному, за допомогою колориметричних методів детекції. Слід 
зазначити, що чутливість і відтворюваність цих методів сильно залежить від 
стабільності забарвленого комплексу, рН, температури, тривалості пробопідготовки. 
В результаті, ці методи є складними, довготривалими в часі, потребують  
висококваліфікованого персоналу, крім того до сьогодні не існує аналітичної 
системи, яка б дозволяла проводити одночасний аналіз креатиніну та сечовини в 
одній пробі. Тому такі недоліки традиційних методів роблять їх непридатними для 
діагностики ниркових розладів безпосередньо біля ліжка хворого. Для вирішення цієї 
проблеми потрібні швидкі, чутливі, прості, селективні та недорогі методи 
діагностики. Такими на сьогоднішній день є біосенсори [2].  

Мета даної роботи була спрямована на створення біосенсорної системи для 
одночасного визначення сечовини і креатиніну в сироватці крові пацієнтів з 
нирковою недостатністю та оцінки ефективності гемодіалізу. 



 593 

Матеріали і методи: У ході дослідження використовували біоселективні 
елементи, що були розроблені на основі рН-чутливих польових транзисторів та 
іммобілізованих креатиніндеімінази і рекомбінантної уреази. 

Використовували в роботі сенсорні чипи з диференційною парою рН-чутливих 
польових транзисторів, виготовлені в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова, а також такі реактиви як: креатиніндеіміназа мікробіального 
походження, рекомбінантна уреаза (R. уреаза) з E. coli, сечовина, креатинін, альбумін 
сироватки бика (БСА) (фракція V), фотополімер полі(вініл)алкоголь, що містить 
стирилпіридин (PVA/SbQ). 

Як робочий буфер використовували фосфатний розчин (КН2Р04-NаОН). 
Іммобілізацію проводили в фотополімері PVA/SbQ. 

 
Результати: Створено біоселективні елементи біосенсорів на основі 

креатиніндеімінази та рекомбінантної уреази. Всебічно досліджено основні 
аналітичні характеристики біосенсорів та підібрано оптимальні умови їх роботи як в 
модельних розчинах та і з реальними зразками. 

Показано, що використання в роботі біоселективного елементу на основі 
рекомбінантної уреази призводить до розширення лінійного діапазону визначення 
сечовини, що дозволяє значно зменшити ступінь розведення біологічних зразків, а 
відповідно – похибку аналізу, а також створює підходи до одночасного визначення 
сечовини та креатиніну. 

В результаті експериментальних досліджень було встановлено лінійні діапазони 
вимірювань концентрацій креатиніну і сечовини, які складали 0,02 - 2 мМ і 0,5 - 
15мМ, відповідно та мінімальні межі, виявленні в обох випадках, співпали з нижніми 
межами лінійних діапазонів. Створені потенціометричні біосенсори були використані 
для кількісного визначення сечовини і креатиніну в реальних зразках 
(сироватка/діалізат крові), вони демонстрували високий ступінь кореляції з 
результатами, отриманими класичними методами. 

 
Висновки: Отже, нами була розроблена біосенсорна система для одночасного 

вимірювання сечовини і креатиніну на основі рН-чутливих польових транзисторів та 
іммобілізованих ферментів для одночасного визначення концентрацій сечовини та 
креатиніну у сироватці крові хворих на ниркову недостатність, а також для оцінки 
ефективності процедури гемодіалізу. 
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Вступ: Харчова промисловість стикається з проблемами, що впливають на її 

розвиток. Основна із них – те, що харчова промисловість відноситься до найбільш 
ресурсоємних галузей, тому раціональне використання сировини та ефективна 
утилізація відходів виробництва має особливо важливе значення. 

Щорічно в Україні в результаті діяльності підприємств харчової промисловості 
накопичується величезна кількість жировмісних відходів. Необхідно відзначити, що 
дані відходи відрізняються багатокомпонентністю складу, який може істотно 
варіювати залежно від режиму роботи підприємства. Це є однією з основних 
проблем, що постають перед дослідниками при розробці методів конверсії 
жировмісних відходів, тому більшість існуючих технологій застосовуються тільки з 
низкою обмежень [1]. 

Основна частина: Жировмісні стічні води належать до 
висококонцентрованих промислових стоків, а деструкція їх забруднень потребує 
будівництва складного комплексу очисних споруд. Застосування існуючих 
механічних та фізико-хімічних методів очищення жировмісних стічних вод не є 
економічно доцільним, оскільки вони потребують значних витрат, не дають 
достатнього ефекту очищення і призводять до утворення нових відходів, що 
потребують додаткової утилізації.  

Мікробна деградація жирів стічних вод пов'язана із застосуванням ліпаз, що 
продукуються бактеріями, грибами і дріжджами, які ефективно розкладають 
жировмісні відходи [3]. 

До активних продуцентів ліпаз відносяться бактерії родів Pseudomonas, Bacillus, 
актиноміцети Streptomyces і Thermoactinomyces, дріжджі Yarrowia, а також 
міцеліальні гриби Rhizopus, Aspergillus, Geotrichum. Ліпази даних продуцентів 
забезпечують високий вихід (до 80%) жирних кислот при гідролізі оливкової олії 
(стандартний субстрат для визначення ліполітичної активності). Однак не всі 
ферменти ефективно гідролізують саломас, що можна пояснити відмінністю 
жирнокислотного складу оливкової олії і саломас і, отже, різною субстратною 
специфічністю досліджуваних ліпаз. Найбільший вихід кислот відзначений при 
гідролізі ліпазою Yarrowia lipolytica. [1]. 

Y. lipolytica – непатогенні аеробні дріжджі, які виділяються завдяки своїй 
здатності рости в гідрофобних середовищах. Ця властивість дозволила даним 
дріжджам розвинути здатність до метаболізму тригліцеридів і жирних кислот в 
якості джерела вуглецю. Дана функція Y. lipolytica дозволяє використовувати їх в 
біоремедіації жировмісних відходів, в результаті чого утворюється практично цінна 
добавка для виробництва гумово-технічних виробів [2]. 

Умовами ефективного гідролізу тригліцеридів є: внесення ферментного 
препарату в концентрації 10 од/г жиру, температура 34 °С, рН реакційної суміші 6,5. 
При цьому ступінь гідролізу жирової фракції відходу складає 80 %. Підвищення 
ефективності процесу культивування дріжджів на жирових субстратах може бути 
досягнуто за рахунок проведення ультразвукової передобробки живильного 
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середовища і частковим окисненням субстрату, тим самим підвищуючи його 
біодоступність [1]. 

Висновки: Впровадження високоефективної технології біоконверсії 
жировмісних відходів з використанням дріжджів Y. lipolytica забезпечить вирішення 
проблеми утилізації жировмісних відходів, яких накопичуються великі об’єми 
внаслідок діяльності підприємств харчової промисловості. Дана технологія дозволяє 
утилізувати жировмісні відходи з утворенням практично цінної добавки для гумових 
сумішей та без утворення побічних відходів.  

Описано оптимальні умови для процесу біоконверсії жирових відходів ліпазою 
дріжджів Y. lipolytica, що дає основу для подальшої розробки технології із 
застосуванням відходів масложирової промисловості в якості вторинних 
матеріальних ресурсів. 

Література 
1. Репин П.С., Корнеева О.С., Карманова О.В. Выбор условий для гидролиза 

жировой фракции отходов, образующихся при гидроровании растительных масел // 
Вестник ВГУ. – 2010. – № 2. – С. 103-105. 

2. Coelho M.A., Amaral P.F., Belo  I.F. Yarrowia lipolytica: an industrial workhorse // 
Appl. Microbiol. and Microb. Biotechnol. – 2011. – Vol. 11, № 3. – Р. 930-944. 

3. Mofhan O.A., Grbavcic S.Z., Mofhan W.A. et al. Lipase production by Yarrowia 
lipolytica using olive oil processing wastes as substrates // J. Serb. Chem. Soc. – 2013. – 
Vol. 6, № 78. – Р. 781–794. 

 
7. Перспективи використання рекомбінантних пробіотичних 

мікроорганізмів – продуцентів дефензинів у лікуванні запальних 
захворювань кишечника 

Вікторія Деркач 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Запальні захворювання кишечника (ЗЗК) носять рецидивуючий 

хронічний характер з чергуванням періодів загострень і ремісії, що пояснює 
постійний інтерес дослідників до вивчення патогенетичних механізмів захворювання. 
Місцеві і системні запальні реакції стінки кишечнику спричиняються рядом 
факторів, у тому числі продуктами життєдіяльності бактерій. Контакт з патогенними 
бактеріями активує «вроджений захист» шляхом експресії прозапальних генів і 
секреції цитокінів і хемокінов. Ендогенні антимікробні пептиди (АМП) відносяться 
до неспецифічних факторів гуморальної вродженої імунної системи і забезпечують 
захист проти широкого спектру бактерій, мікроміцетів і оболонкових вірусів [2]. 
Секреція АМП клітинами кишкової стінки спрямована на активацію вроджених 
імунних механізмів, проте їх значимість при протіканні ЗЗК нез’ясована, що є 
актуальним напрямком досліджень. 

Перспективи використання дефензинів для лікування хвороби Крона 
Дефензини представляють родину амфіфільних, катіонних, багатих 

цистеїновими залишками пептидів з молекулярною масою 3...4 кДа, молекула яких 
складається з 29...47 амінокислотних залишків. Молекули дефензинів відрізняються 
обов'язковою наявністю шести цистеїнових залишків, що утворюють три 
внутрішньомолекулярні дисульфідні містки, які функціонально стабілізують 
молекулу [1].  Бактерицидна дія дефензинів включає в себе безпосередню взаємодію 
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з інфекційним агентом, пороутворення в клітинній мембрані бактерій, інтерналізацію 
молекул дефензинів з наступним антиметаболічним ефектом [3].   

Згідно Європейської статистики, 200 чоловік із 100 тис. страждають на хворобу 
Крона. Пацієнти мають на 8-ій хромосомі 3 генних відрізки, відповідальних за синтез 
дефензинів, в той час як здорові люди мають 4. Фармакологічна терапія хвороби 
Крона полягає в протизапальних заходах, нормалізації імунітету, відновленні 
нормального травлення і симптоматичній терапії. Насьогодні ще не розроблено 
препаратів для комплексної терапії із-за з’ясованих до кінця етіології та патогенезу 
захворювання, однак, регулярна адекватна профілактика загострень і дотримання 
дієти та режиму, використання пробіотичних препаратів, що стимулюють 
вироблення дефензинів має позитивні наслідки [4]. 

У Німеччині розроблено препарат «Мутафлор» на основі пробіотичного штаму 
мікроорганізму Escherichia coli Nissle 1917, що є індуктором синтезу людського 
дефензину HBD2 у епітеліальних клітинах кишечника.  

Як перший крок у розробленні альтернативного підходу до лікування створено 
генно-модифікований штам E. coli К-12 MG1655, що є продуцентом людських α-
дефензину 5 (HD5) та β-дефензину 2 (HBD2). Для цієї мети гени, що кодують 
проформи з сигнальною послідовністю HD5, та ген, що кодує HBD2 були клоновані у 
вектор експресії  плазміди під контролем Т7 промотору.  

Однак існують істотні недоліки використання E.coli, як продуценту α-дефензину 
5 (HD5) та β-дефензин 2 (HBD2) – негативний вплив на мікроорганізм та чутливість 
отриманого дефензину до протеаз, що призводить до зниження його активністі. 
Отримання препропептиду дефензину виключає ці недоліки. Досліджено, що 
отримання комплексу пептиду із тіоредоксином (TrxA) призводить до збільшення 
виходу розчинних комплексів.  

Рекомбінантна Еscherichia coli продукує дефензин, злитий із His-міткою або з 
YEBF білком, що секретується в культуральну рідину, і є розчинним комплексом [5]. 

Утворення даного комплексу є необхідною мірою для підвищення синтезу 
дефензинів. 

Висновки: Отже, використання рекомбінантних пробіотичних мікроорганізмів-
продуцентів HD5 та HBD2 є перспективним напрямком створення препаратівдля 
профілактики та допоміжної терапії хвороби Крона. 
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8. Вплив джерел вуглецевого і азотного живлення на синтез 
меланінових пігментів Bacillus subtilis var. aterrimus ВКМ-761 та 

Bacillus subtilis var. aterrimus CCM877 
 

Лілія Авдєєва 
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 

Дмитро Діденко 
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Вступ: Меланінові пігменти характеризуються високими антиоксидантними 

властивостями, здатні захищати клітини від УФ-випромінювання, іонізуючої радіації, 
мають антиканцерогенні та імуномоделювальні властивості [1]. Тому вони широко 
використовуються в фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловостях [3]. 

Здатність синтезувати меланінові пігменти надзвичайно розповсюджена, зокрема 
серед бактерії роду Bacillus. Штами-продуценти переважно відносяться до видів 
Bacillus subtilis, B. cereus, B. thuringiensis. Для промисловості важливим є підвищення 
виходу цільового продукту, що можна досягти варіюванням складу поживного 
середовища. 

Метою нашої роботи було дослідження впливу джерел вуглецевого і азотного 
живлення на активність синтезу меланінових пігментів у штамів B. subtilis var. 
aterrimus ВКМ – 761 та B. subtilis var. aterrimus CCM 877. 

Матеріали і методи.: Об’єктом дослідження слугували B. subtilis var. 
aterrimus ВКМ – 761 та B. subtilis var. aterrimus CCM 877, отримані у відділі 
антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН 
України. Обидва штами бацил продукували меланінові пігменти. 

Культивування досліджуваних штамів бацил здійснювали в періодичних умовах 
на качалках (n = 200 об/хв) в колбах Ерленмейєра, з робочим об’ємом середовища 50 
мл, при температурі 37  20 С на глюкозо-мінеральному середовищі наступного 
складу (г/л): натрію цитрат – 1,29; (NH4)2HPO4 – 4,75, KH2PO4 – 9,6, MgSO47H2O – 
0,18, глюкоза 10; рН середовища – 7,0  0,2.  

Дослідження впливу різних джерел вуглецевого і азотного живлення на 
інтенсивність синтезу бацилами пігментів проводили шляхом додавання їх до 
базового середовища. Дріжджовий екстракт, пептон, крохмаль вносили в середовище 
культивування в кількості 1%. При оцінці ролі джерел вуглецевого живлення на 
пігментсинтезуючу здатність бактерій роду Bacillus глюкозу замінювали на 
еквівалентну за вуглецем  кількість сахарози, маніту, лактози, фруктози; при 
досліджені джерел азотного живлення – (NH4)2HPO4 замінювали на  сечовину, 
NH4NO3, KNO3, NaNO3, Ca(NO3)2, NH4Cl, NH4SO4 [4]. Для визначення активності 
пігментоутворення визначались значення оптичного поглинання супернатанту (ОП) 
при 540 нм, що виражали в умовних одиницях (у.о.) [2]. 

Результати.: Встановлено, що при використанні сечовини, NH4NO3, KNO3 , 
NaNO3 в якості джерел азотного живлення відмічалося максимальне накопичення 
пігментів штамом B. subtilis var aterrimus ВКМ – 761 в середовищі культивування 
(ОП становило 0,7, 0,95, 1,35, 1,51 у.о. відповідно). Для штаму  B. subtilis var 
aterrimus CCM 877 оптимальними була сечовина, NH4NO3, KNO3, NaNO3, Ca(NO3)2  
(ОП – 0,53, 0,95, 0,8, 1,45 і 0,8 у.о. відповідно). Лактоза інгібувала синтез пігментів 
штамом B. subtilis var aterrimus ВКМ – 761, при цьому  відмічався високий рівень 
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накопичення біомаси клітин цього штаму в середовищі культивування. При 
використанні фруктози, сахарози, маніту та крохмалю в якості єдиного джерела 
вуглецю в середовищі культивування відмічалося значно вищий рівень синтезу 
меланінів (ОП – 0,63, 0,7, 1,1, 0,8 у.о. відповідно) штамом B. subtilis var. aterrimus 
ВКМ – 761, ніж при використанні глюкози (ОП – 0,28 у.о.). Слід відмітити, що для 
штаму B. subtilis var. aterrimus CCM 877 при вирощуванні на середовищі з крохмалем 
відмічався найнижчий рівень пігментоутворення (ОП – 0,8 у.о.), ніж при 
використанні інших досліджуваних джерел вуглецю.    

Висновки: айбільший рівень синтезу позаклітинних меланінових пігментів 
штамом В. subtillis var. aterrimus ВКМ – 761 відбувається при використанні нітрату 
натрію і маніту, штамом В. subtillis var. aterrimus CCM877 – нітрату натрію і 
крохмалю в якості джерел азоту и вуглецю. 
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9. Антагоністичні властивості метаболітів дріжджів 
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Вступ: Хлібопекарські дріжджі – один із найбільш використовуваних та відомих 

пересічній людині видів мікроорганізмів. Їхня користь у виготовленні хлібобулочної 
продукції не закінчується самим лише розпушуванням тіста, дріжджі  збагачують 
хліб амінокислотами, вітамінами та пригнічують розвиток сторонньої мікрофлори у 
ньому [1]. Однак з літературних джерел відомо і про негативний  вплив дріжджів, 
зокрема тих, котрі здатні виживати при температурі випікання хліба та негативно 
впливати на корисну мікрофлору людини [2]. Нормальна мікрофлора людини, що 
населяє кишково-шлунковий тракт, є одним із найважливих факторів підтримки та 
збереження гомеостазу. Вона впливає на захисні, адаптаційні та обмінно-трофічні 
механізми організму, а її порушення можуть привести до втрати або викривлення цих 
функцій і як наслідок, появи дисбактеріозу – зміни якісного і кількісного складу 
мікрофлори організму [3]. 

Мета роботи: вивчити антагоністичну активність метаболітів Saccharomyces 
cerevisiae  по відношенню до різних груп мікроорганізмів. 

Матеріали і методи: Об’єктом досліджень служили виробничі раси 
хлібопекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae: пресовані дріжджі ТМ 
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«Криворізькі дріжджі» ТОВ «Лесаффр Україна» та пресовані дріжджі ТМ «Львівські 
дріжджі» ПрАТ «Компанія Ензим».  

Дизайн експерименту був наступний. Виробничі раси хлібопекарських дріжджів 
S. cerevisiae у кількості 3 % вносили у колби на 750 мл з 150 мл стерильного 
поживного середовища (NaCl 0,5 %, глюкоза 5 % на 1 л води). Культивування 
здійснювали упродовж 48 год на качалках (320 об/хв) при 30 °С. Контроль росту S. 
cerevisiae проводили вимірюючи рН, оптичну густину та кількість КУО в 1 мл 
культуральної рідини. Проби центрифугували для отримання надосадової (активні 
метаболіти) та осадової фракції (клітини дріжджів). 

Тест-культури: Васіllus subtilis, Enterobacter cloaceae, Staphуlococcus aureus, 
Escherichia coli висівали суцільним газоном на середовище Сабуро. Потім поверх 
посіву викладали стерильні кружки фільтрувального паперу, змочені в біологічні 
проби (надосадову та осадову рідини). Інкубували при 37 °С одну добу та дві доби 
при кімнатній температурі. Після цього проводили виміри діаметру затримки росту 
тест-культур. 

Результати: S. cerevisiae володіли антагоністичною активністю по 
відношенню до всіх тест-культур, крім Ent. сloacеae. Ступінь вираженості 
антаногізма був слабким. За результатами досліду встановлено такі значення 
діаметрів зон затримки росту тест-культур (табл.). 

Таблиця  
Діаметр зони затримки росту, мм 

Львівські дріжджі Криворізькі дріжджі Назва тест- 
культур Надосадова 

рідина 
Осадова 
рідина 

Надосадова 
рідина 

Осадова 
рідина 

В. subtilis 6,1±0,8 8,5±0,7 5,3±1,2 7,4±0,6 
St. аureus 1,1±0,9 2,3±0,7 1,2±0,8 2,1±0,7 

Ent. cloaceae – – – – 
E. coli 7,16±0,5 5±0,6 7,7±0,3 4,7±0,5 

Аналіз фаз росту культур в динаміці безперервного культивування показав, що 
він відповідає класичній схемі росту при глибинному культивуванні мікроорганізмів. 
Значення рН культуральної рідини обох зразків дріжджів було в межах 4.  

Висновки: Лізовані клітини дріжджів виділяють у навколишнє середовище 
біологічно активні речовини та низькомолекулярні продукти життєдіяльності, в 
якості яких можуть виступати гідролітичні ферменти, не використані запасні 
речовини, накопичені токсини та інші продукти метаболічного обміну, які сприяють 
пригніченню росту бактерій. Дія метаболітів дріжджів та лізованих дріжджових 
клітин на грамнегативні і грампозитивні мікроорганізми різна. Тому лізати культур 
дріжджів представляють перспективний матеріал для подальших досліджень. 
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10. Мікроміцети родів Aspergillus та Penicillium – перспективні 
продуценти ароматичних речовин харчового призначення 

 
Ольга Дорошко 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: Перспективним напрямом біотехнології є одержання ароматичних 

речовин для потреб харчової галузі. На сьогодні в Україні широко використовують 
харчові ароматизатори хімічного походження, тому актуальною є розробка 
біотехнологій натуральних ароматичних речовин, одержаних на основі біоконверсії 
сільськогосподарської сировини. 

Відомо, що міцеліальні гриби здатні продукувати більш ніж 50 летких сполук 
різноманітної хімічної природи [2]. Так, мікроміцети  родів Aspergillus та Penicillium 
асимілюють природні поживні середовища (молочні, гідролізати соєвого, рисового, 
житнього борошна, кукурудзяного крохмалю) з утворенням ароматичних речовин 
молочного, сирного, грибного, рибного запахів. Інтенсивність та характер аромату 
залежить від особливостей функціонування ферментної системи того чи іншого 
продуцента [1]. 

Аналіз проблеми: Відомо, що при культивуванні ряду мікроміцетів на 
молочних поживних середовищах спостерігається більш значна диференціація запаху 
ферментованих розчинів. Наприклад, Penicillium notatum Т-040 синтезує виражений 
грибний аромат, а Aspergillus niger T-030, Penicillium lividum T-071, Penicillium 
roqueforti T-541 і Penicillium roqueforti T-080 – аромат молочно-сирного спрямування. 
Міцеліальні гриби роду Penicillium здатні утворювати також грибні, рибні, овочеві, 
м’ясні, хлібні аромати [3].  

Характер запаху ферментованого середовища залежить як від складу 
середовища, так і способу культивування мікроорганізму. Заміна гідролізату соєвого 
борошна на картопляний при культивуванні Aspergillus niger T-030 спричинила 
зникнення фруктового аромату і появу земляного та пліснявого відтінку. Зміна 
способу культивування Aspergillus niger T-030 з глибинного (середовище – молоко), 
на поверхневе (молочний згусток) сприяла переходу запаху з гнилісного на сирний. 
Культуральна рідина при вирощуванні різних штамів мікроміцетів (Aspergillus niger 
T-030, Penicillium cyaneum T-006, Penicillium lanosum Т-172, Penicillium lividum Т-071, 
Penicillium notatum Т-040) на гідролізатах соєвого борошна, володіє ароматами 
подібними до фруктових і бродильних відтінків. Промислові штами Aspergillus niger 
Л-4 та В-3 у процесі ферментації на поживних середовищах на основі гідролізатів 
крохмалевмісної сировини накопичують ароматичні сполуки з солодким, здобним, 
хлібним запахом [2]. 

Дослідження, проведені рядом учених, свідчать про вплив на характер та 
інтенсивність аромату присутності в середовищі культивування нативних 
ароматичних речовин та/ або попередників [1]. 

У процесі синтезу ароматичних сполук мікроорганізми накопичують також 
клітинну біомасу та утворюють ряд інших нецільових продуктів метаболізму. 
Наприклад, деякі мікроміцети за певних умов культивування можуть синтезувати 
мікотоксини [2]. 

Відповідно до вимог Міжнародної Організації Охорони Здоров’я харчові 
ароматизатори повинні бути в першу чергу безпечними. Таким чином, важливим є 
правильний підбір методів виділення та очищення цільового продукту. 
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Найпоширенішим способом виділення ароматичних речовин є екстракція. Зокрема, 
було досліджено ефективність дії різних екстрагентів (дистильована вода, етиловий 
спирт, 1,2-пропіленгліколь, триацетин, рослинна олія у різних співвідношеннях). 
Критерієм вибору слугувала концентрація карбонільних та білкових сполук. 
Найефективнішим екстрагентом виявилася дистильована вода у кількості 12 см3/г [2]. 

Концентрування ароматичних екстрактів частіше за все здійснюють 
низькотемпературною вакуумною дистиляцією, що забезпечує зберігання їх 
властивостей. Для видалення спор та живих клітин продуцентів проводять 
стерилізуючу мікрофільтрацію на мембранних капсульних елементах [2]. 

Висновки: Таким чином, на синтез ароматичних речовин харчового 
призначення впливає комплекс факторів: штам продуценту, склад поживного 
середовища та спосіб культивування. Методи виділення цільового продукту 
базуються на екстрагуванні, залежать від типу екстрагента та його співвідношення з 
субстанцією. Завдяки технологічним стадіям концентрування та мікрофільтрації 
можливо одержати безпечні натуральні ароматизатори різного ступеня інтенсивності 
аромату. 
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11. Мікробіологічна безпека бісквітних тістечок з різним 
складом цукрів 

 
Аріна Животовська, Наталія Грегірчак 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: Ринок кондитерських виробів в Україні активно розвивається, але у 

зв’язку із збільшенням кількості людей хворих на цукровий діабет та кишково-
шлункові захворювання виникла потреба у розробці нових рецептур солодощів з 
використанням різноманітних цукрозамінників [1]. З метою виявлення впливу 
лактулози та фруктози на мікробіологічні показники солодощів нової рецептури було 
проведено аналіз їх мікробіологічної безпеки на прикладі бісквітних тістечок з суфле. 

Бісквітні тістечка з суфле належать до полікомпонентних продуктів, в складі 
яких наявні компоненти з різною активністю води. Суфле має середній показник 
активності води (0,65< аw < 0,95), а бісквітне тісто – високий (аw< 0,9) [2]. В 
тістечках відбувається міграція доступної для мікроорганізмів води до тих пір, доки 
показник у всьому продукті не вирівняється. Таке переміщення вологи може 
негативно впливати на якість продукту та сприяти розвитку небажаної мікрофлори. 
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Матеріали і методи: Аналіз здійснювався у відповідності з методиками, 
затвердженими Міністерством охорони здоров’я України і державними стандартами. 
Контролювали показник КМАФАнМ, наявність БГКП та золотистого стафілококу, 
кількість дріжджів і пліснявих грибів. Крім того, в зразках перевіряли кількість 
спороутворювальних бактерій (СУБ), представники яких (В. cereus) є небезпечними 
для споживачів [3]. З метою створення умов провокаційного тестування, тістечка, 
окрім стандартної температури (+6˚С ), зберігали при +17˚С та +27˚С. 

Об’єктом дослідження були 4 дослідні зразки бісквітних тістечок з суфле, що 
мають різний вміст цукрів – сахароза, фруктоза, сахароза з лактулозою, фруктоза з 
лактулозою.  

Дослідження динаміки зміни показників мікробіологічної безпеки і стабільності 
бісквітних тістечок у процесі зберігання проводили одразу після приготування, на 3, 
6, та 12 добу. Регламентований термін зберігання продукту 6 діб. 

 
Результати: За результатами аналізу встановлено, що незалежно від вмісту 

цукрів всі зразки бісквітних тістечок з суфле упродовж регламентованого терміну 
зберігання відповідали санітарно-мікробіологічним нормам. Також показник 
КМАФАнМ у всіх виробах не перевищує норматив 1×104 КУО/г навіть на 
дванадцяту добу зберігання. При зберіганні бісквітних тістечок за температури вище 
нормативної зростає кількість дріжджів та пліснявих грибів у продукті. На шосту 
добу в зразках з сахарозою (+17 ˚С) і сахарозою та лактулозою (+27 ˚С) кількість 
дріжджів і пліснявих грибів досягли критичних значень, а на дванадцяту добу 
спостерігається міцелій грибів на їх поверхні. Також кількість грибів та дріжджів в 
сахарозовмісних тістечках на дванадцяту добу зберігання за температури +6˚С 
перевищує норматив в 2 рази, а у зразках з фруктозою (+17 ˚С) в 1,5 рази. 

Порівнюючи мікробіологічні показники бісквітних тістечок з різним вмістом 
цукрів, відмітили значно менший розвиток мікроорганізмів в зразках з фруктозою 
ніж з сахарозою, так як моносахариди знижують показник водної активності [1]. 

Оскільки лактулоза не засвоюється мікроорганізмами характерними для 
бісквітних тістечок, то в лактулозовмісних зразках інтенсивність розвитку бактерій 
та грибів дещо менша. Так, на шосту добу зберігання, у зразках з сахарозою і 
лактулозою в порівнянні зі зразками лише з сахарозою показник КМАФАнМ менший 
в 2 рази. 

Кількість спороутворюючих бактерій у бісквітних виробах з суфле є невисокою і 
не перевищує 1,2×102 КУО/г на шосту добу зберігання. Інтенсивний ріст 
спостерігається на дванадцяту добу, особливо в зразках сахарозою. Максимальна 
кількість спороутворюючих бактерій в тістечках з сахарозою та сахарозою із 
лактулозою (+6 ˚С) становить 6×102 КУО/г.  

 
Висновки: Отже, суфле нової рецептури у складі бісквітних тістечок, є 

безпечним для вживання на протязі всього терміну придатності. Зберігання виробів з 
суфле в нерегламентованих умовах збільшує ризик мікробіологічного псування 
тістечок. Фруктозовмісні бісквітні тістечка мають дещо нижчі мікробіологічні 
показники ніж вироби з сахарозою, що пояснюється більш низькою доступністю 
води для мікроорганізмів в продукті. Вірогідність наявності B. cereus в 
сахарозовмісних тістечках є більш високою ніж в солодощах з фруктозою. Додавання 
лактулози до рецептури суфле не погіршує мікробіологічну стабільність виробів.  
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12. Синтез мікробного полісахариду етаполану на 
відпрацьованій соняшниковій олії 
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Вступ: Соняшникова олія широко використовується як в побуті, так і в 

харчовій промисловості, а також в закладах громадського харчування для смаження. 
Відпрацьована олія водонерозчинна, хімічно стійка і може містити токсичні сполуки, 
у тому числі й важкі метали. У природних умовах олія розкладається упродовж 
тривалого часу. Усього один літр такої олії може перетворити один млн літрів питної 
води на технічну [1]. Тому утилізація відпрацьованої соняшникової олії є актуальним 
питанням сьогодення. 

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є використання відпрацьованої олії як 
ростового субстрату для продуцентів практично цінних мікробних метаболітів. 

У попередніх дослідженнях було встановлено, що застосування соняшникової 
олії як попередника біосинтезу мікробного екзополісахариду (ЕПС) етаполану 
Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на суміші ростових С2–С6 субстратів супроводжувалося 
підвищенням не тільки реологічних властивостей етаполану, а й збільшенням 
кількості синтезованого ЕПС [2]. Подальші дослідження показали можливість 
використання соняшникової олії як джерела вуглецю та енергії для синтезу 
етаполану [2].  

Мета даної роботи – встановлення оптимальних умов культивування штаму ІМВ 
В-7005 на середовищі з максимальною концентрацією відпрацьованої соняшникової 
олії. 

Матеріали і методи: Культивування Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 
здійснювали на рідкому мінеральному середовищі, що містило відпрацьовану 
соняшникову олію у концентрації 1–5 % (об’ємна частка).  

Як джерело пантотенату використовували «Комплевіт», який вносили у 
середовище в концентрації 0,00085 % (масова частка в перерахунку на пантотенат). 
Як посівний матеріал використовували культуру з експоненційної фази росту, 
вирощену на середовищі наведеного складу з 0,5 % соняшникової олії. Кількість 
посівного матеріалу становила 10 % від об’єму середовища.  

Концентрацію біомаси визначали за оптичною густиною клітинної суспензії з 
наступним перерахунком на абсолютно суху біомасу (АСБ)  у відповідності з 
калібрувальним графіком [2]. 
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Кількість синтезованого етаполану визначали ваговим методом. Для цього до 
певного об’єму культуральної рідини (зазвичай 10–15 мл) додавали 1,5–2 об’єми 
ізопропанолу, осад ЕПС промивали чистим ізопропанолом і висушували при 
кімнатній температурі упродовж 24 год [2]. ЕПС-синтезувальну здатність визначали 
як відношення концентрації ЕПС до концентрації АСБ та виражали у г ЕПС/г АСБ 
[2]. 

Реологічні властивості 0,05 % розчинів культуральної рідини, що містить 
етаполан, визначали за ступенем збільшення в’язкості за присутності 0,1 М КСl та у 
системі Сu2+-гліцин.  

Результати: У попередніх дослідженнях продуцент етаполану вирощували на 
середовищі з 1 % соняшникової олії. За таких умов культивування концентрація ЕПС 
становила 4,9–5,1 г/л. Збільшення концентрації олії у середовищі до 3 % 
супроводжувалося синтезом 6,0–6,3 г/л етаполану. Проте подальше підвищення 
концентрації джерела вуглецю у середовищі культивування  не призводило до 
збільшення синтезу етаполану. 

Для утворення ЕПС суттєве значення має співвідношення концентрації вуглецю і 
азоту (С/N) у середовищі культивування продуцента. Відомо, що дуже низький вміст 
азоту призводить до зниження рівня біомаси, зміни фізіологічного стану клітин та 
зменшення виходу ЕПС від субстрату, хоча вихід ЕПС щодо біомаси може 
збільшуватися [3]. 

У зв’язку з цим  на наступному етапі одночасно з підвищенням вмісту олії (до 5 
%) у середовищі збільшували і концентрацію азоту. Експерименти показали, що 
підвищення концентрації нітрату амонію з 0,4 до 0,6 г/л у середовищі з 5 % 
соняшникової олії, дало змогу отримати 6,4–6,5 г/л ЕПС. 

Висновки: Таким чином, показано можливість використання відпрацьованої 
соняшникової олії як ростового субстрату для культивування продуцента мікробного 
полісахариду етаполану Acinetobacter sp. ІМВ В-7005.  
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Вступ: Екзополісахариди (ЕПС) мікробного походження – високомолекулярні 

екзогенні продукти біосинтезу мікроорганізмів, що мають ряд переваг порівняно з 
хімічними аналогами: стійкість до механічної деструкції, температури і низьких 
значень рН, нетоксичність і біодеградабельність [1].  

Комплексний мікробний екзополісахарид етаполан, синтезований Acinetobacter 
sp. ІМВ В-7005, складається із нейтрального і двох кислих компонентів 
(ацильованого і не ацильованого). Різниця між цими ЕПС полягає в тому, що 
ацильований полісахарид вміщує жирні кислоти (С12−С18), що визначають основні 
його властивості (здатність до емульгування, підвищення в’язкості при наявності 
одно- і двовалентних катіонів та ін.). Використовується як емульгувальний, 
суспендувальний, стабілізуючий агент у нафтовидобувній, парфумерно-косметичній і 
харчовій промисловості [2].  

Раніше було встановлено, що продуцент етаполану є ауксотрофом за 
пантотенатом кальцію (вітамін В5) [2]. Проте нині промислове виробництво цього 
вітаміну призупинилося як в Україні, так і в Росії, тому актуальним є пошук 
препаратів, які б стали його заміною для забезпечення потреб ауксотрофного штаму 
ІМВ В-7005. 

Матеріали і методи: Культивування Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 
здійснювали на рідкому мінеральному середовищі. Як джерело вуглецю та енергії 
використовували етанол і соняшникову олію у концентрації 1 % (об’ємна частка). Як 
джерело пантотенату було обрано комплексний вітамінний препарат «Комплевіт», 
який вносили в концентрації 0,0006–0,00105 % (масова частка в перерахунку на 
пантотенат). Як посівний матеріал використовували культуру з експоненційної фази 
росту, вирощену на середовищі наведеного складу з 0,5 % етанолу або соняшникової 
олії. Кількість посівного матеріалу становила 10 % від об’єму середовища.  

Концентрацію біомаси визначали за оптичною густиною клітинної суспензії з 
наступним перерахунком на абсолютно суху біомасу (АСБ)  у відповідності з 
калібрувальним графіком [2]. Кількість синтезованого етаполану визначали ваговим 
методом. Для цього до певного об’єму культуральної рідини (зазвичай 10–15 мл) 
додавали 1,5–2 об’єми ізопропанолу, осад ЕПС промивали чистим ізопропанолом і 
висушували при кімнатній температурі упродовж 24 год [2].  

Реологічні властивості 0,05 % розчинів культуральної рідини, що містить 
етаполан, визначали за ступенем збільшення в’язкості за присутності 0,1 М КСl та у 
системі Сu2+-гліцин. 

Результати: На першому етапі дослідження встановлювали оптимальну 
концентрацію пантотенату у складі «Комплевіту»  для синтезу етаполану на 
середовищі з  соняшниковою олією. За концентрації 0,00085 % кількість 
синтезованого екзополісахариду досягала 5,1 г/л, а ЕПС-синтезувальна здатність – 
5,6 гЕПС/гАСБ. Це свідчить про те, що джерело вуглецю витрачається в основному 
на синтез цільового продукту, а не на утворення біомаси. Внесення пантотенату у 
концентраціях понад 0,00095 % призводило до зниження показників синтезу. 
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Далі визначали оптимальну концентрацію пантотенату у складі «Комплевіту» 
при культивуванні продуцента на середовищі з етанолом (1 %, об’ємна частка). 
Одержані результати засвідчують, що оптимальна концентрація цього вітаміну у 
складі «Комплевіту» за таких умов росту штаму ІМВ В-7005 становила 0,00095 %. 
При цьому концентрація ЕПС досягала 9,2 г/л, а ЕПС-синтезувальна здатність – 7,9 
гЕПС/гАСБ. За внесення джерела пантотенату в концентрації, вищій за 0,00095 %, як 
і у разі культивування на соняшниковій олії, збільшення синтезу ЕПС не відбувалося. 

Реологічні властивості етаполану, синтезованого за умов росту продуцента на 
соняшниковій олії з «Комплевітом», були нижчими, ніж на етанолі. Так, кінематична 
в’язкість розчину етаполану, синтезованого на етанолі і соняшниковій олії з 
використанням «Комплевіту», становила 6,7 і 2,3 мм/с2 відповідно. 

Висновки: Таким чином, показано можливість використання вітамінного 
препарату «Комплевіт» як замінника пантотенату кальцію у середовищі 
культивування ауксотрофного штаму Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 – продуцента 
мікробного полісахариду етаполану.  
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розвиток біотехнологічні технології, направлені на використання процесів 
життєдіяльності живих організмів для отримання промисловим способом цінних 
продуктів. Одна з галузей промисловості, де дуже широко почали використовувати 
біотехнологію – обробка деревини [4]. Сучасні промислові технології одержання 
целюлози приводять до значного забруднення повітряного та водного басейнів 
сполуками сірки та хлору. Необхідною умовою подальшого розвитку галузі є 
зниження негативної дії підприємств на навколишнє середовище. Одним з способів 
вирішення екологічних проблем – створення принципово нових методів одержання 
целюлози [4].  

На даний час велику увагу приділяють проблемі біодеградації одного з 
найстійкіших до хімічного та мікробіологічного розпаду лігніну – високополімерної 
сполуки, що міститься в клітинних оболонках судинних рослин, та пов’язує клітини 
між собою. Він становить велику частку відходів деревообробної промисловості. 
Лігнін(після целюлози) є найбільш важливим поновлювальним матеріалом, але він 
створює бар’єр для целюлоз. Лігнін також перешкоджає ефективному використанню 
целюлози  виробництві біоетанолу, цукру і білка. Для біотехнологічного виробництва 
корисних продуктів з лігніну та для поліпшення існуючих потрібні детальні знання 
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про деградацію лігніну. Так само потрібно знати механізм дії лігнолітичних 
організмів для модернізації делігніфікації соломи та жому очерету для корму великої 
рогатої худоби чи для делігніфікації деревини у виробництві паперу. 

Делігніфікація деревини: Існує три методи видалення лігніну з деревини – 
механічний, хімічний та біологічний. Механічний та хімічний методи забезпечують 
задовільний метод делігніфікації, але вони дорогі та являють деяку небезпеку для 
навколишнього середовища [1]. Тому досить актуальною задачею є вибір екологічно 
чистого способу утилізації лігніну з використанням мікроорганізмів та їх метаболітів. 

Розклад деревини відбувається під дією комплексу целюлозолітичних ферментів 
на різні компоненти. Первинна атака направлена на пектинові сполуки клітинних 
стінок. Її здійснює набір ферментів пектиназ. Після дії пектиназ доступними до 
ферментативного гідролізу стають інші компоненти клітинної стінки, зокрема 
целюлоза. Потім, після дії целюлаз, деструкції піддається лігнін. Для його деструкції 
існує позаклітинний лігнолітичний ферментний комплекс (ПЛФК). ПЛФК включає 
лаказу та пероксидази (Mn-пероксидазу та лігнінпероксидазу), причому для різних 
біологічних об’єктів ключовим ферментом являються різні ферменти цього 
комплексу[1].  

Лаказа – ключовий фермент лігнолітичного комплексу грибів білої гнилі 
Базидіальні гриби білої гнилі – єдині організми, що здатні руйнувати лігнін. 

Вони синтезують мультиферментний комплекс лігнолітичної дії, що приймає участь 
в деградації лігніну. Неспецифічність ферментів лігнолітичної дії та їх висока 
окислювальна здатність відкриває широкі можливості для використання як самих 
грибів-лігнолітиків, так і їх лігнолітичних ферментів в системі детоксикації та 
деградації ксенобіотиків, біоремедіації грунтів і вод. Розробка екологічно чистих 
біотехнологій як для обробки та модифікації лігнінвмісних матеріалів, так і для 
утилізації лігнінвмісних відходів, дала поштовх до вивчення механізму деградації 
лігніну базидіальними грибами та ролі їх ферментів у цьому процесі [2]. 

Висновки: Лаказа – основний фермент лігнолітичного комплексу, який 
відіграє ключову роль в деградації лігніну. Він широко розповсюджений в природі 
серед рослин, грибів та деяких мікроорганізмів. Тому підбір продуцентів для 
надсинтезу лакази, вибір поживного середовища та оптимальних умов культивування 
є основною задачею для розробки промислового виробництва препарату на основі 
лакази для делігніфікації рослинної сировини [3]. Отже, використання ферментних 
препаратів на основі лакази для процесі делігніфікації рослинної сировини є 
найбільш доцільним з екологічної точки зору.  
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15. Створення заквашувальної композиції для функціональних 
продуктів 

Келлер Анна 
Національний університет харчових технологій  

Світлана Даниленко, Ірина Панасюк 
Інститут продовольчих ресурсів НААН 

Вступ: В останні два десятиліття деякі теорії щодо виняткової ролі 
кисломолочних продуктів в оздоровленні людей отримали наукове підтвердження, і 
окремі ферментовані молочні продукти стали відносити до функціональних, з 
високою біологічною активністю, спеціального призначення. Зараз деякі з них також 
називають пробіотичними. Їх основне призначення – поліпшення функції травлення в 
шлунково-кишковому тракті та оздоровлення серцево-судинної системи, посилення 
неспецифічної стійкості організму до шкідливих факторів навколишнього 
середовища і прискорення енергетичного обміну в організмі людини [1]. 

До пробіотичних штамів відносяться, в основному, молочнокислі і 
біфідобактерії, зокрема, В. longum, В. infantis, В. breve, B. bifidum, B. аdolescentis, L. 
casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. paracasei, L. johnsonii, L. plantarum, L. reuteri та 
інші   [1, 2]. 

Матеріали і методи: Об’єктами досліджень були штами молочнокислих 
бактерій L. casei, L.. rhamnosus, виділені з природних джерел. Вони відбиралися на 
основі ретельних лабораторних досліджень з урахуванням вимог, що висуваються до 
штамів-пробіотиків, а саме: висока антагоністична,  резистентність до  жовчі, фенолу 
та високих концентрацій солей.  

Антимікробну активність визначали in vitro методами відстроченого антагонізму 
та спільного культивування, використовуючи тест-культури, які належали до родів: 
Eshericia, Morganella, Proteus, Pseudomonas, Shigella та Staphylococcus. 

Результати: Основні біологічні властивості відібраних штамів наведено в 
таблиці. З таблиці видно, що штами є стійкими до продуктів метаболізму травної 
системи, а саме, резистентні до 40% жовчі, 0,4% фенолу, 6,5% NaCl, добре 
розвиваються в кислому середовищі. 

Відібрані штами характеризувалися високою антагоністичною активністю, що 
значно підвищує функціональну дію нового бактеріального препарату. Вони є 
активними продуцентами молочної кислоти (границя кислотоутворення – (119-
264)±5оТ), проявляють високу антагоністичну активність по відношенню до 
широкого спектру патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів. 
Фізіолого-біохімічні властивості штамів, залучених до заква                     Таблиця 
шувальної композиції для функціональних продуктів 

Показники L. casei L. rhamnosus S. thermophilus L. acidophilus 
    Розвиток в 

присутності:40%    жовчі 
6,5% NaCl 
0,4% 
фенолу 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

Оптимальна 
температура росту, оС 30±1 32±2 37±1 37±1 

Границя 
кислотоутворення, оТ 174±5 182±5 119±5 264±5 
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Дослідження антагоністичної активності відібраних молочнокислих бактерій 
показало, що найактивнішим з них є L. acidophilus, який викликає утворення зон 
затримки росту у 5 із 12 використаних тест-культур. Найчутливішими до нього були 
патогенні серотипи кишкової палички, шигели і стафілококи – розмір зони затримки 
росту коливався в межах 11,2–18,2; 15–17 і 11–12,0 мм, відповідно. Штам L. casei 
також мав високу антимікробну дію на тест-культури, а антагоністичний вплив 
термофільного стрептококу був дещо нижчим за інтенсивністю (зони затримки росту 
не перевищували 12,5 мм) та спектром культур, що пригнічувалися.  

Отже, висока інтенсивність антагоністичної дії відібраних мікроорганізмів 
забезпечить елімінацію небажаної мікрофлори з кишечнику та санітарний рівень 
продукту в процесі його виробництва.  

Висновки: Виділенні молочнокислі бактерії будуть використані для створення 
заквашувальної композиції для функціональних продуктів.   

Література 
1. Науменко О.В. Пробиотики в место антибиотиков // Мир продуктов. – 2013. – 

№ 1. – С. 40-41. 
2. Фумиаки А. Критерии выбора пробиотика // Молочнаяпромышленность. − 

2010. − № 5. – С. 20-25. 
 
 
16. Рослини, як альтернативне джерело отримання інтерферону 
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Вступ: На сьогоднішній день інтерферон є одними із сучасних засобів терапії 

та профілактики вірусних захворювань. Застосування інтерферонів у медичній та 
дослідницькій практиці є звичайним. Актуальним напрямом є створення рослин – 
біофабрик, які продукують фармацевтично цінні з'єднання. Одним з фармацевтичних 
білків з імуномодулюючими властивостями є інтерферон. Цей противірусний цитокін 
сприяє лізису інфікованих клітин, підвищує фагоцитарну активність макрофагів і 
функцію цитотоксичних Т-лімфоцитів, а також пригнічує проліферацію клітин, 
потенційно будучи протипухлинним засобом [1]. 

Переваги використання рослинного матеріалу 
Рослини, як джерело фармацевтично цінних білків мають ряд важливих переваг, 

а саме можливість отримання рекомбінантних білків з необхідними 
пострансляційними модифікаціями, що не забруднені бактеріальними токсинами або 
патогенами тварин і людини, такими як віруси і пріони [1]. Також важливо 
відзначити що у деяких випадках рекомбінантні білки рослинного походження 
можна використовувати без очищення як їстівні вакцини, що значно знижує їх 
собівартість [2]. 

Генетична трансформація рослин 
Одним із способів отримання рослин з новими властивостями є генетична 

трансформація, в тому числі за допомогою бактерій роду Agrobacterium. Фізіологічно 
активні інтерферони людини були отримані в рослинах тютюну, алое вера [2], салату, 
моркви [3], рису, коріню топінамбуру, цикорію [4] тощо. Відомо, що перенесення 
гена інтерферону людини в геном рослининий може призводити до підвищення їх 
стійкості до фітовірусів, гербіцидів, грибних і вірусних патогенів. 
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Введення чужорідного гена в геном хлоропластів дозволяє у багатьох випадках 
значно підвищити рівень його експресії. Трансмодифіковані рослини тютюну 
накопичували до 3 мг інтерферону 2b людини на г біомаси. Однак генетична 
трансформація хлоропластів є складним завданням [5]. 

Транзієнтна експресія гена інтерферону 
Альтернативним способом збільшення кількості рекомбінантного білка може 

бути транзієнтна (тимчасова) експресія відповідного гена в рослинах. Транзієнтна 
експресія генів робить можливим накопичення достатньо великої кількості 
рекомбінантного білка за досить короткий проміжок часу (від днів до декількох 
тижнів) [5]. Таким методом були отримані інтерферони людини і інтерферон птахів. 
Людський інтерферон α2 в моркві продемонстрував високу активність ІНФ в листі до 
50,7 × 103 МО/г, а в корені було зафіксовано понад 6,5 × 103 МО/г [4]. Салат, що 
накопичує інтерферон курей, було запропоновано використовувати як добавку до 
раціону домашньої птиці для профілактики вірусних захворювань.  

До недоліків транзієнтної експресії слід віднести складність проведення цього 
процесу у великих масштабах, в той час як стабільно трансформовані рослини легко 
культивувати у великих масштабах. Основним недоліком рослин зі стабільно 
трансформованим ядерним геномом є низький рівень експресії чужорідного гена, 
недостатній для економічно вигідного процесу виробництва цільового білка. Однак 
висока питома активність інтерферону 2b дозволяє отримувати рослини, що 
демонструють противірусну дію, навіть при стабільній інтеграції відповідного гена в 
ядерний геном [5]. 

Висновки: Отже, ряд трансформованих рослин синтезують біологічно 
активний інтерферон, а їх екстракти виявляють противірусну активність, тому пошук 
і створення нових трансгенних рослинин з геном інтерферону і надалі буде достатньо 
актуальним. 
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17. Антиоксидантні властивості наночасток діоксиду церію 
 

Тетяна Кістенюк 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Поняття нанотехнології міцно входить в наше життя, а ще в 1959 р. 

знаменитий американський фізик-теоретик Ричард Фейнман говорив про те, що існує 
"разюче складний світ малих форм, а коли-небудь (наприклад в 2000 р.) люди будуть 
дивуватися з того, що до 1960 р. ніхто не ставився серйозно до досліджень цього 
світу ". Нанотехнологія − «нано» (грец. – мільярдна частка) – це напрям 
біотехнології, що працює з нанорозмірними об’єктами штучного або природного 
походження, властивості яких визначаються не лише розміром структурних 
елементів, але й їх взаємним розташуванням у просторі [1]. 

Згідно з міжнародною конвенцією IUPAC, максимальний розмір наночастинок 
відповідає 100 нм. Хоча ця величина є чисто умовною і необхідна тільки для 
формальної класифікації. Останнім часом вважають не таким важливим розмір 
наночастинок, а прояв їх нових властивостей, які були відмінні від властивостей тієї 
ж речовини тільки характерній для неї фазі. Тобто, при переході речовини від 
макророзмірів до нанорозмірів, спостерігається різка зміна її властивості – з 
збільшенням питомої поверхневої енергії змінюється його поверхневий натяг, 
температура плавлення і температури структурних переходів, може змінитися сама 
структура, його електронні характеристики, тобто весь спектр фізико-хімічних 
властивостей, стає іншим, ніж для речовин в макророзмірах. До  головних 
властивостей наночастинок належать: велика площа поверхні, можливість 
перенесення молекул, захис молекул від руйнування, специфічність взаємодії з 
біологічними структурами [1]. 

Зараз відомо багато наночастинок що застосовують у діяльності людини: 
фулерни, ліпосоми, дендимери, наноплівки, нанотрубки, нанокристали, нанодротики, 
нанопорошки, нанокапсули, нанопрепарати, нанобіоматеріали, наноструктурні 
рідини (колоїди, міцели, гелі, полімери) та існують желети, що захищають від пуль 
[1]. 

Антиоксидантні властивості НДЦ. 
Значний інтерес має наночастинки діоксину церію (НДЦ), обумовлений тим, що 

при переході в нанокристалічне стан значно змінює фізико-хімічні властивості, 
причому характер цих змін достатньо незвичайний. Виявилося, що НДЦ нагадує 
біохімічну поведінку ферментів – каталази, пероксидази та супероксиддисмутази 
(СОД). Відомо, що під впливом ендогенних і екзогенних факторів в організмі 
утворюється супероксидний радикал, який пошкоджує білки, ліпіди ліпіди і 
нуклеїнові кислоти, що приводить до нездатності ними виконувати свої функції та 
виникнення мутацій [3].  

Від дії супероксидних радикалів організм захищає ще один фермент – СОД. 
Показано, що, НДЦ подібно СОД, здатні інактивувати супероксидний радикал, а 
також і інші активних форм кисню (АФК) [3]. За сукупністю антиоксидантних 
властивостей НДЦ не поступаються аскорбінової кислоти (вітаміну С) або 
токоферолу (вітаміну Е), а за здатністю прискорювати регенерацію – значно 
перевершують їх [2].  

Особливий інтерес представляє використання НДЦ як профілактичний засіб при 
радіотерапії онкологічних захворювань. Одноразова попередня обробка НДЦ 
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нормальних клітин товстої кишки людини забезпечувала захист епітелію від 
променевого ушкодження, знижувала продукцію АФК і збільшувала експресію су 
пероксид дисмутази-2 [3].  

Також було досліджено антиоксидантну дію НДЦ по відношенню різних 
біологічно активних сполук поліфенолів, каротиноїдів, адреналіну. Ми виявили, що 
НДЦ можуть інактивувати не тільки короткоживучі, але і стабільні радикали. 
Нанокристалічний діоксид церію захищає клітинні культури від окисного стресу при 
дії пероксиду водню або ультрафіолетового опромінення, а це говорить, що, на 
основі СеО2 можна разробити сонце захисну косметику нового покоління [3].  

Оскільки окислювальний стрес розвивається не тільки під дією АФК, але і в 
якості реакції клітин на вірусне зараження, було досліджували вплив НДЦ на 
противірусну відповідь. Досліди показали, що його застосування було ефективним як 
в профілактичній, так і в лікувальній схемі. Крім того, НДЦ мають прямим 
противірусною дією: зв'язуються з поверхнею вірусних частинок і заважають їм 
проникнути в клітину. Аналогічним чином НДЦ пригнічують ріст хвороботворних 
мікроорганізмів − золотистого стафілокока, грибків роду Candida  [2]. 

Висновки: Отже, НДЦ є дуже перспективним матеріалом для роботи, так як 
має широкий спектр біологічної дії. 
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Вступ: Багаторічна практика культивування молочнокислих бактерій в 

монокультурі або в композиції із іншими молочнокислими бактеріями показала, що 
найкращою основою поживних середовищ є МРС [1]. Нагромадження біомаси  
молочнокислих бактерій можна підвищити регулюванням складу поживного 
середовища в процесі культивування або використанням різних факторів, що 
прискорюють їхній ріст. До числа найбільш відомих промоторів молочнокислих 
бактерій відносяться пептон, дріжджовий автолізат, твін-80 [2].  

Матеріали і методи: Об’єктами дослідження були 2 штами Lactobacillus 
plantarum та L. rhamnosus з колекції промислових штамів відділу біотехнології ІПР. 
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Інтенсивність розвитку штамів у поживних середовищах оцінювали за динамікою 
нагромадження клітин та наступними параметрами: тривалість лаг-фази (Tl), питома 
швидкість росту (µ), константа швидкості поділу () [3]. Як контрольне 
нагромадження біомаси мікроорганізмів використовували рідке поживне середовище 
(МРС). Промислове  поживне середовище (ППС) готували на основі гідролізованого 
протосубтиліном молока з додаванням до 1 дм3 середовища (%): лактози – 0,5; 
тризаміщеного лимоннокислого натрію – 0,5; сірчанокислого заліза 7-водного – 0,05.  

Результати: Вихідними даними для проведення технологічних досліджень 
стали основні фізіологічні характеристики відібраних штамів молочнокислих 
бактерій в процесі їх вирощування у найбільш сприятливому лабораторному 
середовищі МРС (рис. 1, а). Як видно з рис. 1, динаміка нагромадження біомаси усіма 
досліджуваними культурами була схожою, хоча L. rhamnosus 3303 дещо поступався 
іншим трьом штамам у активності росту, починаючи з третьої години культивування. 
Різниця у величинах кінцевих титрів на 24 год культивування була незначною, і 
значення lg КУО/см3 коливались в межах 7,95–8,76. Але за інтенсивністю 
нагромадження біомаси досліджувані культури істотно відрізнялися. За цим 
показником найкращим виявився штам L. plantarum 3204, у якого за час вирощування 
чисельність клітин збільшилась майже у 170 разів. Дещо нижчим був цей показник в 
культурі L. plantarum 3202 (125 разів), тоді як у L. rhamnosus 3303 він становив 
всього 52 рази. 
Рис. 1. Динаміка розвитку молочнокислих бактерій у середовищі МРС (а) та у 
промисловому поживному середовищі (б) 

Було досліджено основні технологічні параметри росту відібраних штамів МКБ у 
ППС. Одержані результати представлено на рис. 1 б. 

Як видно з рис. 1 б, у ППС культури  L. plantarum 3204, L. plantarum 3202 та L. 
rhamnosus 3333 активно росли одразу після інокулювання упродовж 3-6 год., тоді як 
для штаму L. rhamnosus 3303 встановлено наявність lag-фази тривалістю біля 3 год та 
довшої log-фази (з 3 по 12 год. культивування). Питома швидкість росту була 
найвищою для шт. 3202 – 0,16 год-1. Штами 3303 і 3333 росли повільніше, відповідно, 
зі швидкістю  = 0,12 год-1 і  = 0,13 год-1. Такі закономірності росту забезпечили 
різний ступінь нагромадження чисельності клітин лактобактерій: 1,1; 0,7 і 0,8 млрд. 
клітин у см3 культуральної рідини, відповідно, для штамів L. rhamnosus 3303, L. 
plantarum 3202 та L. rhamnosus 3333. Загалом слід відзначити, що даний первинний 
варіант промислового середовища потребує удосконалення.  
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Висновки: Встановлено, що вказане промислове поживне середовища 
потребує удосконалення. Чисельність МКБ порівняно з вихідними значеннями зросла 
в ньому всього у 5-12 разів. 

Література 
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промышленность: наука и технологии. – 2009. – №1. – С.9-13. 
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19. Порівняльна характеристика поверхнево-активних речовин 

Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і препарату «Деворойл» для 
очищення води від нафти 
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Вступ: Нині все частіше порушення екологічної рівноваги довкілля 

спричиняються розливом нафти у місцях її видобутку, зберігання, переробки, 
транспортування тощо [1, 2]. Серед способів ліквідації нафтових забруднень 
особливе місце займають біологічні, які є високо ефективними, екологічно 
безпечними та економічно вигідними [2]. Зазвичай для деструкції нафти у воді та 
ґрунті використовують препарати на основі мікроорганізмів-деструкторів, найбільш 
відомим серед яких є «Деворойл», розроблений на основі асоціації мікроорганізмів 
(представників родів Rhodococcus, Candida і Рseudomonas) 
[http://www.ngtp.ru/rub/7/37_2010.pdf]. 

Метою нашої роботи було порівняння ефективності використання для очищення 
води від нафти препарату «Деворойл» з препаратами, розробленими на кафедрі 
біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, що 
містять монокультуру нафтоокиснювальних бактерій Acinetobacter calcoaceticus IМВ 
В-7241 і синтезовані ними поверхнево-активні речовини (ПАР). 

Матеріали і методи: У роботі використовували нафту з нафтородовища 
«Долина» Івано-Франківської обл. (Україна) з густиною 0,85 г/см3 і біопрепарат 
«Деворойл» (виробник ТОВ «Микробные технологии», м. Москва). Для дослідження 
біодеструкції нафти у воді у пластикову ємність вносили 2 дм3 бюветної води, 24 см3 
нафти, 100 см3 препарату ПАР у вигляді постферментаційної культуральної рідини A. 
calcoaceticus ІМВ В-7241, 0,01 % диамонійфосфату як джерело біогенних елементів. 
Загальну кількість живих клітин в бюветній воді упродовж експерименту (28 діб) 
визначали за методом Коха на м'ясо-пептонному агарі. Концентрацію нафти 
визначали ваговим методом після трикратної екстракції гексаном (співвідношення 
1:1) і упарювання до постійної маси на роторному випарникові ИР–1М2 (Росія) при 
температурі 55С і абсолютному тиску 0,4 атм. 

Результати: Показано, що за використання препарату «Деворойл» через 28 діб 
спостерігали деструкцію 68 % нафти у воді, у той час як обробка культуральною 



 615 

рідиною A. calcoaceticus ІМВ В-7241 в аналогічних умовах супроводжувалася 
розкладанням 95 % нафти (таблиця).  

Таблиця 

Біодеструкція нафти у воді за використання препарату «Деворойл» і ПАР 
A. calcoaceticus ІМВ В-7241 

Препарат Експозиція, 
доба 

Залишкова 
концентрація нафти, 

г/дм3 

Ступінь 
деструкції 
нафти, % 

Загальна 
кількість 

клітин у воді, 
КУО/см3 

7 2,28±0,11 12 (2,2±0,1) ·104 
14 1,76±0,09 32 (7,2±0,4) ·104 «Деворойл» 
28 0,83±0,04 68 (2,0±0,1) ·105 

ПАР штаму 
ІМВ В-7241 28 0,13±0,01 95 (3,2±0,2) ·105 

Примітки. Кількість клітин у воді до внесення нафти і обробки препаратами 
становила (3,2±0,2)·103 КУО/см3. Концентрація ПАР – 1,7 г/дм3. При визначені 
ступеню деструкції нафти похибка досліду не перевищувала 5 %. 

Ми припускаємо, що одним з механізмів, що зумовлює підвищення деструкції 
нафти за присутності препаратів ПАР є активація ними природної мікробіоти води, 
про що свідчить кількісна зміна у її складі (таблиця). Зазначимо, що загальна 
кількість мікробіоти води була вищою за присутності препаратів ПАР штаму ІМВ В-
7241, ніж після обробки «Деворойлом». 

Для оцінки економічної ефективності одержання препаратів ПАР A. 
calcoaceticus IMB B-7241 порівнювали витрати на приготування поживних 
середовищ для отримання культуральної рідини досліджуваного штаму і 
наявного на ринку препарату «Деворойл» для ліквідації обраного 
нафтового забруднення води (р. Дунай, Одеській обл., 11 березня 2013 р., 
площа 800 м2, концентрація нафти у воді 2,4 г/дм3). Розраховано, що витрати на 
одержання препарату ПАР штаму IMB B-7241 становлять 111 грн., у той час як 
відомого препарату – 8060 грн. 

Висновки 
Отже, використання препаратів ПАР A. calcoaceticus IMB B-7241 для очищення 

екосистем від нафтових забруднень є ефективним та економічно виправданим, 
порівняно зі застосуванням популярних на ринку препаратів.  

Література 
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20. Дослідження зміни мікрофлори соку цукрового сорго під час 
термічної обробки 
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Вступ: Останнім часом в Україні та світі спостерігається нестабільна 

екологічна ситуація, зокрема ряд вчених прогнозують посуху у багатьох країнах 
світу, у зв’язку з глобальним потеплінням. Так, за останні 7-10 років по всій території 
України спостерігається сильна посуха. Зважаючи на те, що на території України 
вирощування посухостійких культур не надто розповсюджене, така тенденція може 
призвести до масштабних втрат врожаю цінних сільськогосподарських культур, а 
отже і сировини для харчової промисловості [1]. 

На сьогодні значно посилюється інтерес науковців та виробників 
сільськогосподарської продукції до цукрового сорго, як джерела дешевої сировини 
для виробництва продуктів харчування, кормів для тварин та різних видів біопалива 
[2].  

Зважаючи на те, що цукрове сорго є джерелом великої кількості вуглеводів, 
вітамінів, амінокислот, мікроелементів та володіє відносно високою посухостійкістю, 
науковці розглядають його як найбільш перспективну сільськогосподарську культуру 
та потенційне джерело сировини для багатьох галузей харчової промисловості [3]. 
Беручи до уваги використання соку цукрового сорго для харчових цілей, актуальним 
є дослідження його мікрофлори. 

Матеріали і методи: Дослідження проводились з використанням методів 
прямого та непрямого аналізу. Прямий аналіз морфологічних ознак культур, 
виявлених в соку сорго, здійснювали методом мікроскопіювання препаратів 
«роздавлена крапля». Для контрастування препарати підфарбовували метиленовим 
синім, а для виявлення капсул використовували метод Буррі-Гінса.  

Непрямий аналіз здійснювали з використанням методу Коха, шляхом отримання 
серії послідовних десятикратних розведень, з подальшим їх висівом на відповідні 
поживні середовища: м'ясо-пептонний агар (для виявлення загального мікробного 
числа), середовище Сабуро (для виявлення грибів та дріжджів), середовище МРС 
(для виявлення молочнокислих бактерій), а також середовище Кеслера та ЕНДО (для 
виявлення бактерій групи кишкової палички). Посіви термостатували упродовж двох 
діб за температури 37 °С для середовищ МРС, Кеслера, ЕНДО і м'ясо-пептонного 
агару, та упродовж трьох діб за температури 30 °С для середовища Сабуро. 

В ході досліджень було проаналізовано наступні проби: 1 – сирий сік сорго 
одержаний шляхом пресування попередньо подрібнених стебел цукрового сорго, 2 – 
сік сорго пастеризований за температури 80°С, 3 – сік сорго стерилізований за 
температури 100°С. 

Результати: В результаті проведених досліджень визначено, що з 
підвищенням температурного режиму обробки кількісний склад мікроорганізмів 
вихідного соку сорго значно зменшується, що доводить нестійкість переважної 
більшості представників мікрофлори соку до дії підвищених температур та 
ефективність теплової обробки соку для його використання в якості сировини для 
харчових виробництв. 

За результатами досліджень морфологічних ознак клітин культур, виділених зі 
свіжого соку сорго, було визначено, що переважаючою мікрофлорою були 
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молочнокислі паличкоподібні бактерії роду Lactobacillus, та коки роду Leuconostoc. В 
незначних кількостях були виявлені бактерії роду Bacillus, а також бактерії роду 
Enterobacter та дріжджі родів Rhodotorula і Saccharomyces.  

Після теплової обробки сирого соку життєздатними залишилися лише 
спороутворювальні мікроорганізми, зокрема бактерії родів Lactobacillus та Bacillus, 
проте за більш жорсткої температурної обробки їх кількість також зменшується. 

Висновки: Отже, з метою підвищення якості харчової продукції, отриманої з 
соку цукрового сорго, ефективним є використання попередньої теплової обробки 
соку з метою пригнічення його мікрофлори. 
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Вступ: Мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР) можуть широко 

використовуватись у різноманітних галузях промисловості (природоохоронні 
технології, харчова промисловість, сільське господарство, медицина), оскільки мають 
ряд переваг перед синтетичними аналогами [2]. Промислове виробництво мікробних 
ПАР у світі стримується великими витратами на біосинтез, виділення і очищення 
цільового продукту, а також низькою концентрацією синтезованих ПАР. Одним із 
підходів до підвищення ефективності їх біосинтезу є використання суміші 
енергетично нерівноцінних субстратів, що дає змогу уникнути непродуктивних втрат 
вуглецю і енергії, а також підвищує конверсію вуглецю у практично цінні вторинні 
метаболіти. У попередніх дослідженнях [1] встановлено, що за культивування N. 
vaccinii IMB B-7405 на суміші глюкози з етанолом і гліцерином показники синтезу 
ПАР підвищувалися у 2,1–3,5 рази порівняно з використанням відповідних 
моносубстратів. Зважаючи на отримані позитивні результати, метою даної роботи 
було дослідження можливості заміни глюкози у змішаному субстраті на мелясу – 
відхід цукрової промисловості. 

Матеріали і методи: Основний об’єкт досліджень – Nocardia vaccinii K-8, 
штам нафтоокислювальних бактерій, виділений із забрудненого нафтою зразка 
ґрунту. Штам К-8 депоновано у Депозитарії мікроорганізмів Інституту мікробіології і 
вірусології НАН України за номером ІМВ В-7405. Як джерело вуглецю та енергії 
використовували суміш меляси з етанолом та гліцерином, а також відповідні 
моносубстрати. Концентрація кожного з  моносубстратів у змішаному субстраті 
становила 0,5 і 1,0 % (об’ємна частка у разі використання етанолу і гліцерину, масова 
частка – меляси, у перерахунку на вміст вуглеводів). Моно- і змішані субстрати, 
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використовувані для культивування штаму ІМВ В-7405, були еквімолярні за 
вуглецем. Синтез ПАР оцінювали за концентрацією позаклітинних ПАР (г/л) та 
індексом емульгування (Е24, %). 

Результати: Встановлено, що у разі культивування N. vaccinii ІМВ В-7405 на 
суміші етанолу і меляси та гліцерину і меляси максимальна концентрація ПАР (3,5–
3,8 г/л) спостерігалася за використання посівного матеріалу, вирощеного на 
змішаних субстратах, при цьому концентрація ПАР підвищулась у 2–2,3, а індекс 
емульгування – в 1,2 рази порівняно з відповідними моносубстратами (таблиця). 
Зазначимо, що максимальні значення показника Е24 досягались за використання 
посівного матеріалу, вирощеного на моносубстраті мелясі. Ці дані показують 
можливість спрямування процесу біосинтезу у бік утворення метаболітів з 
емульгувальними чи поверхнево-активними властивостями залежно від природи 
джерела вуглецю у середовищі для одержання інокуляту. 

Подальші дослідження показали, що підвищення концентрації моносубстратів у 
суміші до 1,0 % не супроводжувалося збільшенням показників синтезу ПАР.  

Таблиця 
Синтез ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 на суміші етанолу та меляси 

Показники 
синтезу ПАР 

Концентрація джерела вуглецю 
у середовищі для біосинтезу, % 

Концентрація джерела вуглецю у 
середовищі для одержання 
інокуляту, % ПАР, 

г/л 
Е24, 
% 

Етанол, 0,5  2,9 ± 
0,15 

56  

Меляса, 0,5 2,8 ± 
0,14  

61 Етанол, 0,5  + Меляса, 0,5 
Етанол, 0,25  + Меляса 0,25 3,5 ± 

0,18 
54 

Етанол, 1,0 Етанол 0,5  1,5 ± 
0,08 

50 

Меляса, 1,0 Меляса 0,5 1,7 ± 
0,09 

58 

Гліцерин, 0,5  3,0 ± 
0,15 

55  

Меляса, 0,5 2,6 ± 
0,13 

59  Гліцерин, 0,5 + Меляса, 0,5 
Гліцерин, 0,25  + Меляса 0,25 3,8 ± 

0,19 
55  

Гліцерин, 0,92 Гліцерин 0,5  2,3 ± 
0,12 

51  

Меляса, 1,1 Меляса 0,5 1,9 ± 
0,09 

52  

П р и м і т к а. Концентрація меляси наведена у % (масова частка за вуглеводами). 

Висновок: Отже, в результаті проведеної роботи показано доцільність заміни 
харчової сировини глюкози у змішаних субстратах на мелясу (побічний продукт 
цукрового виробництва) для синтезу поверхнево-активних речовин N. vaccinii ІМВ 
В-7405. 

Література 
1. Кудря Н.В., Пирог Т.П. Особливості синтезу поверхнево-активних речовин 

Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на суміші ростових субстратів // Ukr. Food J.– 2013. – Vol. 2, 
№ 2. – P. 203–208. 

2. Makkar R. S., Cameotra S. S., Banat I. M. Advances in utilization of renewable 
substrates for biosurfactant production // AMB Express – 2011. – Vol. 1, № 5 – P. 2191–0855. 
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22. Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин 
Nocardia vaccinii IMB B-7405 на суміші технічного гліцерину і 

меляси 
Надія Кудря 

Національний університет харчових технологій 

Вступ: Підвищення ефективності технологій синтезу поверхнево-активних 
речовин (ПАР) є важливим напрямком у дослідженнях сьогодення, і одним з підходів 
до інтенсифікації синтезу ПАР є використання дешевих ростових субстратів, 
наприклад, відходів виробництв [2]. Таким субстратом може бути технічний 
гліцерин, оскільки він утворюється у великих кількостях при виробництві біодизелю. 
Враховуючи обсяги виробництва біодизелю у світі – понад 11 млн т у 2008 році з 
щорічним подальшим збільшенням на 8–10%, а також кількість утворюваного 
технічного гліцерину – 10% від об’єму біодизелю, стає зрозумілим, що для 
ефективного використання цього відходу як субстрату в біотехнологічних процесах 
його вміст у середовищі культивування продуцентів практично цінних мікробних 
метаболітів має бути якомога вищим [3]. 

У попередніх дослідженнях [1] встановлено, що за умов росту Nocardia vaccinii 
IMB B-7405 на суміші очищеного гліцерину і глюкози показник умовної 
концентрації ПАР (ПАР*) підвищувався у 2,5 рази порівняно з відповідними 
моносубстратами. Мета даної роботи –  дослідження синтезу ПАР штамом IMB B-
7405 на суміші промислових відходів – технічного гліцерину і меляси. 

Матеріали і методи: Об’єктом досліджень був штам нафтоокислювальних 
бактерій Nocardia vaccinii K-8, виділений із забрудненого нафтою зразка ґрунту і 
депонований у Депозитарії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. 
Д.К. Заболотного НАН України за номером ІМВ В-7405. 

Культивування здійснювали на мінеральному поживному середовищі такого 
складу (г/л): NaNO3 – 0,5; MgSO47H2O – 0,1; СaCl×2H2O – 0,1; KH2PO4 – 0,1. У 
середовище додатково вносили дріжджовий автолізат – 0,5 % (об’ємна частка) і 
FeSO47H2O – 0,001 г/л. Як джерело вуглецю та енергії використовували суміш 
меляси та технічного гліцерину. Концентрація технічного гліцерину, одержаного 
безпосередньо від заводу виробника (Запорізький біопаливний завод), у змішаному 
субстраті становила 1,0–8,0 % (об’ємна частка), а меляси – 1,0–3,0 % (масова частка, 
у перерахунку на вміст вуглеводів). Синтез поверхнево-активних речовин оцінювали 
за концентрацією позаклітинних ПАР (г/л), яку визначали ваговим методом після 
екстракції поверхнево-активних ліпідів модифікованою сумішшю Фолча.  

Результати: Встановлено, що за умов росту N. vaccinii IMB B-7405 на суміші 
технічного гліцерину (1,0 %) і меляси (1,0 %) концентрація синтезованих ПАР 
становила 1,8 г/л. Збільшення концентрації технічного гліцерину до 5–6 % у суміші з 
мелясою (1,0 %) супроводжувалося підвищенням концентрації ПАР до 6,0–7,0 г/л. У 
той же час за збільшення вмісту меляси до 3,0 % у суміші з технічним гліцерином 
(1,0 %) показники синтезу ПАР підвищувались незначно (до 2 г/л). 

Подальші дослідження показали можливість збільшення концентрації технічного 
гліцерину у суміші до 7,0–8,0 % за підвищення концентрації джерела азоту (NaNO3) у 
середовищі культивування штаму IMB B-7405 з 0,5 до 1,0 г/л. За таких умов 
культивування концентрація позаклітинних ПАР становила 7,8 г/л (таблиця). 
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Таблиця 
Синтез ПАР N. vaccinii IMB B-7405 на суміші технічного гліцерину і меляси (1,0 %) 

Концентрація технічного 
гліцерину, % 

Концентрація азоту в 
середовищі (NaNO3), г/л Концентрація ПАР, г/л 

0,5 6,1 ± 0,3 
7,0 

1,0 7,0 ± 0,4 

0,5 5,9 ± 0,3 
8,0 

1,0 7,8 ± 0,4 

Висновки: Наведені дані засвідчують ефективність заміни високовартісних 
субстратів на відходи промисловості – технічний гліцерин і мелясу для 
інтенсифікації синтезу поверхнево-активних речовин N. vaccinii ІМВ В-7405.  
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23. Антимікробна активність вищих базидіальних грибів 
 

Євген Кудрявець 
Національний університет харчових технологій 

Маргарита Ломберг 
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

Вступ: Базидіальні гриби є джерелом повноцінного білка та біологічно 
активних речовин. Нині в США, Китаї, Японії та деяких країнах Європи вищі 
базидіальні гриби використовуються як продуценти комерційно важливих речовин з 
фармакологічними властивостями, що становлять основу лікувально-профілактичних 
препаратів широкого спектра дії. Тому на даному етапі розвитку біотехнології і 
фармації є необхідним вивчення антимікробних властивостей макроміцетів з метою 
їх подальшого використання в фармакології [1].  

 
Матеріали та методи: Об’єктами дослідження були 15 культур 14 видів 

вищих базидіальних грибів з колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки 
ім. М.Г Холодного НАН України (ІВК): Coprinellus ephemeres, Coprinopsis cinerea, 
Coprinus comatus, Flammulina velutipes, Ganoderma lucidum,  Hypsizygus marmoreus, 
Kuehneromyces mutabilis, Laetiporus sulphureus, Lentinus edodes, Lyophyllum shimeji, 
Piptoporus betulinus, Pleurotus ostreatus, Stropharia rugosoannulata [2]. Для виявлення 
антимікробної активності використовували 3 тест-культури Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, Candida valida, взяті з колекції мікроорганізмів кафедри 
біотехнології і мікробіології НУХТ. 
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Культивування базидіоміцетів проводили в колбах об’ємом 300 мл на середовищі 
з пивним сусло (8°Б) поверхневим способом при температурі 26±1 °С упродовж 10-
16 діб у статичних умовах у темряві.  

Антимікробну активність визначали методом циліндрів. Чашки Петрі з МПА 
(мясопептоний агар) (для B.subtilis, E. coli) та СА (сусло-агар) (для C. valida) засівали 
газоном тест-культурою, ділили на 4-5 секторів та встановлювали металеві циліндри 
в котрі за допогою стерильної піпетки з дотриманням правил асептики переносили 
від центрифуговану культуральну рідину. 

 
Результати: Результати досліджень показали відсутність антимікробної 

активності по відношенню до C. valida у всіх видів грибів. По відношенню до B. 
subtilis, E. coli активність була відсутня у 8 видів. В інших вона проявлялась більшою 
чи меншою мірою.  

Антимікробну активність визначали за діаметром зони затримки росту. 
Найбільшу антимікробну активність проявив штам F.velutipes 1994 по відношенню 
до тест-культури E. coli. Всі отримані результати дослідження наведені в таблиці. 

Таблиця 
Діаметр зони затримки росту, 

мм Вид Штам 
Тривалість 

культивування, 
(діб) B. subtilis E. coli C. valida 

Coprinopsis xanthotrix 1946 10 0 0 0 
Coprinus comatus 2238 10 0 0 0 
Pleurotus ostreatus 551 10 0 0 0 
Ganoderma lucidum 1621 10 0 0 0 
Coprinopsis cinerea 200 10 0 0 0 
Laetiporus sulphureus 2257 10 0 0 0 
Coprinellus ephemerus 245 16 0 0 0 
Flammulina velutipes 1994 16 2,5 3,5 0 
Kuehneromyces 
mutabilis 

2003 16 2 0 0 

Hypsizygus 
marmoreus 

2271 16 2,2 3 0 

Hypsizygus 
marmoreus 

2273 16 2 0 0 

Stropharia 
rugosoannulata 

2152 16 1,5 2,7 0 

Lentinus edodes 1534 16 2,5 3,3 0 
Piptoporus betulinus 1555 16 0 4 0 
Lyophyllum shimeji 2247 16 2 3,5 0 

 
Висновки, У результаті дослідження антимікробної активності 14 видів 

макроміцетів виявлено, що у 7 видів антимікробна активність була відсутня. 
Причиною цього може бути недостатній для накопичення вторинних метаболітів 
термін культивування базидіоміцетів (10 діб) або використання менш активних 
штамів. У 8 штамів була виявлена антимікробна активність, що робить їх 
перспективними для подальших досліджень. 
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24. Каротинсинтезувальні та пробіотичні властивості штамів 
Bacillus subtilis УКМ В-5112 і Bacillus mesentericus var. flavus 
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Вступ: Каротиноїди – природні пігменти терпеноїдної природи, яким 

притаманна антиоксидантна, антиканцерогенна та імуностимулювальна активності, а 
β-каротин є провітаміном жиророзчинного вітаміну групи А [1]. З огляду на це, 
каротиноїди зазвичай використовуються у виробництві кормів для тваринництва, 
харчовій та фармацевтичній промисловостях, косметології, як природні барвники або 
харчові добавки. На основі каротинсинтезувальних стрептоміцетів і дріжджів вже 
створено низку препаратів для тваринництва, проте жоден з них не поєднує у собі 
якості каротинвмісної добавки та пробіотичного препарату. На основі представників 
роду Bacillus – продуцентів каротиноїдів доцільно створити такий препарат. 
Пробіотичні штами повинні характеризуватися: антагоністичною активністю щодо 
патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів;; резистентністю до соляної 
кислоти та жовчі; бути непатогенними і не містити генів стійкості до антибіотиків 
[2]. Метою роботи було дослідити пробіотичні властивості каротинсинтезувальних 
штамів B. subtilis УКМ В-5112 та B. mesentericus var. flavus. 

Матеріали і методи: Штами були отримані із колекції відділу антибіотиків 
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Екстракцію 
пігментів здійснювали сумішшю хлороформу та метанолу (2:1). Максимуми 
поглинання світла пігментів визначали на приладі Specord 11. Для підтвердження 
каротиноїдної природи пігментів використовували якісну реакцію з фосфорно-
молібденовою кислотою. Антагоністичну активність B. subtilis УКМ В-5112 та B. 
mesentericus var. flavus щодо бактерій родів Salmonella, Esherichia, Shignella, 
Pseudomonas, Staphylococcus, Enterobacter, Streptococcus встановлювали методом 
відстроченого антагонізму шляхом радіальних штрихів на середовищі Гаузе 2. 
Здатність каротинсинтезувальних штамів бактерій роду Bacillus рости за різних 
значень рН середовища та за наявності жовчі вивчали в умовах глибинного 
культивування у рідкому поживному середовищі наступного складу (г/л): 
Na3C6H5O7×3H20 – 1.29, (NH4)2HPO4 – 4.75, KH2PO4 – 9.60, MgSO4 – 0.18, глюкоза – 
10.00 [2]. Оптичну густину культуральної рідини вимірювали на 
фотоелектрокалориметрі при 540 нм. Чутливість штамів B. subtilis УКМ В-5112 та B. 
mesentericus var. flavus до антимікробних препаратів визначали диско-дифузійним 
методом на агарі Мюллера-Хінтона з використанням комерційних дисків з 
антибіотиками: аміноглікозиди – спектиноміцин, неоміцин, гентаміцин; макроліди – 
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тілозин; β-лактами – амоксицилін, амоксиклав; тетрацикліни – окситетрациклін, 
доксициклін; поліпептиди – колістин, феніколи – флорфенікол; хінолони – 
енрофлоксацин, флумеквін; диамінопіримідини – триметоприм [3]. 

Результати: Нами було встановлено, що пігменти досліджуваних штамів 
належать до каротиноїдів, оскільки при вимірюванні на Specord 11 мають три піки 
поглинання, крім того  у якісній реакції 10 % з фосфорно-молібденовою кислотою 
спостерігали появу зеленого забарвлення.  

Штами B. subtilis УКМ В-5112 та B. mesentericus var. flavus проявляли високий 
(зони затримки росту ≥15 мм) та середній (10-14 мм) рівень антагоністичної 
активності щодо грамозитивних і грамнегативних тест-культур. 

За рН середовища 5,0 спостерігали ріст та незначну пігментацію B. subtilis УКМ 
В-5112 та B. mesentericus var. flavus, оптимальним значенням росту і каротиногенезу 
є рН 6,0. За наявності в середовищі культивування 0,4 % жовчі характер 
пігментоутворення не змінювався, а оптична густина культуральної рідини становила 
67 % і 80 % від контролю. 

Штами B. subtilis УКМ В-5112 та B. mesentericus var. flavus були чутливими до 
всіх антибіотиків окрім колістину (поліміксин Е), що зумовлено природною 
стійкістю цих бактерій. 

Висновки: Вивчені біологічні властивості досліджених штамів B. subtilis УКМ 
В-5112 та B. mesentericus var. flavus задовольняють вимоги висунуті до пробіотичних 
культур.  
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Вступ: Незважаючи на досягнуті успіхи в галузі біотехнології мікробних 

полісахаридів, число їх, що випускається промисловістю, вкрай невелике, проблема 
пошуку нових економічних способів їх отримання досі не вирішена. Вивчення складу 
і властивостей мікробних полісахаридів дає ключ до розробки раціональних методів 
їх виділення, створення оптимальних готових форм і композицій на їх основі, що в 
підсумку розширює вибір полісахаридів і області їх ефективного використання. Нині 
на ринку України практично немає вітчизняних біополімерів полисахаридної 
природи, що випускаються в промислових масштабах. У зв'язку з чим, 
представляється актуальним  дослідження найбільш ефективного метода 
виробництва бактеріального екзополісарида леван. Важливим при цьому стає 
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питання економічної доцільності використання таких біотехнологій. Як правило, 
приклади реалізації технологій базуються на результатах проведених лабораторних 
досліджень без їх техніко-економічного аналізу, можливого масштабування в умовах 
діючого виробництва, що не дозволяє вибрати економічно доцільну біотехнологію з 
метою проектування майбутнього виробництва. Техніко-економічний аналіз 
біотехнологій отримання продуктів біосинтезу та розроблення методології оцінки 
ефективності різних промислових біотехнологій з метою подальшого проектування 
біотехнологічних виробництв дає змогу вибрати найбільш ефективну 
біотехнологію[1,3]. 

 
Основна частина: Створення та реалізація методики  оцінки ефективності 

різних промислових біотехнологій на прикладі отримання екзополісахариду левану 
базується на використанні техніко-економічного аналізу, який полягає у визначенні 
витрат на процес біосинтезу. З цією метою використовується глобальний критерій 
оптимізації ВΣ. Критерій враховує витрати на придбання компонентів поживного 
середовища, експлуатаційні витрати на проведення процесу біосинтезу та капітальні 
витрати на придбання та монтаж ферментера для проведення періодичного процесу 
мікробного синтезу з використанням програмного комплексу MathCAD. На основі 
розрахунку цього критерію проводиться вибір найбільш ефективної біотехнологіїї, а 
саме: біологічного агенту, складу поживного середовища, ферментера з 
оптимальними характеристиками із заданої сукупності можливих біореакторів, які 
знаходяться у систематизованому та структурованому вигляді у створених базах 
даних[2]. 

Нині існує необхідність ефективного мікробного синтезу левану для 
промислового виробництва Леван застосовується у виробництві лікарських засобів і 
косметики, а також продуктів харчування. Завдяки своїм адгезивним властивостям 
може бути використаний як харчовий клей, замінник плазми крові і протипухлинний 
агент. Екзополісахарид може бути використаний для поліпшення консистенції і 
в'язкості продуктів, а також запобігання відділення сироватки при виробленні 
йогуртів. Крім того, для виробництва ферментованих молочних продуктів, сирів та 
заквасок. Левану притаманна властивість утримувати воду. При концентрації більше 
ніж 1% (вага/об'єм) розчин екзополісахариду має плівкоутворюючі властивості. 
Низька концентрація розчину левану (менше 1%), також використовується для 
уворення водостійких плівок у консервуванні харчових продуктів. Дослідники Гібсон 
і Роберфройд (1995) встановили, що леван не всмоктується і не перетравлюється у 
верхній частині шлунково-кишкового тракту людини. Даний харчовий інгредієнт 
чинить позитивний вплив на господаря шляхом стимулювання зростання та/або 
підвищення активністі автохтонної мікрофлори в товстій кишці, які можуть 
поліпшити здоров'я господаря. Тому неперетравлювані вуглеводи класифікуються як 
справжні пребіотики [2].  

 
Висновки: Отже, показана можливість проведення техніко–економічного 

аналізу існуючих біотехнологій на основі використання глобального критерію 
оптимізації на прикладі вибору найбільш ефективної технології екзополісахариду 
левану, який має потенціал використання як функціональний біополімер для різних 
галузей промисловості. 
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Вступ: Заміна традиційних способів виробництва цілого ряду речовин, що 

застосовуються в фармацевтичній промисловості, косметології, на біотехнологічні 
процеси почалася з кінця ХХ. Однією з таких речовин є гіалуронова кислота (ГК).  

Відомо, що гіалуронова кислота є головним компонентом синовіальної рідини 
суглобів, тому препарати на її основі є одними з найефективніших і найбільш 
застосовуваних при лікуванні захворювань суглобів та хрящів. В останні роки значно 
зросла кількість лікарських засобів, до складу яких входить гіалуронова кислота. 
Здатність прискорювати загоєння ран та антибактеріальний ефект дозволяє 
застосувати гіалуронову кислоту при лікуванні уражень та запалень шкіри. Широке 
застосування гіалуронова кислота знайшла також і в косметології [2]. 

Основна частина: Гіалуронова кислота (hialuronic acid – HA, гіалуронан) – 
натуральний полісахарид, несульфатований глікозаміноглікан, відноситься до 
гетерополісахаридів. Являє собою лінійну структуру, побудовану з повторюваних 
дисахаридних одиниць, що складаються із залишків β-D-глюкуронової кислоти і N-
ацетил-β-D-глюкозаміну, з’єднаних по черзі β-1,4- та β-1,3-глікозидними зв’язками. 
Зустрічається у всіх хребетних організмів, також синтезується мікроорганізмами. 
Головною відмінністю ГК тваринної і бактеріальної природи є довжина кінцевого 
ланцюга полімеру (ступінь полімеризації n або молекулярна вага) [1]. 

Традиційний спосіб отримання ГК заснований на екстракції біополімеру з різних 
органів ссавців і птахів (склоподібне тіло ока великої рогатої худоби, гребні курей 
або пуповина новонароджених).  

Біотехнологічний спосіб отримання заснований на культивуванні 
мікроорганізмів-продуцентів ГК. Основними продуцентами на сьогодні є 
мікроорганізми роду Streptococcus, а також генно-інженерні штами Bacillus subtilis та 
Escherichia coli [3]. 

Отримання гіалуронової кислоти включає аеробну ферментацію мікроорганізма-
продуцента Streptococcus equi ВР-879 або Streptococcus zooepidemicus ВР-878 на 
поживному середовищі, що містить джерело азоту, вуглецю і мінеральні солі з 
додаванням бактеріолітичного ферменту, поверхнево-активних речовин, а також 
сироватки крові великої рогатої худоби. Ферментація здійснюється при 2540C і pH 
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6,58,0, упродовж 24-48 год., після чого біомасу центрифугують і виділяють 
цільовий продукт хроматографічним очищенням на іонообмінних смолах. 
Отримують ГК молекулярною масою 0,6-2×106 Да,  вмістом білку менше 0,05% і 
в’язкістю 12-17,3 дл/г. Недолік даного способу полягає в порівняно низькому виході 
5,25,8 г/л [2]. 

При використанні в якості продуцента штаму Streptomyces violascence FERM ВР- 
11132, ферментацію проводять упродовж 3696 год. при 2540C і pH 6,58,0. У 
результаті реалізації технологічного процесу отримують ГК з молекулярною масою 
1,82,4×106 Да, вмістом білка менше 0,05% і в’язкістю 1518 дл/г, що не 
поступається за вмістом білку та  в’язкістю препарату, одержуваному попереднім 
способом. Проте вихід ГК збільшується в 1,72,1 рази і становить 8,812,2 г/л[3] 

Вивчення ферментів, що каталізують синтез гіалуронової кислоти дозволяє 
створити рекомбінантні системи в різних мікроорганізмах. Першим інженерним 
організмом для отримання гіалуронової кислоти був Bacillus subtilis, створений 
шляхом клонування в його хромосому оперона, який несе ген hasA від стрептокока, 
під контролем конститутивного промотора. Однак система створена таким чином 
здійснювала синтез ГК з молекулярною вагою менше 1х106 Да і дуже низьким 
виходом 3,3 г/л, при додавані додаткових факторів (біотин, урацил, аргінін, 
триптофан) -7,5 г/л [4].  

Висновки: Пошук шляхів мікробіологічного синтезу гіалуронової кислоти є 
перспективним напрямком в біотехнології, що має значні переваги:  

– не залежить від поставок тваринної сировини; 
– не вимагає очистки від білків та споріднених глікозаміногліканів; 
– за характеристиками відповідає синтезованій організмом людини. 
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27. Використання метаболітної інженерії для створення 

високоефективних продуцентів бутанолу серед представників роду 
Clostridium 

Марина Маначин 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Крім класичних способів підвищення ефективності виходу цільового 

продукту за допомогою мікроорганізмів, в даний час все частіше використовують 
технології рекомбінантних ДНК, вводячи в клітини прокаріотів нові гени чи 
модифікуючи існуючі. Бактерії роду Clostridium здатні продукувати бутанол в 
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процесі ацетоно-бутилового бродіння і за допомогою методів метаболічної інженерії 
можна значно поліпшити процес мікробіологічного отримання бутанолу. 

Завдання, які вирішує метаболічна інженерія 
Використання метаболічної інженерії бактерій роду Clostridium дозволяє 

вирішити такі завдання: підвищити продуктивність утворення бутанолу, 
аеротолерантність,  толерантність до продуктів біосинтезу і розширити діапазон 
використання субстратів. Клостридії – облігатні анаероби. Однак спектр їх 
чутливості до молекулярного кисню досить широкий, що пов'язано з виявленням у 
бактерій роду Clostridium супероксиддисмутази, яка бере участь у процесі 
нейтралізації токсичного впливу О2 і його похідних. Дослідження щодо підвищення 
аеротолерантності бактерій роду Clostridium показали, що видалення гена 
пероксидазного репрессора (PerR) C. acetobutylicum призводить до тривалої 
аеротолерантності бактерій, не обмежує їх ріст в аеробних умовах і підвищує 
стійкість мікроорганізмів до H2O2 [1]. 

Резистентність до продуктів метаболізму є однією з найбільш досліджуваних 
проблем, які пов'язані з мікробіологічними виробництвом бутанолу. Відомо, що 
бутанол унеможливлює споживання глюкози, тому не відбувається утворення енергії 
в клітині і спостерігається внутрішньоклітинне падіння активності АТФ-ази. Для 
вирішення цієї біотехнологічної виробничої проблеми традиційно звернулися до 
використання мутантних мікроорганізмів і оптимізації середовища. Можливо, 
введення декількох генів, які відповідають за толерантність бактерій до високих 
концентрацій розчинників в бактеріальну ДНК, призведе до створення стійкого до 
високих концентрацій бутанолу штаму C. acetobutylicum. Процес утворення 
розчинників пов’язаний з утворенням спор. У промисловому відношенні утворення 
розчинників неспороутворюючими штамами є бажаним, тому що бактерії роду 
Clostridium синтезують розчинники тільки упродовж вузького відрізку часу – до 
початку процесу спороутворення. Одним із способів вирішення цієї проблеми є 
введення генів, які відповідають за синтез бутанолу в бактеріальну ДНК 
неспороутворюючого і нездатного до продукування бутанолу штаму C. 
acetobutylicum [2]. 

Проводяться роботи щодо розширення діапазону споживання субстратів 
бактеріями роду Clostridium. Зокрема, як потенційний субстрат досліджується 
целюлоза. Для споживання бактеріями целюлози необхідне наявність ферментів, які 
відповідають за її розщеплення. Існує кілька сиквенованих клостридій, які містять 
повний функціональний целюлазний комплекс (C. phytofermentans, C. thermocellum, 
C. cellulolyticum), які продукують бутанол. Ряд робіт показує, що бактерії роду 
Clostridium можуть засвоювати целюлозу без будь-яких генетичних модифікацій, але 
незважаючи на те, що зазначені бактерії містять повний комплекс генів целюлазних 
ферментів, вони не здатні до повного розкладу целюлози. Причиною цього є або 
наявність гена, який перешкоджає функціонуванню целлюлаз або істотна мутація в 
структурі ферменту, або нездатність до перенесення та активації целюлосоми в 
правильному клітинному місці [3,4]. 

Висновки: Враховуючи вище сказане, можна допустити, що в майбутньому 
буде створено штам бактерій роду Clostridium, який буде характеризуватися 
здатністю до синтезу великої кількості бутанолу, відсутністю спороутворення, 
аеротолерантністю, високою продуктивністю і простотою проведення процесу 
біосинтезу. 
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Вступ: Для успішної боротьби з інфекційними хворобами необхідні 

противірусні препарати, які б не зашкоджували життєдіяльності самої клітини і мали 
б, окрім того, імуномодулюючу дію. А.І. Потопальський зі співавторами відкрили 
можливість одержання розчинної форму метисазону, і тим самим розширили його 
спектр дії. Розчинна форма препарату одержала назву ізатізон [2]. На сьогодні 
багаторічне і ефективне застосування препарату в ветеринарії і на добровольцях в 
клініці свідчить про необхідність його подальшого дослідження і використання в 
клініці. 

Матеріали і методи: Експериментальне визначення кількісного аналізу 
складу препарату проводили на реєструючому спектрофотометрі SPECORD UA-VIS. 
Відомо, що всі речовини, атоми яких знаходяться в збудженому стані, випромінюють 
світлові хвилі, енергія яких певним чином розподілена за довжиною хвиль [3], а 
даний препарат містить π-електронні системи, які відповідають за поглинання та 
випромінювання в оптичному діапазоні. Дослідження фізико-хімічних параметрів 
препарату ізатізон (розмір часточок, дзета-потенціал) проводили на приладі 90plus 
S/n Brookhaven Instruments Corporation за методом динамічного розсіювання світла. 
Даний метод визначає флуктуації інтенсивності розсіяного світла, які зумовлені 
дифузією або броунівським рухом частинок незалежно від ефективності, з якою вони 
розсіюють світло [1]. 

Результати: При проведенні досліджень було визначено, що препарат ізатізон 
при взаємодії з водою випадає в осад. А це не дозволяє провести дослідження 
спектральним методом [1], тому в ході експериментального дослідження були 



 629 

зроблені ряд розведень (10, 100 та 1000 разів). Перше та друге розведення не дали 
належного результату, оскільки препарат випав в осад. При третьому розведенні (у 
1000 разів), при концентрації препарату 1 мл/л, було визначено, що препарат ізатізон 
має два піки в УФ області спектру (244,0; 274,0) та один пік (360,0) у видимому 
діапазоні.  

Наявність піків в УФ області спектру вказує на складність будови і наявність 
подвійних зв’язків у структурі молекули, пік у видимому діапазоні відповідає за 
жовте забарвлення препарату.  

За допомогою методу динамічного розсіяння світла визначали розмір і форму 
наночастинок препарату [1, 3, 4]. Нами проводились роботи по зменшенню 
утворених конгломератів препарату, що дозволить більш широко застосовувати його 
в клініці. Завдяки субмікронному розміру  такі частинки можна вводити будь-яким 
відомим методом. У воді розмір частинок складав – 775 нм., у ДМСО – 148,0 нм.  

Дзета-потенціал наночастинок препарату ізатізону визначали за допомогою 
електрокінетичного аналізатора на межі тверде тіло – рідина. Даний препарат має 
дзета-потенціал, що відповідає -4,1 мВ.  

Висновки: Ізатізон має два піки в УФ області спектру, що свідчать про 
складну структуру і один пік у видимому діапазоні – наявність жовтого забарвлення. 
Розмір та дзета потенціал частинок препарату відіграють важливу роль при введені їх 
в організм in vivo, оскільки розмір частинок дозволяє вводити препарат в організм 
різними методами, що доцільно використовувати в медичній практиці. Найкраща 
виявлена концентрація для проведення досліджень на спектрофотометрі становила 1 
мл/л.  
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дезінфікуючих засобів при обробці поверхонь різного типу 
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Вступ: Якісна дезінфекція є запорукою виробництва високоякісної продукції. 

Навколишнє середовище (підлога, стіни, поверхні апаратів та столів) може бути 
джерелом мікробного зараження продукту. Внаслідок цього, вироблена продукція не 
відповідає вимогам і підприємство має великі економічні збитки. У зв'язку із 
зростанням вимог до дезінфектантів на сучасному ринку з'являється велика кількість 
нових препаратів. Однак, більшість із них мають велику кількість недоліків. 



 630 

Одними з найперспективніших сполук, що мають антимікробні властивості є 
полігексаметиленгуанідини (ПГМГ). На сьогодні вчені досліджують можливість їх 
використання як антисептиків для обробки рук, знезараження води та навіть при 
лікуванні щелепно-лицьових захворювань [1]. Також відмічено низький рівень 
формування резистентності у мікроорганізмів відносно даних сполук. Враховуючи 
те, що ПГМГ мають ряд переваг [2], створення комбінованих дезінфікуючих засобів 
на їх основі і дослідження антимікробних властивостей є актуальним. 

Метою роботи було дослідження антимікробної дії комбінованих розчинів до 
поверхонь різних типів, а саме: підлога (кахель), стіл (дерев’яна поверхня) та стіни 
(плитка). 

Матеріали і методи: Для визначення ефективності дії досліджуваних 
розчинів у виробничих умовах при обробці поверхонь із різних матеріалів у 
лабораторному приміщенні кафедри біотехнології і мікробіології, проводили обробку 
стіни (плитка), підлоги (кахель) та столу (дерев’яна поверхня) комбінованим 
розчином ПГМГ та перекису водню, концентрацією 0,8 та 0,2% відповідно, 0,5% 
розчином ПГМГ та 3% розчином перекису водню. Досліджувані об’єкти розбили на 
ділянки площею 1 м2. Перед обробкою на робочі ділянки нанесли досліджувану 
культуру концентрацією до 102 КУО/мл. Потім провели протирання ділянок 
досліджуваними біоцидними розчинами. Мікробний аналіз ділянок стінки, підлоги та 
столу проводили через 1 год, 24 год, 7 діб, 14 діб та 28 діб методом змиву за 
допомогою ватних тампонів. 

Результати: Дослідження ефективності комбінованого препарату при обробці 
кахелю показало, що препарат володіє високим бактеріостатичним ефектом. 0,5% 
розчин ПГМГ бактерицидно діє на культуру E. coli до 7 добової експозиції із 
зараженим об’єктом, далі його властивості знижуються. 3% розчин перекису водню 
діє бактерицидно лише упродовж доби. Досліджувана комбінація ПГМГ та перекису 
ефективна проти спорової культури B. subtilis. Найкраще дезінфікує поверхню із 
грибною мікрофлорою P. chrysogenum 0,5% розчин ПГМГ. Спостерігається 
пролонгована дія розчину завдяки утворенні на поверхні біоцидної наноплівки 
плівки. 

Дослідження дезинфікуючих властивостей препаратів на дерев’яній поверхні 
показали кращі результати біоцидної та біостатичної дії. Нанесена культура відомої 
концентрації E. coli найбільш чутлива до дії комбінованого препарату. На ділянках 
оброблених 0,5% розчином ПГМГ спостерігається менша концентрація клітин, ніж 
на ділянках з природнім мікробним фоном, що говорить про високу ефективність 
даного засобу. На спорову культуру B. subtilis найкраще діє комбінований розчин. 3% 
розчин перекису водню діє бактерицидно упродовж першої доби проведення 
експерименту. 0,5% розчин ПГМГ та 3% розчин перекису водню володіють слабким 
фунгістатичним ефектом щодо P. chrysogenum, пригнічуючи ріст та розмноження 
мікроорганізмів лише упродовж 1 доби. 

Дія комбінованого препарату на плитці (стіна) при нанесенні культури E. coli є 
бактеріоцидною. Концентрація клітин спорової культури Bacillus subtilis, нанесеної 
на досліджувані ділянки перевищує початкову концентрацію, але дія розчинів є 
високо бактеріостатичною. На початку досліду найкраще діє комбінований розчин на 
основі ПГМГ та перекису водню. 0,5% розчин ПГМГ не справляється із високою 
мікробною обнасіненістю поверхні. 3% розчин перекису водню діє бактеріостатично 
на перших етапах експерименту. Як і у попередніх дослідженнях при вивченні 
дезінфікуючих властивостей розчинів щодо P. chrysogenum було встановлено, що 
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розчини діють фунгістатично лише до 7 доби проведення експерименту. 
Найкращими антимікробними властивостями до грибних культур володіють 
препарати на основі полігексаметиленгуанідинових сполук – комбінований розчин та 
0,5% розчин ПГМГ. 

Висновки: Отже, при обробленні різних поверхонь досліджуваними 
дезінфікуючими розчинами було встановлено, що найкращими антимікробними 
властивостями володіють 0,5 % розчин ПГМГ та комбінований препарат. 

Література 
1. Баркова Н.П. Закономерности биологического действия и квантово 

механические характеристики перспективных антисептических препаратов как 
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30. Дослідження ефективності природного антимікробного 
засобу «Beta-Stab 10А» щодо пригнічення контамінантів буряко-

цукрового виробництва 
 

Тетяна Нечипор, Світлана Тетеріна 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: З початку 1990-х років після заборони використання формальдегіду як 

дезінфектанта ряд європейських країн почали дослідження з використанням 
рослинних компонентів як діючих речовин нових антимікробних препаратів, зокрема 
у виробництві цукру. Оскільки антибактеріальні властивості хмелю, який є основною 
сировиною пивоварної промисловості, відомі здавна, діючі речовини хмелю, а саме 
хмелеві кислоти, розглядаються як потенційні природні дезінфектанти. 
Експериментально дослідниками [2, 3] було встановлено компонентний склад 
екстракту хмелю, який виявив ароматичні властивості α-кислот цих смолистих 
екстрактів, тоді як β-кислотні екстракти виявляють бактерицидний ефект. Тому саме 
β-хмелеві кислоти є основним компонентом комерційного препарату «Beta-Stab 
10А». Бактерицидний механізм β-кислот залежить від гідрофобних властивостей 
бактеріальної клітини. Первинною дією є зміна проникності мембрани та зниження 
внутрішньоклітинного значення рН. Опинившись всередині клітинної мембрани β-
кислоти пригнічують процеси синтезу білка, ДНК і РНК і лізис клітини відбувається 
швидко. Клітинні стінки грампозитивних бактерій є більш хімічно проникним, ніж 
грамнегативних, і хмелеві кислоти виявляють більшу ефективність на 
грампозитивних мікроорганізмів [2, 3]. Оскільки основними шкідниками в цукровій 
промисловості є грампозитивні бактерії, які розвиваються в гарячих температурних 
умовах (65 - 70°С), хмелепродукти є перспективними для використання в якості 
дезінфектантів. 

Матеріали і методи: Об’єктами досліджень були культури мікроорганізмів, які є 
характерними шкідниками цукрової промисловості – розкладають сахарозу з 
утворенням вторинних метаболітів, що негативно впливають на роботу всіх 
подальших стадій виробництва цукру [1]. Для досліду використовували наступні 
поживні середовища: м’ясо-пептонний агар, заражений Bacillus subtilis Д-1, 
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B.meghaterium ВД, Pseudomonas aeroginosa 3Д; сусло-агар, заражений Saccharomyces 
serevisiae ХII p., Endomyces lactis У-1071. 

У дослідженнях використовували антимікробний препарат «Beta-Stab 10А», який 
являє собою 10%-ий водний лужний розчин екологічно чистих β-хмелеві кислот, в 
робочих концентраціях 0,0025% та 0,005%.  

Результати: Дослідження ефективності дії дезінфікуючого препарату «Beta-Stab 
10А» здійснювали методом циліндрів після 24 годин культивування при температурі 
370С. Висновки про ефективність засобу робили по наявності та розмірах зони 
затримки росту мікроорганізмів: відсутність зони затримки росту вказувала на те, що 
досліджувана культура не чутлива до дії даного антимікробного препарату; при 
діаметрі зони до 15мм вважали, що мікроорганізми мають малий ступінь чутливості 
до досліджуваного препарату, діаметр зони від 15 до 25мм вказував на середній 
ступінь чутливості; наявність зони діаметром більше 25мм свідчила про високий 
ступінь чутливості мікроорганізмів до даного антимікробного препарату. Результати 
досліду наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Дія препарату «Beta-Stab 10А» на досліджувані культури мікроорганізмів 

Культура 
 
BetaStab 

Bacillus 
subtilis 

Д-1 

Bacillus 
meghaterium 

ВД 

Pseudomonas 
aeroginosa 3Д 

Saccharomyces 
serevisiae ХII p. 

Endomyces 
lactis У-1071 

0,00025% 35 36 38 
0,0005% стерил. стерил. стерил. 

Суцільний 
ріст 

Пригнічення 
росту 

Згідно отриманих результатів встановлено ефективну дію препарату проти 
грампозитивних мікроорганізмів – контамінантів цукрового виробництва при його 
використанні в концентрації 0,0025%, а при застосуванні засобу в концентрації 
0,005% дезінфікуючий ефект досягає 100%, а також недостатню фунгіцидну дію, про 
що свідчить низький стерилізуючий ефект щодо грибів Endomyces lactis і відсутність 
чутливості у культури Saccharomyces cerevisiae. 

Висновки: Встановлено високу бактерицидну дію засобу «Beta-Stab 10А» 
щодо грампозитивних бактерій, якими є більшість контамінантів цукрового 
виробництва. Оскільки препарат проявляє низьку інгібуючу дію щодо еукаріотичних 
мікроорганізмів, то його використання при виробництві цукру без додаткових 
реагентів може бути не досить ефективним. 

Література 
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31. Забруднення сирів спороутворювальними бактеріями 
 

Ірина Нікітчук 
Національний університет харчових технологій, Україна 

Мирослава Шугай, Наталія Чорна 
Інститут продовольчих ресурсів НААН України 

 

Вступ: Спороутворювальні бактерії є частою причиною псування харчових 
продуктів. Це зумовлено насамперед тим, що дана група мікроорганізмів 
надзвичайно розповсюджена у довкіллі, звідки ці бактерії потрапляють у середовище 
виробництва. Наявність спорової форми дозволяє їм вижити під час обробки 
сировини, зокрема, за режиму пастеризації молока, прийнятого у сироробстві [1]. 

За даними літератури для виробництва натуральних сирів небезпеку становлять 
грампозитивні спороутворювальні бактерії родів Bacillus та Clostridium. Бацили 
належать до аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів. За їх 
надмірного розвитку сир може набувати нечистого присмаку, а у разі наявності 
здатних до пігментоутворення штамів – невластивого темного забарвлення. Крім 
того серед бацил досить поширені умовно-патогенні B. сereus, ентеротоксини яких 
спричиняють токсикоінфекції [2]. 

На відміну від бацил, бактерії роду Clostridium можуть розвиватись лише за 
відсутності кисню. Для сирів представляють небезпеку клостридії, здатні 
ферментувати лактати: C. tyrobutyricum, C. butyricum, C. sporogenes та C. 
beijerinckii [3]. Їх надмірний розвиток спричиняє ваду „пізнє здуття” сирних головок, 
що виявляється у накопиченні газів та масляної кислоти, яка надає продукту 
неприємного присмаку.  

Мета роботи полягала у визначенні рівня забруднення вітчизняних сирів 
спороутворювальними бактеріями родів Bacillus і Clostridium та їх впливу на 
показники якості. 

Матеріали та методи: У дослідженні використали 5 напівтвердих сирів 
вітчизняних виробників, придбаних у торгівельній мережі. Готували десятикратні 
розведення проб, які прогрівали: для виявлення спор бацил – при 88±2 °С упродовж 
12 хв, для виявлення спор клостридій – при 75±2 °С упродовж 30 хв. Розведення проб 
висівали на відповідні поживні середовища та культивували за сприятливих для 
росту мікроорганізмів умов (Див. табл.).  

Результати: За результатами дослідження встановлено, що всі сири 
контаміновані спорами бацил. Найчисельнішими були мезофільні штами, що 
розвинулись за температури 30 °С: у чотирьох пробах вони сягали 102 КУО/г, в одній 
– 101 КУО/г. Зафіксовано меншу чисельність спор термофільних бацил, 
культивованих за температури 55 °С: у чотирьох пробах їх титр становив 101 КУО/г, 
в одній – 102 КУО/г. Психротрофні штами розвинулись у двох пробах.  Таким чином, 
не зважаючи на те, що спори бацил виявлено в усіх пробах сирів, їх рівень був значно 
нижчим від критичного значення (104 КУО/г), встановленого для B. сereus [2].  

Спори клостридій виявлено у двох пробах. Однак за зовнішнім виглядом і за 
органолептичними показниками ці сири, як і решта, відповідали вимогам відповідних 
нормативних документів. 
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Таблиця 
Забруднення сирів спорами бацил та клостридій 

Таксономічн
е положення 

Поживне 
середовищ

е 

Температура 
культивування

, °С 

Тривалість 
культивування

, діб 

Кількість 
позитивни

х проб, 
(%) 

Мікроорганізм
и, що 

розвинулись зі 
спор, КУО/г 

7 15 2 (40) 0÷101 
30 3 5 (100) 101÷102 

Бактерії 
роду 

Bacillus 
МПА 

55 3 5 (100) 101÷102 
Бактерії 

роду 
Clostridium 

ЛАССА 37 3 2 (40) 0÷101 

Висновки 
Отримані дані свідчать, що спори бактерій родів Bacillus та Clostridium є 

важливою групою контамінантів натуральних сирів. Не зважаючи на те, що рівень 
спорового забруднення вітчизняних сирів значно нижчий зазначених у літературі 
критичних значень і не представляє небезпеки для здоров’я людини, питання 
підвищення якості сирів залишається актуальним. 
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32. Дія поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis 
ІМВ Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 та Nocardia 

vaccinii ІМВ В-7405 на фітопатогенні бактерії Pseudomonas syringae 
pv. сoronafaciens УКМ В-1154 

Панасюк Катерина 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: У попередніх дослідженнях [1] вивчали вплив поверхнево-активних  

речовин (ПАР) Rhodococcus erythropolis ІМВ Ac–5017, Acinetobacter calcoaceticus 
ІМВ В–7241 і Nocardia vaccinii ІМВ В–7405 на фітопатогенні бактерії. Показано, що 
після обробки упродовж 2 год препаратами ПАР (0,15–0,4 мг/мл) штамів ІМВ Ac–
5017 і ІМВ В–7241 виживання клітин (105–107 в мл) фітопатогенних бактерій родів 
Pseudomonas и Xanthomonas становило 0–33 %. За присутності препаратів ПАР 
(0,085–0,85 мг/мл) N. vaccinii ІМВ В–7405 кількість клітин більшості досліджуваних 
фітопатогенних бактерій знижувалася на 95–100% [1]. Ці дослідження показали, що 
ПАР штамів ІМВ В–7405, ІМВ Ac–5017 і ІМВ В–7241 притаманні антимікробні 
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властивості. Проте визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК – найнижча 
концентрація препарату, що повністю пригнічує ріст тест-культури) не проводили. 
Мета даної роботи – визначення мінімальної інгібуючої концентрації ПАР R. 
erythropolis ІМВ Ac–5017, A. calcoaceticus ІМВ В–7241 і N. vaccinii ІМВ В–7405 щодо 
фітопатогенних бактерій Pseudomonas  syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154. 

Матеріали і методи: Культивування R. erythropolis ІМВ Ac–5017 
здійснювали на середовищі із пересмаженою соняшниковою олією (2 %), A. 
calcoaceticus ІМВ В–7241 – з етанолом  (2 %) і N. vaccinii ІМВ В–7405 – з гліцерином 
(1,5 %).  

У дослідженнях використовували такі препарати ПАР: препарат 1 – супернатант 
культуральної рідини, для одержання якого здійснювали центрифугування 
культуральної рідини; препарат 2 – розчин ПАР, отриманий із супернатанту 
(препарат 1) екстракцією сумішшю Фолча. 

МІК визначали за  методом серійних розведень у рідкому середовищі, що 
містило сусло і м'ясо-пептонний бульйон у співвідношенні 1:1. У 8-10 пробірок 
вносили по 1 мл цього середовища, далі у першу пробірку добавляли 1 мл препарату 
ПАР певної концентрації і здійснювали послідовні подвійні розведення. Кінцевий 
об'єм середовища в кожній пробірці становив 1 мл. Контролем служила пробірка з 
середовищем без препаратів ПАР. Далі в кожну пробірку вносили по 0,05 мл 
суспензії, що містила 105– 106 клітин P.  syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154. 
Пробірки інкубували 24 год при 30 ºC (чи до появи бактеріального росту в 
контрольній пробірці). Наявність (відсутність) росту тест-культури визначали 
візуально або за оптичною густиною суспензії [2]. 

Результати: Встановлено, що препарати ПАР R. erythropolis ІМВ Ac–5017 (0,4 
мг/мл),  A. calcoaceticus ІМВ В–7241 (0,15 мг/мл) і N. vaccinii ІМВ В–7405 (0,4 мг/мл) 
незалежно від ступеня їх очищення проявляли антимікробну дію щодо 
фітопатогенних бактерій P.  syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154, проте 
ефективнішим антимікробним агентом виявився розчин очищених ПАР (препарат 2).  

Незважаючи на нижчу концентрацію ПАР штаму ІМВ В–7241 (0,15 мг/мл) його 
антимікробна дія на P.  syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154 практично не 
відрізнялася від ПАР штаму Ac–5017 (0,4 мг/мл) і ІМВ В–7405 (0,4 мг/мл) (ступінь 
виживання клітин 30–40 %). Таке явище можна пояснити різним хімічним складом 
досліджуваних ПАР. Так, до складу ПАР A. calcoaceticus ІМВ В–7241 входять 
аміноліпіди, що, як відомо, характеризуються досить сильними антимікробними 
властивостями. 

Оскільки об'єктивним показником антимікробних властивостей будь-якої 
сполуки є мінімальна інгібуюча концентрація, то наступним етапом було визначення 
МІК розчинів очищених ПАР усіх досліджуваних штамів. Так, було встановлено, що 
для препаратів ПАР  R. erythropolis ІМВ Ac–5017,  A. calcoaceticus ІМВ В–7241 і N. 
vaccinii ІМВ В–7405 МІК становить (мг/лм): 0,056, 0,024 та 0,075,  відповідно. Таким 
чином, визначення МІК підтвердило одержані раніше результати про вищу 
ефективність ПАР A. calcoaceticus ІМВ В–7241 як антимікробного агента. 

Висновки: Отже, отримані результати показують перспективність 
використання досліджуваних ПАР для розробки екологічно безпечних препаратів для 
контролю чисельності фітопатогенних бактерій.  
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33. Вплив умов культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на 

антимікробні властивості поверхнево-активних речовин щодо 
фітопатогенних бактерій 
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Вступ: Необхідність розробки сучасних препаратів з антимікробними 

властивостями зумовлена збільшенням резистентності патогенних мікроорганізмів до 
відомих біоцидів. Мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР) розглядаються 
багатьма дослідниками як альтернатива синтетичним антимікробним агентам [1]. 
Крім того, актуальною проблемою на сьогодні залишається боротьба з бактеріозами 
сільськогосподарських рослин [2]. Біологічні властивості ПАР залежать від умов і 
тривалості культивування продуцентів, тому мета роботи – дослідити вплив умов 
культивування  Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на антимікробні щодо фітопатогенних 
бактерій властивості синтезованих ПАР. 

Матеріали і методи: Основний об’єкт досліджень – штам Nocardia vaccinii 
К-8, депонований у Депозитарії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного за номером ІМВ В-7405. N. vaccinii ІМВ В-7405 вирощували на 
рідкому поживному середовищі, що містило як джерело вуглецю та енергії гліцерин 
(1,5 %), відпрацьовану соняшникову олію (2 %) після смаження картоплі, 
відпрацьовану соняшникову олію (2 %) після смаження м'яса та рафіновану 
соняшникову олію (2 %). Як інокулят використовували культуру із експоненційної 
фази росту, вирощену на відповідному рідкому середовищі, що містило 1,5 % 
гліцерину та 0,5 % відпрацьованих олієвмісних субстратів. Культивування бактерій 
здійснювали в колбах об'ємом 750 мл із 100 мл середовища на качалці (320 об/хв) при 
28–30°С упродовж 5–7 діб. 

У работі використовували фітопатогенні бактерії з Українской колекції 
мікроорганізмів (УКМ): Pectobacterium carotovorum УКМ В–1095, P. syringae pv. 
coronafaciens –УКМ В–1154, Xanthomonas campеstris pv. сampestris УКМ В–1049. 

У дослідженнях використовували: препарат 1 – супернатант культуральної 
рідини, для одержання якого здійснювали центрифугування культуральної рідини; 
препарат 2 – розчин ПАР, отриманий із супернатанту (препарат 1) екстракцією 
сумішшю Фолча.  

Результати: Результати експериментальних досліджень показали, що усі 
препарати ПАР, синтезовані на 7 добу культивування N. vaccinii ІМВ В-7405, 
виявили  вищі антимікробні властивості щодо фітопатогенних бактерій, ніж 



 637 

препарати, одержані на 5 добу. Ці дані засвідчують, що хімічний склад ПАР залежить 
від тривалості культивування N. vaccinii ІМВ В-7405. Крім того, антимікробна дія 
залежала не тільки від тривалості культивування, а й від природи джерела вуглецю у 
середовищі для вирощування штаму ІМВ В-7405. Так, виживання усіх 
фітопатогенних бактерій після обробки обома препаратами ПАР (0,4 мг/мл), 
синтезованими  N. vaccinii ІМВ В-7405 на олії після смаження м'яса становило 20–74, 
на олії після смаження картоплі – 5–50, рафінованій олії – 56–79, а на гліцерині – 90 
%.  

За обробки тест-культур фітопатогенних бактерій розчином очищених ПАР 
(препарат 2), виживання клітин досягало 60 %, тоді як за дії препарату 1 (супернатант 
культуральної рідини – 80 %. Мінімальна інгібуюча концентрація ПАР, синтезованих 
на ріних субстратах наведена у таблиці. 

Таблиця 
Визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) розчину очищених ПАР 
N. vaccinii ІМВ В-7405 при рості на різних субстратах 

МІК, мг/мл для 
Джерело вуглецю у 

середовищі культивування 
P. syringae pv. 
coronafaciens–
УКМ В–1154 

X. campеstris pv. 
сampestris УКМ 

В–1049 

P. carotovorum 
УКМ В–1095 

Відпрацьована 
соняшникова олія після 
смаження картоплі 

0,1/0,007 0,006/0,0075 0,052/ 0,015 

Відпрацьована 
соняшникова олія після 
смаження м'яса 

0,36/0,0038 0,011/0,016 0,09/ 0,016 

Рафінована соняшникова 
олія 0,021/0,0019 0,021/0,018 0,085/ 0,03 

Гліцерин 0,15/«–» 0,019/«–» 0,075/«–» 
Примітка. Тривалість культивуваня штаму ІМВ В-7405 (діб): чисельник – 5, 

знаменник – 7, «–» – не визначали. 

Висновки: Встановлено залежність антимікробних властивостей ПАР від 
природного джерела вуглецю у середовищі і тривалості культивування N. vaccinii 
ІМВ В-7405. За використання як субстрату відпрацьованої соняшникової олії 
синтезувалися ПАР, які були ефективнішими антимікробними агентами порівно з 
утворюваними на гліцерині. 
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34. Метрологічне забезпечення роботи ферментного біосенсора 
на основі рекомбінантної уреази для аналізу сечовини 
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Світлана Марченко 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

 

Вступ: Сечовина [CO(NH2)2] – органічна молекула, що широко розповсюджена 
в природі. Аналіз концентрації сечовини у різноманітних зразках є необхідним для 
потреб медицини, агро-харчової промисловості і при моніторингу навколишнього 
середовища [1]. В медичній лабораторній діагностиці визначення рівня сечовини є 
одним із важливих рутинних тестів, оскільки сечовина – це кінцевий продукт обміну 
білків та головний азотний компонент сечі, що продукується печінкою і виводиться 
нирками. [2]. 

Сучасні клінічні лабораторії для діагностування рівня сечовини в основному 
використовують прямі спектроскопічні методи, які залежать від попередньої обробки 
зразків, довготривалі в часі, потребують висококваліфікованого персоналу і не 
можуть бути використані для on-line визначення сечовини. Вирішити вищевказані 
проблеми можливо з використанням мініатюрних аналітичних систем – біосенсорів. 
На сьогоднішній день в науковій літературі описана ціла низка біосенсорів для 
визначення сечовини. В основі їх роботи лежить реакція ферментативного гідролізу 
сечовини уреазою: 

(NH2)2CO + 2H2O + H+ →2NH4
+ + HCO3

- 
Але, незважаючи на велику кількість розроблених біосенсорів для аналізу 

сечовини, всі вони мають один спільний недолік – доволі вузький лінійний діапазон 
визначення. Для вирішення даної проблеми нами було запропоновано використання 
рекомбінантної уреази з E. coli з підвищеною Км=200 мМ для зсуву лінійного 
діапазону в область високих концентрацій сечовини.  

Тому мета даного дослідження полягала в розробці та стандартизації роботи 
потенціометричного біосенсора на основі рекомбінантної уреази для аналізу 
сечовини в модельних розчинах та реальних біологічних зразках. 

Матеріали і методи: В роботі використовували фермент уреазу (КФ 3.5.1.5), 
що продукувалась в E. coli, з активністю 150 од.акт./мг виробництва фірми 
“Usbiological” (США). Сироватковий альбумін бика (БСА, фракція V) та сечовина 
були отримані від фірми «Sigma-Aldrich Chemie» (Німеччина); PVA-SbQ – від фірми 
Toyo Gosei Kogyo Co.Ltd (Японія). Робочим буферним розчином був фосфатний 
буфер (КH2РО4-NаОН), рН 7,4 фірми «Helicon» (Москва, Росія). Інші неорганічні 
сполуки, що використовувались були аналітично чисті. 

В даній роботі використовувались електрохімічні та біохімічні методи 
дослідження ферментативних реакцій, потенціометричний метод, методи 
ковалентної іммобілізації ферментів, прямі хімічні та ферментативні методи з 
колориметричною детекцією, статистичний та кореляційний аналіз. 

Результати: В ході експериментальних досліджень було створенно 
потенціометричний ферментний біосенсор на основі рН-чутливого польового 
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транзистора та рекомбінантної уреази. Досліджено його основні аналітичні 
характеристики: швидкість відгуків біосенсора при додаванні сечовини складала 1-2 
хв., час відмивки або час регенерації біосенсора робочим буфером – 1 хв. Лінійний 
діапазон визначення сечовини знаходився в межах 0,5 - 15 мМ (R = 0,99), 
операційний діапазон – 0,5 - 40 мМ. Даного лінійного діапазону було цілком 
достатньо для роботи з реальними зразками при розведенні в 10 разів.  

З використанням розробленого біосенсора проведено метрологічну атестацію 
його роботи при аналізі концентрацій сечовини в діалізаті крові хворих на ниркову 
недостатність. 

Висновки: В роботі розроблено біосенсор на основі рН-чутливих польових 
транзисторів і рекомбінантної уреази. Показано значне розширення лінійного 
діапазону визначення сечовини внаслідок застосування рекомбінантного ферменту. 
Це дає змогу проводити вимірювання зразків, що містять високу концентрацію 
сечовини, без значного їх розведення. Проведено розробку та стандартизацію 
методики вимірювання сечовини в діалізаті крові хворих на ниркову недостатність. 
Дану методику затверджено у Всеукраїнському державному науково-виробничому 
центрі стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП 
«Укрметтрестстандарт»). 
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35. Використання психрофільних мікроорганізмів при 
біоремедіації ґрунтів для утилізації нафтопродуктів 
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Вступ: У сучасних умовах все більш актуальною стає проблема охорони 

навколишнього середовища. За ступенем негативного впливу на екосистеми нафта, 
нафтопродукти і нафтовмісні промислові відходи займають друге місце після 
радіоактивного забруднення[3]. 

Особливої актуальності, руйнівна здатність мікроорганізмів придбала в останні 
десятиліття у зв'язку зі збільшенням, у біосфері стійких забруднювачів 
антропогенного походження, причому нерідко в масштабах, що перевищують 
природну здатність. Це різні чужорідні речовини (ксенобіотики) - полімери, 
барвники, пестициди, фармацевтичні препарати, миючі засоби та ін. У широкому 
сенсі до ксенобіотиків можуть бути віднесені і речовини природного походження, 
але отримані в великих кількостях і переміщені в невластиві їм місця (наприклад, 
нафту). Більшість таких сполук володіє значною стабільністю, і для їх повного 
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розкладання при звичайних умовах потрібні сторіччя. Величезне число ксенобіотиків 
надзвичайно токсичні і проявляють мутагенну, канцерогенну, алергенну і 
тератогенну активність. Тому на перший план виходить використання біоруйнівних 
мікроорганізмів для очищення навколишнього середовища від антропогенних 
забруднювачів[2]. 

 
Основна частина: У результаті забруднення ґрунтів втрачається 

сільськогосподарське значення угідь. У зв'язку з цим необхідно розробляти нові і 
використовувати екологічно безпечні та економічно обґрунтовані методи, спрямовані 
на інтенсифікацію процесів очищення ґрунтів [1]. 

В даний час найбільш перспективним методом для очищення нафтозабруднених 
ґрунтів, як в економічному, так і в екологічному плані є біотехнологічний метод, 
заснований на використанні різних груп мікроорганізмів, що відрізняються 
підвищеною здатністю до біодеградації компонентів нафти і нафтопродуктів. Для 
проведення еколого-економічного аналізу був обраний метод біоремедіації, як 
найбільш поширений метод очищення ґрунтів від нафтопродуктів[3]. 

Великі перспективи має використання психрофільних мікроорганізмів при 
ремідіаціі ґрунтів і в очисних установках різних промислових підприємств. Високий 
каталітичний ефект поєднання з широким температурним діапазоном прояви 
активності дозволяє віднести психрофільні або (психротолерантні) мікроорганізми до 
найбільш перспективних агентів для очищення ґрунту від нафтопродуктів, зокрема 
дизельного палива, горючих масел і поверхнево активних сполук[5]. 

Серед мікроорганізмів, здатних до росту при низьких температурах, виділяють 
дві фізіологічні групи – облігатні психрофіли і факультативні психрофіли (іноді звані 
психротрофами). Вони розрізняються по своїх екологічних нішах і механізмам 
адаптації до холоду. Психрофіли – організми, оптимальна температура росту яких 
становить 15 ° С і нижче, а максимальна – не перевищує 20 ° С. До психротрофів 
відносять організми, для яких оптимальна температура росту вище 15 ° С, а 
максимальна – не перевищує 20 ° С, хоча при цьому вони можуть розмножуватися 
при значеннях, близьких до 0 ° С. 

Були виділені психрофільні мікроорганізми з нафтозабруднених територій 
Атирауської і Мангистауской областей. Проведено скринінг мікроорганізмів по 
здатності до росту в умовах низьких температурних режимів. Вивчено культурально-
морфологічні та фізіолого – біохімічні властивості психротрофних мікроорганізмів. 
Виділені з нафтозабруднених територій культури ідентифіковані як: ДН- 1 і А / 1 – 
Lysinibacillus fusioformis, ізолят 14-2 - Dietzia sp., Ізолят ЖН - 1 - Kocuria sp., Ізолят 9 / 
3 – Rhodococcus paraoxydans, і 244 – Achromobacter sp. 

 
Висновки: Таким чином, були відібрані психроактивні мікроорганізми з 

нафтозабруднених ґрунтів, що володіють нафтодеструкцією здатністю при знижених 
позитивних температурах. Здатність виділених штамів до зростання при низьких 
температурах робить їх перспективними для ліквідації наслідків нафтових 
забруднень ґрунтів в зимовий період часу[4]. 
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36. Використання генномодифікованих мікроорганізмів для 
трансформації технічного гліцерину у 1,3-пропандіол 

 
Катерина Пащенко, Олена Волошина 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: Наша економіка і спосіб життя складаються з використання викопних 

ресурсів для створення транспортного палив. Проблемою є їх вартість, доступність та 
вплив на глобальне потепління і забруднення навколишнього середовища [1].  

Збільшення вартості транспорту різних видів палива, зростання проблем 
пов'язаних з екологією у поєднанні зі зменшенням запасів нафти, збільшили акцент 
на пошук альтернативних джерела енергії. Одним з перспективних поновлюваних 
видів палива є біодизель, але суттєвим недоліком є висока вартість його виробництва.  

Гліцерин, як побічний продукт одержання біодизельного палива, у значних 
масштабах потрапляє в навколишнє середовище, стає причиною його забруднення. 
Використання гліцерину, може стати одним з шляхів зниження вартості виробництва 
біодизелю. Тому в даний час ведуться інтенсивні пошуки способів переробки 
технічного гліцерину в більш цінні продукти. 

Вже на сьогодні спектр речовин, одержуваних мікробною конверсією гліцерину 
досить широкий. Одним з основних продуктів є 1,3-пропандіол та його похідні, що 
застосовуються як пластифікатори смол, пластичних мас і плівок. Вироби з 
застосуванням цих речовин знаходяться в контакті з продуктами харчування, 
використовуються в косметології, фармацевтичній промисловості, для змащування і 
консервації пакувальних машин [2]. 

1,3-пропандіол, в основному, одержують шляхом хімічного синтезу. Обсяг 
виробництва складає близько 100 тис. т на рік. Недоліками даного способу є низька 
селективність, енергоємність, висока вартість та негативний вплив на навколишнє 
середовище.  

Більш вигідним економічно та екологічно чистим процесом виробництва  
1,3-пропандіолу є бактеріальна ферментація [3]. 

Основна частина: До мікроорганізмів, що використовують технічний 
гліцерин в якості єдиного джерела вуглецю та енергії, відносяться штами бактерій 
роду Klebsiella, Lactobacillus, Enterobacter, Clostridium, Citrobacter, Pelobacter 
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carbinolicus, Escherichia coli. Синтез 1,3-пропандіолу відбувається в анаеробних 
умовах. Суттєвим недоліком процесу є тривалий час культивування, малий вихід 1,3-
пропандіолу, утворення побічних продуктів та великі економічні затрати. 

З метою покращення процесу синтезу 1,3-пропандіолу, було створено новий 
оперон з трьох генів (dhaB1, dhaB2 та yqhD), що тандемно збудовані під контролем 
конститутивного, чутливого до температури промотора вбудованих у векторі рBV220 
для гетерологічної експресії в E.coli. Гени dhaB1, dhaB2 були виділені з Clostridium 
butyricum SYU 20108, ген yqhD виділений з дикого типу E. coli (Syu 21132). В якості 
мікроорганізму-господаря використали штам Е.coli К-12 ER2925. 

Ферментація рекомбінантного штаму E.coli значно збільшила конверсію 
гліцерину в 1,3-пропандіол. Вихід 1,3-пропандіолу складав 1.09 моль/моль гліцерину, 
продуктивність 2.61 г/л на годину, кінцева концентрація 104.4 г/л [4]. 

Впровадження даного методу сприяє розвитку високоселективного, 
економічного та екологічно чистого виробництва 1,3-пропандіолу з поновлювальних 
ресурсів.  

Висновки: Ферментація рекомбінантного штаму E.coli К-12 ER2925 збільшила 
вихід 1,3-пропандіолу з технічного гліцерину. Використання даного штаму для 
конверсії гліцерину зменшує тривалість ферментації та сприяє досягненню високої 
селективності процесу синтезу 1,3-пропандіолу. 
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37. Дослідження синтезу целюлаз при культивуванні 
Fusarium sp. на різноманітних субстратах 
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Вступ: Було проведено багатоступінчастий скринінг мікроскопічних грибів, 

здатних до синтезу різних гідролітичних ферментів. У результаті було відібрано ряд 
активних штамів серед яких, мезофільний штам Fusarium sp. мав високий рівнь 
ендоглюканазної активності. 

Матеріали і методи: Об'єктом дослідження був мікроміцет Fusarium sp., 
здатний до утворення позаклітинних ферментів целюлолітичного комплексу. 

Культивування гриба здійснювали глибинним способом на середовищі, з 
фільтрувальним папером, як єдиним джерелом вуглецю (г/л): папір - 5, NaNO3 – 2, 
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KH2PO4 – 1, KCl – 0,5, MgSO4 – 0,5, FeSO4 – 0,01; при температурі 24 ˚С протягом 8 
діб.  

Ендоглюканазну активність визначали віскозиметрично за зниженням в'язкості 
0,5% розчину Na-КМЦ при температурі 50 ˚С після 10 хв інкубування з 1 мл 
культуральної рідини щодобово. Активність обчислювали за методом [4] з 
урахуванням рекомендацій [3]. 

Екзоглюканазну активність визначали за гідролізом фільтрувального паперу (ФП 
активність). Редукуючі речовини визначали методом з ДНС реактивом після 
інкубації 1 мл культуральної рідини і 1 мл 0,05 М цитратного буфера (рН 4,5) з 
фільтрувальним папером (1х6 см) при температурі 50 ˚С протягом 1 год. [2]. 

Вміст білка в культуральній рідині визначали за методом Бредфорд [1]. 
Результати: У штаму Fusarium sp. спостерігалася тривала фаза адаптації (до 3 

діб) з низькими швидкістю росту, целюлолітичною активністю і концентрацією білка 
в середовищі. Після фази адаптації спостерігалась індукція синтезу позаклітинних 
целюлаз. Процес культивування завершувався на етапі практично повного гідролізу 
фільтрувального паперу. При цьому фіксували, збільшення ендоглюканазної 
активності та накопичення білка в культуральному середовищі, які відбувались 
практично синхронно (рис. 1), так концентрація білка на 8 - у добу росту культури 
становила 0,040 мг/мл. 

 
Рис.1. Динаміка ендоглюконазної активності при рості Fusarium sp. на 
поживному середовищі з фільтрувальним папером. 

На відміну від ендо-, екзоглюканазна активність мала яскраво виражений 
максимум на 4 добу культивування гриба (рис. 2). Характер зміни екзоглюканазної 
активності Fusarium sp. в порівнянні з ендоглюканазною свідчить про те, що індукція 
цього ферменту має більш стрімкий характер. Падіння активності екзоглюканази на 
5-у добу культивування можна пояснити більшою чутливістю цього ферменту до 
процесу катаболітної репресії глюкозою, яка надалі споживається культурою гриба. 
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Рис.2. Екзоглюканазна активність Fusarium sp. на поживному середовищі з 0,5 
% фільтрувальним папером. 

Висновки 
Індукція синтезу компонентів целюлазного комплексу Fusarium sp. при рості на 

середовищі з фільтрувальним папером призводить до різної динаміки зміни 
активності позаклітинних целюлаз. 
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38. Каталітично – активних антитіла та їх застосування в 
біотехнології 

Анастасія Пекло 
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Вступ: Імунна система ссавців насамперед забезпечує захист організму від 

впливу шкідливих чинників довкілля, але також вона задіяна у регуляції біологічних 
функцій, які визначають гомеостаз організму. У підтриманні гомеостазу важливу 
роль відіграють антитіла, які спрямовані як до чужорідних антигенів, так і до 
антигенів власного організму. Такі антитіла називаються ауто – антитіла. Вони 
виявлені, як в організмі клінічно здорових людей, так в організмі людей хворих на 
аутоімунні та онкологічні захворювання. Крім цього,  антитіла можуть не тільки 
пов'язувати компоненти патогенних вірусів чи бактерій, але й за наявності у них 
певної активності, також гідролізувати білки, нуклеїнові кислоти і полісахариди 
вірусів і бактерій. [1]. До сімейства таких ауто – антитіл належать природні 
каталітично – активні антитіла – абзими В наш час охарактеризовано декілька груп 
природних абзимів, серед яких особливу увагу привертають природні абзими з 



 645 

протеолітичною (протабзими) та ДНК – гідролізуючою (ДНК – абзими) активністю 
[2]. 

Матеріали і методи: Перші абзими, які були виявлені у здорових за 
медичними показниками людей, були slgA молока здорових породіль, які 
каталізували фосфорилювання близько 15 білків молока. Молоко породіль виявилося 
унікальним джерелом великої кількості різних абзимів, біологічні функції яких ще не 
до кінця з'ясовані [3]. Поряд з іншими компонентами молока, антитіла забезпечують 
його захисні функції і відповідальні за створення пасивного імунітету дитини в перші 
місяці його життя. Молоко людини та молоко корови за своїм складом та 
властивостями дуже схожі. Матеріалом дослідження є коров’яче молоко, яке також 
може містити абзими. Молоко обирали таким чином, щоб підтвердити наявність 
абзимів, для цього відбирали проби з першого дня отелу корови, щоб отримати 
молозиво. Адже саме в молозиві жінок, були виявлені абзими [4]. 

Результати: Нами було здійснено порівняльний аналіз жіночого та 
коров’ячого молока, який показав позитивні результати, а саме дійсно було 
підтверджено, що коров’яче молоко за своїм складом та властивостями найбільше 
подібне до жіночого. Тому можна припускати, що воно також може містити 
каталітично – активні антитіла – абзими, які так необхідні, насамперед, 
новонародженим дітям для створення пасивного імунітету і в подальшому для його 
підтримки та передачі наступному поколінню.  

Висновки: Отже, дослідивши молозиво та молоко корів і порівнявши його з 
жіночим, ми можемо проводити подальші дослідження з виділення білків, а значить і 
абзимів. Адже саме ці каталітично – активні антитіла в подальшому можуть бути 
використані при розробках принципово нових лікарських засобів, не лише для 
постановки та підтримки імунітету дітей, яких вигодовують дитячими сумішами, а й 
для розробки лікарських засобів для людей, хворих аутоімунними та онкологічними 
захворюваннями. 

Література 
1. Полетаев А.Г. Иммунологический гомункулус (иммункулус) в норме и при 

патологии // Биохимия. – 2002. – Т. 67, №5. – С. 721–730. 
2. Сучков С.В. Достижения и перспективі клинической абзимологии // Мед. 

Иммунология. – 2006. – Т.8, №1. – С. 23 – 30. 
3. K. Babu Nageswararao, K. Lakshmi, R. Ramakrshna A Gestalt of abzymes // 

International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences – 2011. – № 4. – Р. 45 – 
51.  

4. Старикович М.О., Стойка Р.С., Кіт Ю.Я. Цитотоксична активність Анти – 
ДНК slgA антитіл молока клінічно здорових породіль // Біологічні студії – 2011. – № 
3. – С. 29-40.  

 
 



 646 

39. Біологічно-активні фрагменти білків молока 
 

Ганна Пекло 
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Вступ: Гармонійний розвиток людини можливо тільки при правильній 

організації раціонального харчування, так як це один з найбільш важливих і 
ефективних факторів у системі профілактичних заходів, спрямованих на збереження 
життя та здоров'я. Раціональне харчування, яке відповідає фізіологічним потребам 
організму, забезпечує нормальний психомоторний розвиток, підвищує імунітет та 
витривалість організму при дії несприятливих факторів навколишнього середовища. 

При складанні раціону повноцінного харчування звертають увагу насамперед на 
незамінні, суворо нормовані поживні та біологічно активні речовини – білки, які не 
синтезуються в організмі, і їх відсутність супроводжується симптомами харчової 
недостатності [1]. Білки – це основний пластичний матеріал, необхідний для 
формування клітин тканин і органів, освіти ферментних систем, ряду гормонів. Їх 
недолік в харчуванні негативно впливає на ріст, розвиток ендокринних залоз, 
функцію кори головного мозку, викликає зниження утворення антитіл, гемоглобіну, 
тощо. 

В харчуванні необхідно враховувати якісні особливості білків. Потребам 
людського організму найбільшою мірою відповідає молочний білок, у зв'язку, з чим 
молоко має розглядатися як обов'язковий, який не підлягає заміні продукт 
харчування. Трідиційно молочні білки поділяють на такі біологічно-активні 
фрагменти, як казеїни та сироваткові білки. Останні включають в себе α-
лактоальбумин, ß-лактоглобулін, альбумін сироватки крові, імуноглобуліни, змішані 
білки та поліпептиди [2]. 

Матеріали і методи: Білковий склад молока всіх видів ссавців непостійний з 
ряду причин. Найбільш суттєві його зміни спостерігаються під час лактації. У перші 
7 – 10 днів лактації молоко являє собою густу рідину жовтуватого кольору –  
молозиво, яке особливо багате на казеїни та сироваткові білки. Досліджуючи склад 
білків та їх фізико-хімічні властивостей зрілого жіночого і коров'ячого молока ми 
дійшли висновку, що вони близькі за білковим складом, але мають видову 
специфічність, розрізняються за амінокислотним складом, послідовністю 
амінокислотних залишків і в силу цього мають відмінності у вторинній та третинній 
структурах [3]. Матеріалом наших дослідження є коров’яче молоко. Молоко обирали 
таким чином, щоб воно містило якнайбільше молочних білків,  тому для цього 
відбирали проби з першого дня отелу корови, щоб отримати молозиво. Адже саме в 
молозиві корів підвищений вміст казеїнів та сироваткових білків. 

Результати: Ми опрацювали порівняльну характеристику складу білків 
жіночого та коров’ячого молока. Дані свідчать про те, що ці два види молока схожі за 
складом, проте дещо розрізняються за кількістю окремих біологічно-активних 
фрагментів молочних білків. У жіночому молоці відношення вмісту казеїну до 
сироваткових білків приблизно 1:1,5, а у коров'ячому – 4:1,5. Також визначили 
масову частку білка в молозиві в пробах з перших 10 днів отелу корови. Отримані 
результати підтверджують, що в перші 7 – 10 днів лактації молоко корови багате на 
казеїни та сироваткові білки, які так необхідні людині для підвищення імунітету та 
для здорового та раціонального харчування. 
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Висновки: Отже, почавши досліджувати білковий склад коров’ячого молока, 
ми продовжимо проводити подальші дослідження біологічно-активних фрагментів 
молочних білків, які мають антимікробні, противірусні та імуномодуляторні 
властивості, які в подальшому можуть бути використані при розробках принципово 
нових лікарських засобів для постановки та підтримки імунітету людини. 
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захворювання зі спонгіформними змінами в головному мозку і неминучим летальним 
результатом. У тварин виділяють скрепі овець, губчасту енцефалопатію великої 
рогатої худоби, хронічну виснажливу хвороба оленів, лосів і інших парнокопитних.  

Коров'яча губчаста енцефалопатія є неврологічною хворобою, ознаки, якої 
можуть включати порушення ходи (особливо атаксія задніх кінцівок), гіперчутливу 
реакцію на подразники, тремтіння і зміни у поведінці (агресія, збудливість). Всі 
вказані симптоми є характерними для коров'ячої губчастої енцефалопатії, але в 
деяких випадках тварини мають тільки деякі характерні ознаки. Коров'яча губчаста 
енцефалопатія зазвичай проявляється в період від кількох тижнів до шести місяців, 
але рідкісні випадки можуть розвинутися і прогресувати ще швидше. Як тільки 
ознаки з'являються, коров'яча губчаста енцефалопатія активно прогресує і завжди є 
летальною. Заключні етапи характеризуються лежачим положенням, комою і 
смертю.  

Нормальні пріони присутні в багатьох частинах тіла, проте найчастіше їх 
виділяють із  мозку і нервових клітин. Шлях інфікування пріонами відіграє важливу 
роль в розвитку захворювання. При пріонних захворюваннях, зазвичай інфекція 
потрапляє через травний тракт. Це робить імунізацію слизової оболонки потенційно 
успішним методом, для забезпечення місцевої імунної реакції, яка частково або 
повністю буде запобігати пріонним агентам проникати через бар'єр травного тракту. 
При використанні вакцини атенуйованого штаму Salmonella enterica, що експресує 
пріонний білок, спостерігається, що щеплення слизової оболонки може захистити від 
пріонної інфекції що надходить з зовнішнього джерела [2]. На відміну від 
нормальних пріонів, хвороботворні пріони не руйнуються в шлунку. 
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Результати: Потенційним способом імуномодуляції, для запобігання пріонних 
інфекцій є імунізація слизової оболонки. Крім того, імунізація слизової оболонки 
може викликати гуморальну імунну реакцію, уникаючи встановлену аутоімунну 
відповідь, яка була помічена при випробуванні на людях [1]. Жуйні тварини та інші 
різновиди можуть бути ефективно імунізовані оральним способом, використовуючи 
живі клітини S. enterica, щоб викликати гуморальну відповідь слизової оболонки.  

Одним із варіантів є експресування PrP у атенуйовані штами S. enterica, як живий 
вектор для оральної вакцинації, де у кишечнику вона потрапляє до М-клітин, які 
потім експресують антигени клітин, що є важливим для впровадження PrPSc. Тобто, 
якщо зникає толерантність, велика частина відповідальних B-клітин буде виробляти 
димерний секреторний IgA в слизовій оболонці разом з відповідним рівнем IgG, який 
допоможе підтримати бажане число антитіл з низьким ризиком аутоімунної 
патології. 

Подальше використання імунізації слизової оболонки, яка набуватиме високої 
специфічності, а не високої відповіді антитіла, ймовірно, призведе до ефективного 
способу запобігання пріонним хворобам у тварини та людей. Кількість антитіл, 
утворених під впливом імунізації слизової оболонки збільшується, що призводить до 
ефективної нейтралізації білків PrPSc. Успішно щеплені тварини можуть 
використовуватися, для утворення моноклональних антитіл з терапевтичним 
потенціалом для пасивної імунізації. Такі терапевтичні моноклональні антитіла 
можуть бути використовуватися, щоб запобігти захворюванню після зараження або 
під час розвитку хвороби [3]. 

 
Висновки: Таким чином, одним із перспективних методів у лікуванні 

губчастої енцефалопатії великої рогатої худоби є оральна вакцинація на основі 
атенуйованого штаму S. enterica, яка створює активний імунітет в травному тракті – 
головному маршруті потрапляння багатьох пріонних агентів. 
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Вступ: С. comatus або гнойовик кудлатий – відомий своїми смаковими і 

цілющими якостями їстівний гриб, який здавна використовували в народній 
медицині, а в промислових об’ємах почали культивувати з 1994 р. На сьогоднішній 
день цей гриб є продуцентом біологічно активних речовин, які використовуються у 
протираковій терапії, регуляції вмісту глюкози в крові, профілактиці діабету, 
проявляють антицицептивну, антимікробну та ферментативну активність [1]. 
Унікальність даного макроміцета обумовлює необхідність вивчення особливостей 
його живлення, фізіології та параметрів росту для подальшого отримання плодових 
тіл, корисної біомаси та цінних метаболітів. 

Матеріали і методи: Об’єктами досліджень були чисті культури C.comatus, 
що зберігаються в Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. 
Холодного НАН України [2]. Були використані штами різного географічного 
походження: 137,138, 173, 1544, 1687, 1727, 1930, 2000, 2141, 2237, 2238, 2278, 
причому два останніх штами виділені в культуру авторами. Мікроморфологічні 
ознаки було досліджено в скануючому електронному мікроскопі згідно А.С. Бухало 
[3]. Визначали радіальну швидкість міцеліального росту на 7-ми різних агаризованих 
поживних середовищах, які готували та стерилізували за загальноприйнятими 
методиками [4, 5]. Як джерела вуглецю були використані моносахариди (глюкоза, 
ксилоза), дисахариди (сахароза, лактоза) та полісахариди (крохмаль), а джерелами 
азоту слугували КNO3, (NH4)2SO4, (NH4)2HPО4, аспарагін та пептон. Досліджено 
лаказну, амілазну, целюлазну, нітрат-редуктазну, ліпазну ферментативну активність 
за допомогою якісних кольорових реакцій [6]. Для відібраних штамів визначено 
оптимальне значення рН.  

Результати: Нами проведено порівняльне електронно-мікроскопічне 
дослідження виділених в культуру штамів 2238, 2278 на середовищах з різними 
джерелами вуглецю та азоту (глюкоза, пептон). Підтверджена наявність 
мікроморфологічних ознак, таких як пряжки, анастомози, склероції, дендроїдні гіфи, 
кристали, описані для цього виду раніше. Зазначена наявність рідкісних 
волоссяподібних кристалів, що може бути ознакою на рівні виду. Оптимальним 
агаризованим середовищем для росту всіх досліджених штамів виявився компосний 
агар. За швидкістю міцеліального росту на агаризованих середовищах різного складу 
відібрані швидкоростучі штами  2141, 2237, 2238, 2278  - для подальших досліджень 
їх харчових потреб. Вибір джерела карбону та азоту для кожного штаму C. сomatus   
індивідуальний. Для штаму 2238 оптимальне джерело вуглецю – крохмаль, азоту – 
пептон; для штаму 2278 відповідно ксилоза та пептон. Відібрані оптимальні 
концентрації цих речовин. Так для штаму 2238 оптимальною концентрацією є 40 г/л 
крохмалю і 4 г/л пептону. Для штаму 2278 відповідно 25 г/л ксилози та 4 г/л пептону. 
Ензиматична активність штамів була різноманітною, від негативної на ліпазу до 
гарної целюлазної та лаказної активності. Оптимальним для росту на рідких 
середовищах виявилося слаболужне рН 6,5.  
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Висновки: Мікроскопічні ознаки не змінювались при культивуванні на 
середовищах з різними джерелами вуглецю та азоту. Всі досліджені штами 
відрізнялися за потребами вуглецевого живлення. Так для штаму 2238 оптимальним 
середовищем було середовище з крохмалем, а для 2278 – з ксилозою. Найкращий ріст 
всіх досліджених штамів відмічено на середовищі з органічним джерелом азоту – 
пептоном.  

За одержаними результатами відібрано культуру, яка здатна до надсинтезу. Після 
оптимізації умов культивування запропонований штам може бути впроваджений в 
біотехнологію. 
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Вступ: Останнім часом перед медиками всього світу постає велика проблема 

з’ясування причин швидкого розповсюдження захворювань центральної нервової 
систем та механізмів, які лежать в їх основі, оскільки вони супроводжуються 
серйозними порушеннями усіх систем організму. До таких захворювань відносять 
розсіяний склероз (РС).  

Головну роль у патогенезі РС відіграє низка імунологічних реакцій, які 
відбуваються в результаті активації клітин імунної системи і призводять до розвитку 
запальних процесів. Для РС характерними є гетерогенні симптоми, що вказує не 
лише на розвиток аутоімунних процесів, а і порушення деяких ланок метаболізму 
вуглеводів, протеїнів та ліпідів, які розвиваються паралельно та підсилюють один 
одного.  

Відомо, що для нормального функціонування нервової системи необхідною 
умовою є стацііонарний вміст у нейронах нікотинамідаденіндинуклеотиду (NAD), 
який не тільки виконує функцію коферменту найважливіших клітинних процесів, але 
і володіє некоферментними властивостями. В організмі  людини та тварин NAD 
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утворюється двома шляхами: de novo синтезом з триптофана та/або синтезом з 
вітамінних попередників (нікотинової кислоти, нікотинаміду та 
нікотинамідрибозиду). За багатьох захворювань, в тому числі нейродегенеративних, 
відбувається порушення процесів біосинтезу та деградації NAD, що може 
призводити до значного зниження його вмісту в нервових клітинах і, таким чином, 
впливати на нормальне функціонування нервової системи. 

Матеріали і методи: Найбільш адекватною моделлю для дослідження РС, є 
модель експериментального алергічного енцефаломієліту (ЕАЕ)  у гризунів.  

ЕАЕ моделювали на безпородних морських свинках обох статей масою 300 – 350 
г шляхом одноразового підшкірного введення в подушечки передніх  лапок 10 мг 
препарату основного білку мієліну в 0,1 мл повного ад’юванта Фрейнда [1]. Тварин з 
ЕАЕ декапітували через 7 та 10 діб після сенсибілізації. 

Вміст NAD визначали в безбілкових кислоторозчинних екстрактах головного та 
сідничного нерву морських свинок за методом [2]. NAD-глікогідролазну активність 
визначали за кількостю розщепленного NAD згідно методу, який описаний в роботі 
[3]. Вміст білку визначали за методом Лоурі [4]. 

Результати: На морських свинках створено модель розсіяного склерозу – 
експериментальний алергічний енцефаломієліт та досліджено зміни рівня NAD у 
центральній та периферичній нервовій системі за цієї патології. Було виявлено, що за 
ЕАЕ відбувається зниження вмісту NAD у головному мозку та сідничному нерві 
відповідно на 21 та 23% порівняно з відповідними показниками контролю. 

Не виключено, що зниження рівня NAD відбувається в основному за рахунок 
його деградації під дією ферментів, найбільш важливим серед яких є NAD-
глікогідроксилаза, який приймає участь у процесі АDP-рибозилювання білків, 
розщеплюючи NAD з утворенням АDP-рибози [5]. Дослідження показали, що 
активність NAD-глікогідроксилази на 10-ту добу розвитку ЕАЕ практично не 
змінювалася в головному мозку порівняно з контролем, в той час як в сідничному 
нерві вона підвищувалася на 10%. Тобто, отримані результати не виключають 
можливості зниження рівня NAD за ЕАЕ за рахунок активації процесу АDP-
рибозилювання білків,  в якому активно використовується продукт деградації  NAD –
аденозиндифосфатрибоза.  

Висновки: Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що за ЕАЕ 
спостерігається зниження рівня NAD вже на початкових етапах розвитку цієї 
патології, що є доказом порушення його метаболізму. Можна припустити, що стан 
нервової системи за ЕАЕ може бути покращений при екзогенному введенні в 
організм тварин вітаміну В3 ,який є попередником біосинтезу NAD, або ж інших 
сполук, які будуть його посилювати. 
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43. Композиція штамів з високою целюлозолітичною 
активністю 

 
Лілія Авдєєва 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 
Микита Разгородін  

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: На сьогодні актуальною проблемою сільського господарства є 

утилізація целюлозовмісних рослинних залишків [2]. Один із способів вирішення цієї 
проблеми – використання біопрепаратів для деструкції целюлози. З цією метою 
використовують препарати переважно на основі мікроскопічних грибів. Однак 
перспективними для створення препаратів-деструкторів вважаються бактерії роду 
Bacillus, які в більшості своїй непатогенні для теплокровних тварин, технологічні у 
виробництві, стабільні при зберіганні, характеризуються високою антагоністичною 
активністю щодо умовно патогенних і патогенних мікроорганізмів, а також 
проявлять целюлозолітичну, ксиланолітичну та пектинолітичну активності [3]. 
Поєднання всіх цих активностей в одному препараті дасть змогу більш активно 
розкладати рослинні рештки, що буде сприяти покращенню родючості ґрунтів. 

Метою нашої роботи був підбір штамів бацил перспективних для створення на їх 
основі композиційного препарату для утилізації пожнивних залишків. 

Матеріали і методи: Об'єктом дослідження слугувало 18 штамів бактерій 
роду Bacillus, відібраних в результаті первинного скринінгу у відділі антибіотиків 
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, як найбільш 
активні за целюлозолітичною активністю. Бактерії роду Bacillus культивували на 
середовищі наступного складу (г/л): (NH4)2SO4 – 1,4; K2HPO4 – 6,0; KH2PO4 – 2,0; 
MgSO4·7H2O – 0,1; целюлоза – 5,0; рН – 7,0±0,2. Штами культивували при 37ºС 
упродовж 72 год на качалці при 200 об/хв. При дослідженні гідролітичної активності 
штамів використовували вище наведене середовище з додаванням 
1 г рослинних решток (соломи, кукурудзи, соняшнику). Кількість редукуючих 
речовин, що утворилися, визначали методом Шомоді-Нельсона [1]. Білок визначали 
методом  
Бредфорда [1]. Антагоністичну активність – методом перпендикулярних штрихів. 
Безпеку штамів бацил для теплокровних досліджували на білих мишах лінії Вalb\c 
загальноприйнятими методами.    

Результати: Нами було показано, що найбільшу питому целюлозолітичну 
активність мали штами B. licheniformis А 6/2 і B. licheniformis В-5510. Слід зазначити, 
що штам B. licheniformis А 6/2 мав високу ксиланолітичну активність, яка становила 
0,87 мг глюкози/мг білку. Відсутність взаємного антагонізму у досліджуваних штамів 
бацил дозволило припустити можливість створення на їх основі біопрепарат для 
утилізації пожнивних решток, у якому поєднуються ксиланолітична та 
целюлозолітична активності, що дозволить більш повно здійснити розкладання 
рослинних залишків, в яких, в більшості випадків, целюлоза тісно зв'язана з 
ксиланом. 

При відборі мікроорганізмів, на основі яких надалі буде створений біопрепарат, 
особлива увага приділяється їх безпеці для теплокровних тварин. Нами не 
встановлено летальні дози досліджуваних штамів бацил, оскільки LD для мишей при 
пероральному і внутрішньочеревинному введенні суспензій штамів B. licheniformis А 
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6/2 і B. licheniformis  
 В-5510 перевищували 15 і 2,5 млрд. клітин/миш відповідно. Тобто не було відмічено 
випадків захворювання або загибелі мишей. 

Дослідження ефективності композиції штамів B. licheniformis А 6/2 і B. 
licheniformis В-5510 у співвідношенні 1:1 при розкладанні целюлозовмісних 
матеріалів показало, що  розкладання пшеничної соломи, кукурудзи і соняшнику 
відбувається на 38-45 % упродовж 10 днів, що свідчить про високу ефективність 
даної композиції.  

Висновки: Таким чином, нами були відібрані штами B. licheniformis А 6/2 і B. 
licheniformis В-5510, перспективні для створення композиції для утилізації 
пожнивних залишків на їх основі. Досліджувані штами характеризувалися високою 
целюлозолітичною активністю і є непатогенними для теплокровних тварин. 
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44. Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Nocardia 
vaccinii ІМВ В-7405 на деякі мікроорганізми 

 
Інга Савенко 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: Останнім часом спостерігається підвищення резистентності 

мікроорганізмів до існуючих біоцидів, що зумовило пошук альтернативних 
антимікробних препаратів. З літератури [1] відомо, що такими препаратами можуть 
бути мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР). Оскільки ПАР мікробного 
походження є безпечними для людини та навколишнього середовища, вони можуть 
знайти потенційне використання у медицині, агропромисловому секторі та харчовій 
промисловості. 

Раніше [2] на кафедрі біотехнології і мікробіології було встановлено 
антимікробні властивості препаратів ПАР Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, 
Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 та Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 щодо деяких 
фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas та Xanthomonas. 

Мета даної роботи – дослідити антимікробну дію препаратів поверхнево-
активних речовин N. vaccinii ІМВ В-7405 щодо бактерій Bacillus subtilis та 
Escherichia сoli. 

Матеріали і методи: Продуцент ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 вирощували на 
середовищі з гліцерином (1,5 %, об’ємна частка). Як посівний матеріал 
використовували культуру з експоненційної фази росту, вирощену на середовищі з 
0,5 % (об’ємна частка) гліцерину. 

Для досліджень використовували такі препарати: препарат 1 – супернатант 
культуральної рідини; препарат 2 – розчин очищених ПАР, виділених екстракцією 
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сумішшю Фолча (хлороформ і метанол, 2:1) з супернатанту культуральної рідини 
(препарату 1). 

Як тест-культури використовували бактерії: Bacillus subtilis БТ-2 (вегетативні 
клітини і спори) та Escherichia сoli ІЕМ-1. Для встановлення антимікробних 
властивостей використовували метод Коха: виживання клітин визначали як 
відношення кількості живих клітин у зразках, підданих дії ПАР, до кількості клітин у 
вихідній суспензії і виражали у відсотках. 

Результати: Антимікробну дію щодо тест-культур визначали за дії препаратів 
ПАР різного ступеня очищення з концентрацією 0,085–0,021 г/л (таблиця). Під 
впливом усіх препаратів N. vaccinii ІМВ В-7405 спостерігали інгібування росту 
бактерій, причому із зниженням концентрації ПАР у препаратах кількість 
життєздатних клітин зменшувалася. Особливо чітко така закономірність 
спостерігалася для клітин E. сoli ІЕМ-1. 

Таблиця 
Виживання бактерій B. subtilis БТ-2 та E. сoli ІЕМ-1 за дії препаратів  
ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 

Виживання клітин (%) через 1 год 

Препарат ПАР Концентрація 
ПАР, г/л B. subtilis БТ-2 

(14 год) 
B. subtilis БТ-2 

(спори) E. сoli ІЕМ-1 

0,085 7,2 29,8 31,2 
0,042 5,8 28,9 29,6 Препарат 1 
0,021 5 27,6 16,8 
0,085 6,7 25,8 13,2 
0,042 5,9 23,6 8,4 Препарат 2 
0,021 4,7 22,7 5,2 

Примітка: Кількість клітин до внесення препаратів ПАР становила: B. subtilis 
БТ-2 (14 год) – 9×104, B. subtilis БТ-2 (спори) – 2,25×105, E. coli ІЕМ-1 (добова 
культура) 2,5×105. Похибка при визначенні виживання клітин не перевищувала 5 %. 

Обробка обома препаратами ПАР (0,021–0,085 мг/мл) супроводжувалася 
загибеллю 92–95 % вегетативних клітин B. subtilis БТ-2, у той час, як виживання спор 
B. subtilis БТ-2 було вищим і становило 23–30 %. Найефективнішим щодо E. сoli 
ІЕМ-1 виявився розчин очищених ПАР з концентрацією 0,021–0,042 мг/мл, за дії 
якого виживання клітин не перевищувало 5–8 %. 

Висновки: Отже, проведені дослідження показали, що препарати ПАР N. 
vaccinii ІМВ В-7405 можуть бути використані для створення ефективних 
антимікробних препаратів. 
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45. Особливості впливу поверхнево-активних речовин 
Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 на адгезію мікроорганізмів 

до абіотичних поверхонь 
Інга Савенко 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: На сьогоднішній день практичне використання у різних галузях 

промисловості знаходить широкий спектр матеріалів (скло, сталь, кераміка, пластик 
та полівінілхлорид), формування мікробних біоплівок на яких є небезпечним, 
оскільки мікроорганізми у складі біоплівок є резистентними до дезінфектантів та 
антибіотиків. Тому актуальним напрямком досліджень є пошук засобів, які б 
перешкоджали адгезії мікроорганізмів на різних абіотичних поверхнях і матеріалах. З 
літератури відомо [1], що такими препаратами можуть бути мікробні поверхнево-
активні речовини (ПАР), які змінюють заряд поверхні і цим самим попереджають 
прикріплення мікроорганізмів до поверхонь, руйнують архітектуру біоплівок, а 
також не спричиняють антибіотикорезистентності [2]. 

Раніше [3] було показано, що ПАР Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 
знижують кількість прикріплених до медичних матеріалів (зубних протезів, 
силіконових катетерів) клітин деяких бактерій і дріжджів. 

Мета даної роботи – дослідити вплив препаратів поверхнево-активних речовин 
A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на адгезію мікроорганізмів до абіотичних поверхонь. 

Матеріали і методи: Об’єктом досліджень був штам бактерій, виділений із 
забруднених нафтою зразків ґрунту, ідентифікований як Acinetobacter calcoaceticus 
К-4 і зареєстрований в Депозитарії мікроорганізмів Інституту мікробіології та 
вірусології Національної академії наук України за номером ІМВ В-7241. Продуцент 
поверхнево-активних речовин штам ІМВ В-7241 вирощували на середовищі з 
етанолом (2 %, об’ємна частка). Як посівний матеріал використовували культуру з 
експоненційної фази росту, вирощену на середовищі з 1 % (об’ємна частка) етанолу. 

Для досліджень використовували такі препарати: препарат 1 – супернатант 
культуральної рідини; препарат 2 – розчин очищених ПАР, виділених екстракцією 
сумішшю Фолча (хлороформ і метанол, 2:1) з супернатанту культуральної рідини 
(препарату 1). 

Як тест-культури використовували бактерії (Bacillus subtilis БТ-2, Escherichia сoli 
ІЕМ-1) і гриби (Candida albicans Д-6, Aspergillus niger Р-3, Fusarium culmorum Т-7). 
Для визначення ступеня адгезії тест-культур до пластику, полівінілхлориду, кахелю і 
сталі використовували спектрофотометричний метод і метод Коха. 

Результати: На першому етапі дослідження були спрямовані на виявлення 
антиадгезивних властивостей ПАР A. сalcoaceticus ІМВ В-7241 щодо вегетативної 
культури B. subtilis БТ-2 (14 год росту). Для цього використовували препарати 1 та 2 
з концентрацією ПАР 0,036–0,001 мг/мл. Встановлено, що із зниженням концентрації 
ПАР в обох препаратах ступінь адгезії клітин штаму БТ-2 зменшувався. 
Найефективнішим виявився препарат 1 
(0,005 мг/мл), за використання якого ступінь адгезії вегетативних клітин B. subtilis 
БТ-2 на пластику, полівінілхлориді, кахелі та сталі вдалося знизити до 15, 20, 14 та 12 
% відповідно. 

Подальші дослідження показали, що препарати ПАР штаму ІМВ В-7241 
знижували кількість прикріплених до абіотичних матеріалів спор B. subtilis БТ-2, 
причому ступінь адгезії практично не відрізнявся від такого для вегетативних клітин. 
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Ефективно знижував кількість прикріплених клітин E. сoli IEM-1 препарат 2 (розчин 
очищених ПАР) з концентрацією ПАР 0,005 мг/мл, за обробки яким досліджуваних 
матеріалах ступінь адгезії вдалося зменшити на 70 %. Зазначимо, що під впливом 
обох препаратів ПАР (0,005 мг/мл) ступінь адгезії C. albicans Д-6 на абіотичних 
матеріалах був найнижчим і становив 30–35 %. 

Антиадгезивний ефект обох препаратів ПАР з концентрацією 0,009 мг/мл щодо 
клітин грибів A. niger P-3 та F. culmorum T-7 виявився практично однаковим: за 
наявності ПАР адгезія знижувалася до 52–62 %. 

Висновки: Отже, проведені дослідження свідчать про можливість 
використання поверхнево-активних речовин A. calcoaceticus ІМВ В-7241 як 
потенційних складових антиадгезивних препаратів. 
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Вступ: Україна за віковим складом населення є однією з найбільш «старих» 

країн не тільки СНД, але й Східної Європи в цілому. Частка осіб пенсійного віку в 
Україні складає 23-25% всієї популяції, а згідно з прогнозами демографів, до 2025 
цей показник перевищить 30%. Недавні епідеміологічні дослідження свідчать про 
досить широке поширення деменції серед дорослого населення. Хвороба 
Альцгеймера належить до первинно-дегенеративних деменцій і характеризується 
прогресуючим зниженням когнітивних функцій, в першу чергу пам'яті, а також 
розвитком поведінкових розладів. В даний час при деменції кращим методом 
профілактики цієї хвороби є використання зворотних інгібіторів холінестераз 
(донепезіла, ривастигміна й галантаміна) [1]. Інгібітори холінестераз в даний час є 
«золотим стандартом» лікування деменції альцгеймерівського типу в Європі та 
Північній Америці. Проте було показано, що лише 30-40% пацієнтів реагують на 
лікування інгібіторами ацетилхолінестерази. Клінічна і соціальна значимість даного 
явища заохочує до пошуку нових методів підвищення рівня чутливості до лікування  
інгібіторами холінестераз [2]. 

В той же час, відоме використання в якості нейрозахисного агента при 
нейродегенеративних захворюваннях, яким є хвороба Альцгеймера, L-карнітину – 
природного компоненту, основною функцією в організмі якого є внутрішньоклітинне 
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перенесення ацетильних груп через мітохондріальні мембрани. Відомо, що L-
карнітин також має слабку антихолінестеразну дію, але в той же час він є 
нетоксичною сполукою. Тому головною метою даних досліджень була оцінка 
можливого впливу L-карнітину на рівень інгібування галантаміном іммобілізованих 
холінестераз за допомогою біосенсорів. 

Матеріали і методи: Під час виконання роботи були використані засоби 
вимірювальної техніки, допоміжні пристрої та реактиви: потенціометричний 
перетворювач на основі рН-чутливих польових транзисторів (рН-ПТ) та прилад для 
роботи з потенціометричними перетворювачами МЭС-5, виробництва співробітників 
Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова; електрод порівняння ЭСр-
10107 3,5 М, виробник «Измерительная техника ИТ»; комірка вимірювальна 
місткістю 1 см3; магнітна мішалка будь-якого типу. 

Реактиви: галантамін (препарат Нівалін) фірми Sopharma (Болгарія); 
бутирилхолінестераза (БуХЕ)  із сироватки крові коня (КФ 3.1.1.8), виробництва 
фірми “Sigma-Aldrich Chemie GmbH” (Німеччина), субстрат БуХЕ – 
бутирилхолінхлорид (БУ) (“Sigma-Aldrich Chemie GmbH” (Німеччина)); 
ацетилхолінестераза (АцХЕ) із електричного вугра (КФ 3.1.1.7), виробництва фірми 
“Sigma-Aldrich Chemie GmbH” (Німеччина), субстрат АцХЕ – ацетилхолінхлорид 
(АцХ) (“Sigma-Aldrich Chemie GmbH” (Німеччина)); L-карнитин гідрохлорид 
(“Sigma-Aldrich Chemie GmbH” (Німеччина)). 

Для іммобілізації ферментів використовували – 25%-й водний розчин 
глутарового альдегіду виробництва фірми „Sigma-Aldrich Chеmie GmbH” 
(Німеччина). Як робочий буфер використовували 5 мМ фосфатний розчин (КН2Р04-
NаОН) виробництва фірми "Merck" (Німеччина). 

Результати: В ході роботи розроблена методика проведення інгібіторного 
аналізу алкалоїда галантамін (препарат Нівалін) та галантаміна разом з L-карнітином 
за допомогою біосенсорів на основі рН-чутливих польових транзисторів та 
іммобілізованих ацетил- та бутирилхолинестераз. А саме: склад біоселективної 
мембрани, метод іммобілізації холінестераз на поверхні рН-ПТ, час інкубації 
біосенсора з інгібітором, концентрація субстратів для проведення інгібіторного 
аналізу. Продемонстрований вплив L-карнітину на рівень інгібування галантаміном 
іммобілізованих холінестераз. Показано, що одночасне додавання L-карнітину та 
галантаміну у комірку з іммобілізованими холінестеразами спричиняє суттєве 
збільшення ступеню інгібування у порівнянні з додаванням тільки галантаміну. 
Розраховані константи інгібування іммобілізованих холінестераз галантаміном та 
галантамінів у присутності L-карнітину.  

Наші дослідження демонструють синергізм дії L-карнітину зі зворотнім 
інгібітором холінестераз – галантаміном, що в свою чергу, можливо, зможе 
підсилити ефект лікування шляхом комбінації цих препаратів.  

Висновки: Таким чином, об’єднання профілактики хвороби Альцгеймера 
алкалоїдом  галантамін, з нетоксичними препаратами, як, наприклад, L-карнітин, 
можливо  значною мірою зменшить токсичний вплив зворотніх інгібіторів на 
організм хворих та підсилить лікувальний ефект. 
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Вступ: Саме слово «пестицид» вже значною мірою окреслює пов’язані з ним 

проблеми («цид» – від латин. – «вбивати», «пест» – «шкідник»). Але, одним з 
провідних аспектів  «віддалених наслідків» несприятливої дії пестицидів є оцінка їх 
можливого внеску в індукований мутаційний процес у людини, наслідком якого 
може бути зріст частоти патології з генетичною компонентою [1]. Є достатня 
кількість фактів, які підтверджують реальність генетичної небезпеки накопичення 
пестицидів в ґрунті, воді і атмосфері. Тому дослідження їх токсичності дуже важливі 
[4]. 

Вивчення 230 пестицидів показало, що 50 % із їх мають генотоксичну активність. 
Найбільш виражена вона у етилендиброміду, гідрозину і параквоту, а також 
відмічена у ендосульфану, манкозебу, фосфорорганічних, хлорорганічних і деяких 
інших пестицидів при їх випробуванні in vivo в соматичних і статевих клітинах савців 
[3]. В експериментах на мишах і дрозофілі мутагенні властивості проявили ліндан, 
малатіон, метацид. Фосфорорганічні пестициди; діазінон, хлорпіріфос, дисульфотон, 
етіон, паратіон і диметоат індукували  утворення мікроядер в клітинах кісткового 
мозку мишей [3]. 

Матеріали та методи: В роботі досліджували пестициди, що широко 
використовуються в посівах зернових культур в Україні.  

Мутагенні властивості пестицидів досліджували у стандартному 
напівкількісному тесті Еймса. Суть методу полягає в реєстрації здатності 
досліджуваної речовини та її метаболітів індукувати мутації від ауксотрофності до 
прототрофності за гістидином в індикаторного штаму Salmonella typhimurium ТА 98, 
який несе his--мутацiї і не здатен синтезувати гістидин, проводять методом 
стандартного чашкового тесту. Мутагенний ефект у даному тесті визначається 
ступенем кратності перевищення кількості колоній-ревертантів над кількістю 
колоній у контролі (спонтанний рівень реверсій).  

Результати: Для визначення мутагенної активності нами було обрано три 
фунгіциди, що використовуються для оброблення вегетуючих рослин та насіння 
зернових культур: Фундазол (беноміл), Максим (флудіоксоніл), Тіофен (тіофанат-
метил). Всі ці фунгіциди дозволені до використання на території України. 

Встановлено, що всі випробувані препарати виявляють мутагенну дію щодо тест-
штаму S. typhimurium TA 98. Найменшою мутагенною активністю, серед досліджених 
препаратів, характеризувався препарат Фундазол. За концентрації 10,0 мг/мл (що у 10 
разів більше за рекомендовану виробником) він збільшував кількість His+ реверсій у 
1,37 рази, тоді як препарат Максим – у 4,22 рази, а Тіофен – у 3,03 рази. Препарати 
Максим та Тіофен виявили слабку мутагенну дію навіть у концентраціях у 10 разів 
менших за рекомендовані. 

Відомо, що пестициди не мають вибіркової дії лише на шкідливі організми, 
проти яких їх застосовують. Досить часто вони мають значний негативний (в тому 
числі генотоксичний) вплив на всі живі організми, що знаходяться в агрофітоценозах. 
Раніше нами було показано, що переважна більшість фунгіцидів, які використовують 
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для оброблення зернових культур, не впливають на життєдіяльність фітопатогенних 
бактерій, збудників хвороб цих культур [2]. Враховуючи наявність мутагенної 
активності у широко застосовуваних пестицидів, можемо передбачити їх мутагенний 
вплив і на фітопатогенні бактерії, які знаходяться в агрофітоценозах не лише за 
перебігу інфекційного процесу, але й як епіфіти. За мутагенного тиску пестицидів 
може зростати агресивність популяції фітопатогенних бактерій. Однак, перевірка цієї 
гіпотези потребує проведення ґрунтовних досліджень. 

Висновки: Отже, пестициди Фундазол (беноміл), Максим (флудіоксоніл), 
Тіофен (тіофанат-метил), які використовуються для оброблення зернових культур, 
мають мутагенну активність в прокаріотичній тест-системі. 
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48. Практичне застосування мікробних полігідроксибутиратів 

 
Ольга Ткачук, Олена Волошина 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: Відлік часу, в якому нині живе людство називають віком полімерів, 

оскільки з кожним роком синтетичні полімерні матеріали все більше застосовують в 
усіх галузях промисловості. Обсяги їх виробництва збільшуються, особливо це 
стосується  виробництва пакувальних виробів одноразового та короткотривалого 
використання, які після  використання потрапляють на смітники. Як відомо, термін 
розкладання традиційних полімерних матеріалів складає десятки і сотні років, а 
площі для міських звалищ обмежені, тому виникає проблема утилізації таких 
відходів.  

Одними із шляхів вирішення цієї глобальної проблеми є рециклінг, спалювання 
та захоронення, що також має негативні наслідки. Для виходу із екологічної ситуації, 
що склалася на сьогодні, дослідники пропонують виробництво полімерних матеріалів 
з застосуванням мікробних полігідроксибутиратів (ПГБ). Даний полімер здатний 
повністю і безпечно руйнуватися в навколишньому середовищі на Н2О та мінімальну 
кількість СО2 [2]. 

Основна частина: Полігідроксибутират отримують  лише біотехнологічним 
способом за допомогою синтезу різних прокаріотичних мікроорганізмів Alcaligenes 
latus, Ralstonia eutropha, Сupriavidus eutrophus, Azotobacter vinelandii, 
Methylobacterium organophilium в специфічних умовах незбалансованого росту з 
надлишком вуглеводневого субстрату в середовищі, при дефіциті кисню та 
мінеральних солей азоту, сірки, фосфору. Накопичується ПГБ  в клітинах 
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мікроорганізмів як запасна речовина у вигляді гранул, які утворюють щільно 
упаковані тяжі з фосфоліпідними оболонками [4].  

На даний момент мікробні ПГБ застосовуються для виготовлення упаковки 
харчових продуктів. Підвищення попиту  використання даного полімеру для 
виробництва пакувальних виробів полягає в тому, що вони розкладаються у природі 
близько 36 тижнів, на відміну від синтетичних полімерних матеріалів. ПГБ за своїми 
пластичними властивостями близький до поліетилену та поліпропілену, тому може 
повністю замінити їх використання  [1]. 

Широкого застосування набули біополімери на основі полігідроксибутирату в 
медицині, як матеріали для хірургії, ортопедії, онкології, стоматології. 
Термопластичні властивості мікробного ПГБ дозволяють виготовляти з них 
хірургічні нитки, плівкові матеріали для покриття ран та опіків, ортопедичні 
імплантати, пластини, гвинти та штифти.  Застосування ендопротезів з ПГБ сприяє 
швидкій регенерації пошкоджених тканин, оскільки не відбуваються реакція 
організму на чужорідне тіло. Крім того, ПГБ можуть бути застосовуватися при 
виготовленні мікрокапсул та нанокапсул для ліків пролонгованої дії [3]. 

У сільському господарстві з мікробних ПГБ виготовляють агрополотно для 
парників, які після використання  піддається процесу біодеградації грунтовими 
мікробіоценозами. Нещодавно було розроблені гербіцидні засоби та добрива для 
цільової доставки у грунт. Ліофілізовані гранули гербіциду покривають плівкою з 
полімеру ПГБ, товщиною 0.2 мм , що збільшує час перебування препарату в грунті та 
значно підвищує ефективність їх дії. Крім того, використання даного гербіцидного 
засобу не буде забруднювати навколишнє середовище, на відміну від інших 
гербіцидних препаратів [2]. 

Висновки: Мікробні полігідроксибутирати завдяки своїм унікальним 
властивостям, а саме біосумісності, термопластичності, біодеградабельності знайшли 
практичне застосування у медицині, легкій промисловості та сільському 
господарстві. 

Література 
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49. Ефективність застосування сучасних антимікробних засобів 
при переробці цукрового сорго 

 
Юлія Устимчук, Світлана Тетеріна 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: Сорго є перспективною культурою для України. Зернове сорго є 

відмінною альтернативою соняшнику в умовах посушливого клімату Півдня та 
Сходу України та здатне забезпечувати стійкі високі врожаї. Силосне сорго 
спроможне задовольнити потреби тваринництва у високоякісному силосі та зеленій 
масі [1]. В Україні цукор виробляють тільки із цукрових буряків. За останні 15 років 
виробництво цукру зменшилося більш ніж у тричі. Загальний обсяг цукру, що 
виробляється, не задовольняє навіть внутрішні потреби держави. Ця негативна 
тенденція на ринку цукру ставить проблему пошуку нетрадиційних видів сировини 
для забезпечення населення України цукром та цукровмісними продуктами. 
Перспективним в цьому відношенні є цукрове сорго [2].  

Після перероблення стебел цукрового сорго за допомогою ручного вальцевого 
пресу, на поверхні обладнання залишаються цукровмісні рештки клітинного соку, що 
сприяє розвитку контамінуючої мікрофлори, джерелом якої може виступати повітря, 
залишки ґрунту та нативна мікробіота стебел сорго. Тому актуальним є підбір 
ефективних дезінфікуючих засобів для зниження мікробного обнасінення поверхонь 
обладнання. 

Матеріали і методи: Об’єктами досліджень була типова мікрофлора соку 
цукрового сорго, зокрема в якості тестових культур використовували наступні види: 
Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Acinetobacter calcoaceticus,  Cryptococcus albidus, Erwinia aroideae, 
Enterobacter cloacea. У ході досліджень було перевірено ефективність дезінфікуючих 
засобів «Жавель-Клейд» (на основі дихлорізоціанурової кислоти); «Аніосурф» (на 
основі четвертинних амонійних та бігуанідних сполук); «Аніозим» (на основі 
четвертинних амонійних, гуанідинових сполук та комплексу ферментів); «Бетастаб» 
(на основі β-хмелевих кислот); «Гембар» (на основі полігексаметиленгуанідин 
хлориду). 

Дослідження здійснювали методом дифузії в товщі агару, а саме, методом лунок. 
Спочатку виконували посів суцільного газону суспендованої тестової культури на 
поверхню стерильного м´ясопептонного агару, далі вирізали лунки за допомогою 
стерильного пробкового свердла на відстані 20 мм від краю чашки Петрі. В утворені 
лунки вносили по 2 мкл робочого розчину кожного з досліджуваних препаратів. 
Концентрація робочого розчину відповідно становила: для препаратів «Аніосурф», 
«Аніозим» та «Гембар» – 0,5 %, «Жавель-Клейд» – 0,05 %, а «Бетастаб» – 10 %. 
Висновки про ефективність антисептичних засобів робили по наявності зони 
затримки росту (ЗЗР) мікроорганізмів.  

Результати: В ході досліджень високу інгібуючу дію щодо пригнічення L. 
mesenteroides, L. acidophilus, Pseudomonas aeruginosa та E. сoli проявили «Жавель-
Клейд», «Аніосурф», «Аніозим» та «Гембар» (ЗЗР від 20 до 33 мм), щодо решти 
тестових мікроорганізмів, то дані препарати проявляли достатню інгібуючу дію (ЗЗР 
від 14 до 18 мм). Найбільшу ефективність мали препарати «Жавель-Клейд» та 
«Гембар», а найменш ефективним виявився препарат «Бетастаб», який проявив не 
достатню інгібуючу дію щодо більшості тестових культур. Препарати «Аніосурф» та 
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«Аніозим» хоч і виявляли значну інгібуючу дію, однак в ряді випадків було відмічено 
поступове заростання ЗЗР, що може свідчити про адаптацію більшості видів 
використаних у дослідженнях мікроорганізмів. 

Висновки: Отримані результати дозволяють рекомендувати використання 
препаратів «Жавель-Клейд» та «Гембар» під час проведення санітарно-гігієнічних 
заходів щодо підготовки пресового обладнання до одержання соку цукрового сорго. 
Оскільки решта досліджуваних препаратів виявились не достатньо дієвими щодо 
контамінуючої мікрофлори в досліджуваних концентраціях робочого розчину, тому у 
разі їх застосування необхідно значно підвищувати концентрацію робочих розчинів 
або використовувати дані дезінфектанти в комбінації з іншими препаратами. 

Література 
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50. Вплив бактеріального препарату на посол сиров’яленого 
продукту із яловичини 
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Вступ; Одним із перспективних напрямів інтенсифікації виробництва 

ферментованих м’ясних продуктів є застосування бактеріальних препаратів. Вони 
забезпечують певні біохімічні перетворення у м’ясній сировині завдяки 
продукуванню ферментів, вітамінів, білків та незамінних амінокислот, підвищуючи 
тим самим біологічну цінність і санітарно-епідеміологічну безпеку готової продукції 
[1]. 

Застосування спеціально підібраних заквашувальних культур дозволяє 
регулювати перебіг зброджування вуглеводів під час визрівання ферментованих 
м’ясних продуктів. Для забезпечення гарантованого домінування бактеріальних 
культур рівень інокуляту повинен бути 6,0-7,0 log КУО/г, що зазвичай на два 
порядки вище за рівень автохтонної мікрофлори. Підвищення інокуляційної дози 
призводить до скорочення лаг-фази, і тому прискорює час кислотоутворення; але 
кількість інокуляту не впливає на кінцевий рН, оскільки дуже швидко знижується 
активність води і, відповідно, швидко інгібується ріст заквашувальних культур [2]. 
Перспективним у технології таких бактеріальних препаратів є поєднання в одній 
композиції молочнокислих бактерій та мікроорганізмів інших таксономічних груп. 
Метаболічна активність різних родів бактерій сприяє інтенсифікації процесів 
ферментування сировини та забезпечує якість готової продукції, надаючи їй 
специфічних органолептичних властивостей. 

Матеріали та методи: Для досліджень використовували спинний мускул 
(Longissimus dorsi) яловичої туші I категорії. Розсіл для м’яса готували шляхом 
розчинення інгредієнтів. Рецептура розсолу складалася з таких компонентів (з 
розрахунку на 1 л): сіль кухонна – 80 г; глюкоза – 15 г; нітрит натрію – 0,2 г; 
бактеріальний препарат «Лакмік» – 0,5 г; вода – до 1 л. 
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Препарат «Лакмік» – призначається для виготовлення ферментованих м’ясних 
продуктів, до складу якого входять культури видів Lactobacillus casei ssp. сasei, 
Lactobacillus casei ssp. rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Micrococcus varians. 

Активну кислотність (рН) вимірювали потенціометрично, активність води (аw) за 
допомогою портативного приладу AquaLab серії 3 модель ТЕ (США), вміст нітриту 
за інтенсивністю забарвлення, яке утворювалось за взаємодії нітриту з 
сульфаніламідом та N-(1-нафтил)-етилендіаміндігідрохлорідом у безбілковому 
фільтраті [3]. 

Результати: За лабораторних умов було досліджено функціонування 
препарату «Лакмік» у виробництві сиров’ялених виробів яловичини за рецептурою 
на балик «Дарницький».   

Сиров’ялені вироби різних варіантів розрізнялись між собою за такими 
важливими технологічними характеристиками як рівень рН, активність води, 
залишковий вміст нітриту (табл.). 

Таблиця 
Характеристика сиров’ялених виробів яловичини  

Характеристика Контроль Дослід 
Активна кислотність, од. рН 5,33 5,13 
Активність води (aw) 0,941 0,910 
Вміст нітриту, мг/100 г 2,6 2,0 

Початковий рівень кислотності для всіх зразків становив (5,88±0,03) од. рН. Під 
час посолу та визрівання кислотність зростала інтенсивніше у варіанті з додаванням 
бактеріального препарату, що, вірогідно, є результатом активного розвитку 
молочнокислих мікроорганізмів, які входять до його складу. Наприкінці визрівання 
рівень рН у дослідному варіанті був нижчим за початковий на (14) %, тоді як у 
контрольному варіанті – лише на 10%.  

Залишковий вміст нітриту у контрольному варіанті становив 26 % вихідного, у 
виробі з композицією його залишкова кількість була нижчою і складала 20 % 
початкової. Вочевидь інтенсивніше розкладання нітриту зумовлене високою 
нітритредукувальною активністю застосованих бактеріальних культур. Показник аw у 
готових продуктах, виготовлених зі застосуванням бактеріального препарату, 
нижчий, аніж у контрольному варіанті.  

Отже, додавання бактеріального препарату «Лакмік» призводить до 
інтенсифікації посолу та сушіння м’ясних сиров’ялених виробів, що є бажаним у 
виробництві. 

Висновки: Встановлено, що бактеріальний препарат «Лакмік» дозволяє значно 
скоротити тривалість посолу та дозрівання сиров’ялених м’ясних виробів. 
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Національний університет харчових технологій 
 

 
Вступ: Екологічна ситуація в Україні на сьогодні досить складна, якщо не 

критична. Можна спостерігати безконтрольну експлуатацію природних ресурсів 
(вирубка лісів, стихійні звалища, несанкціонована розробка корисних копалин, 
неконтрольовані викиди підприємств та ін.). Підприємства важкої металургії, 
енергетики, хімічної промисловості працюють з високим степенем зношення 
основних виробничих фондів. Промисловість масово заощаджує на очисних системах 
та вторинній переробці відходів. Не краща ситуація і в сільському господарстві. 
Також найбільш важливою та прогресуючою проблемою є зростання кількості 
населення великих промислових міст з одночасним зростанням чисельності 
автотранспорту та токсичних викидів газів у повітря.  

Першою ланкою у боротьбі з екологічними забрудненнями є прослідковування 
тенденцій до збільшення чи зменшення забруднюючих факторів. Це перш за все 
моніторинг та індикація навколишнього середовища. У даній роботі розглянута 
індикація атмосферного повітря, забрудненість якого найбільш гостро впливає на 
здоров'я населення. 

Основна частина: У роботі розглянутий найбільш простий, дешевий та 
репрезентативний метод біоіндикації, широко відомий під назвою ліхеноіндикація. 
Суть цього методу полягає у високій чутливості епіфітних лишайників (ростуть на 
стовбурах дерев) до атмосферних забруднень. Лишайник є складною біологічною 
системою, що представляє собою симбіоз фіто- та мікобіонта. Найбільше чутливість 
індикатора проявляється до присутності у промислових регіонах та містах газів, 
таких як SO2, NO2, CO, О3, галогеновмісних з´єднань. Висока розчинність цих газів у 
воді та фізіологія лишайника сприяє швидкому їх засвоєнню таломом лишайника та 
швидкій реакції. Перевагою ліхеноіндикаційних досліджень є пряме відображення 
впливу полютантів на біологічні системи. 

На сьогодні існує широкий спектр ліхеноіндикаційних досліджень, які 
відрізняються між собою за методиками. Це порівняльні методи, методи картування 
та ліхеноідикаційного індексування. Широкого розповсюдження нині набувають 
спектрометричні методи, вони є кількісними і досить точними, але потребують більш 
дорогого обладнання. 

Метою даної роботи було опрацювання літературних джерел, щодо стану 
атмосферного повітря в Україні, основних забруднювачів повітряного басейну та 
методів досліджень, що дозволяють проводити моніторинг та індикацію стану 
атмосфери України.  

В ході даної теоретичної роботи буде виконано практичне завдання по 
виготовленню навчальних планшетів, на яких будуть представлені типові 
представники ліхенофлори України, які є найбільш показовими з точки зору 
біоіндикації. 

Результати: В ході даної роботи було описано стан атмосферного повітря 
України. Вказано основні забруднювачі атмосфери в промисловому секторі та 
основні забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу. Охарактеризовано 
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негативний вплив атмосферного забруднення на здоров'я людини. Досліджено 
основні методи біоіндикаційних досліджень та сфери їх застосування. Описано та 
охарактеризовано метод ліхеноіндикації для проведення досліджень стану 
атмосферного забруднення на певній території. Вказано переваги та недоліки даного 
методу. Описано методики ліхеноіндикаційних досліджень. Виготовлено навчальні 
планшети. 

Висновки: Отже, лишайники є ефективними та показовими організмами з 
точки зору біоіндикації стану атмосфери, що дозволяють отримати швидкий та 
об’єктивний результат стосовно ступеня забруднення атмосферного повітря 
досліджуваної території. 

Література 
1. Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення у 2012 році: (Офіційний сайт Державного комітету 
статистики України) [Електронний ресурс] / Статистичний бюлетень – К., 2013. – 
вих. № 06 4-34/320. – C. 51. – Режим доступу до джерела: http://www.ukrstat.gov.ua. 

2. Мейсурова А. Ф., Хижняк С. Д. Идентификация кислотного загрязнения с 
помощью Фурье-ИК спектрального анализа индикаторных лишайников // 
Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10 (часть 4). – С.785-792. 

3. Freitas M., Costa N. Lichens as bio indicators of atmospheric pollution in Porto, 
Portugal // J. Biodiv. Environ. Sci. – 2011. – V.1, №1. – Р. 29-32. 

 
 

52. Вплив температури та рН на відновлення кисневмісних 
сполук хлору культурами Acinetobacter thermotoleranticus С-1 та 

Aerococcus dechloraticans ТГС-463 
Олександра Шкап 

Національний університет харчових технологій 
Галина Смирнова 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ 
 
Вступ: Забруднення довкiлля хлоратами стало загрозливою проблемою. Цi 

сполуки не утворюються природним шляхом, а переважно надходять у середовище зi 
стiчними водами промислових підприємств, вони вибухонебезпечнi у сухому виглядi 
та надзвичайно стiйкі у розчинaх [1].  

В літературі майже відсутні данні про вплив температури та кислотності 
середовища на відновлення кисневих сполук хлору. Відомо, що температура і рН є 
неспецифічними інгібіторами, які впливають переважно на ферменти клітини. 
Надходження в очисні споруди багатокомпонентних стоків може сильно змінювати 
значення рН, що відображається на активності специфічної мікрофлори і параметрах 
очистки [2]. 

Матеріали і методи: Об′єктами дослідження були культури 
хлоратвідновлюючих бактерій Acinetobacter thermotoleranticus С-1 та Aerococcus 
dechloraticans ТГС-463, виділені з очисної установки стічних вод сірникової 
фабрики. Штами вирощували на середовищі наступного складу, г/л: K2HPO4 ∙ 3Н2О –
1,0; KH2PO4 – 1,0; MgSO4∙7Н2О – 0,1; NH4CI – 2,0; KCIO3 – 2,0; МПБ – 10% або Na-
лимоннокислий 3-х зам. – 1,0; вода – до 1л. Вплив температури вивчали в діапазоні 2-
50о С на мінеральному середовищі з МПБ та 2,0 г/л хлората. Швидкість відновлення 
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хлоратів визначали за їх залишковою концентрацією. Вплив кислотності та лужності 
середовища на процес вивчали шляхом створення в поживному середовищі різних 
значень рН додаванням 10%-вого розчину сірчаної кислоти або NaOH після внесення 
інокуляту.  

Результати: Дослідження швидкості відновлення хлоратів при різних 
значеннях рН показали, що процес може відбуватися в досить широкому діапазоні 
(рис. 1). Характер залежності активності культур від рівня рН ідентичний для 
досліджуваних культур. Відновлення хлоратів починається практично одразу після 
посіву, тобто та кількість розчиненого кисню, яка є у середовищі, не є інгібуючою 
для цих культур.  
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Рис.1. Відновлення хлоратів Acinetobacter thermotoleranticus C-1 при різних 
значеннях рН. 

Доведено, що ріст хлоратвідновлюючих мікроорганізмів можливий в широкому 
діапазоні температур (рис. 2). 
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Рис.2. Відновлення хлоратів при  різних температурах 
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Аналіз результатів свідчить про досить широкий діапазон активності культур , 
який складає від +2 до +470С з оптимумом 32-350С. 

Висновки: Хлоратвідновлюючі бактерії редукують хлорати в діапазоні 
значень рН 5-9, oптимальними є 6,8-7,2. Відновлення хлоратів можливо при 
температурі від +2 до +470С з оптимумом 32-350С. Дані дослідження можуть бути 
використані для оптимізації процесу біоочищення стічних вод на практиці.  

Література 
1. Смирнова Г.Ф. Особенности метаболизма бактерий, восстанавливающих 

хлораты и перхлораты // Мікробіологічний журнал. – 2010. – Т. 72, № 4. – С. 22-28. 
2. Xiao Y. Рerchlorate reduction using salt-tolerant cultures. – The University of British 

Columbia. – Columbia, 2012. – 128 р. 
 
 

53. Вплив нікотинаміду на поглинання серотоніну нервовими 
закінченнями мозку за експериментального паркінсонізму 

 
Олександра Штомпель 

Національний університет харчових технологій 
 
Вступ: Хвороба Паркінсона є прогресуючим нейродегенаративним 

захворюванням, яке супроводжується брадикінезією, тремором, постуральною 
нестійкістю, тощо, що в основному виникають при зниженні активності чорної 
субстанції середнього мозку, та зниженому рівні дофаміну в ній. Це одне з 
найпоширеніших хронічних нейродегенеративних захворювань, що виникають при 
старінні людей, статистика захворюваності якого коливається в співвідношенні 
1:800-1,000 чоловік у віці старше 60 років [1].  

Незважаючи на намагання з’ясувати молекулярні механізми, що лежать в основі 
нейродегенеративних процесів, багато аспектів розвитку та перебігу цієї патології 
залишається невідомими. Тому на даний час здійснюється пошук ефективних 
препаратів для лікування цієї патології, а також біомаркерів за якими її можна 
ідентифікувати [2]. 

Матеріали і методи: Моделювання хвороби Паркінсона проводилось на 
щурах-самцях лінії Вістар масою 280-320 г, які утримувались в стандартних умовах 
віварію. У тварин моделювали MPTP-індукований паркінсонізм шляхом 
внутрішньочеревинного введення нейротоксину МРТР в дозі 30 мг/кг маси тіла 
одноразово, що спричиняє токсичний вплив як на аксони, так і на тіла нейронів, 
імітуючи клінічну стадію хвороби Паркінсона. 

Тварин поділяли на три групи: контрольну, паркінсонічну та паркінсонічну 
групу, яка отримувала NAm у дозі 200 мг/кг маси тіла щодобово, 
внутрішньочеревинно, впродовж 14 діб. Спостереження за тваринами проводили 
кожної доби. Тварин з експериментальним паркінсонізмом декапітували через 20 діб.  

Для оцінки стану серотонінергічної медіаторної системи за хвороби Паркінсона 
було проведено виділення синаптосом головного мозку щурів за методом 
диференційного центрифугування в градієнті густини сахарози за методом Abita [3]. 

Поглинання серотоніну синаптосомами кори головного мозку щурів визначали за 
допомогою міченого серотоніну, поглинену радіоактивність якого вимірювали на 
рідинно-сцинтиляційному спектрометрі [4]. 
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Результати: Результати досліджень продемонстрували, що при хворобі 
Паркінсона поглинання серотоніну збільшувалося на 28%. Отримані дані 
узгоджуються з даними інших авторів  згідно з якими при хворобі Паркінсона 
виявлені порушення транспортерів дофаміну та серотоніну, що викликає зміни у 
метаболізмі цих моноамінів. 

Введення NАm тваринам з хворобою Паркінсона дозволило частково 
нормалізувати зворотне поглинання серотоніну, яке знижувалося на 18 %, що 
свідчить про нейропротекторну роль нікотинаміду. 

Попередні дані свідчать про те, що NAD+, попередником синтезу якого є NAm, 
реалізує свою нейромодуляторну дію шляхом залежної від його концентрації 
деполяризації мембрани та опосередкованої Са2+ стимуляції процесів вивільнення 
деяких нейромедіаторів, зокрема серотоніну [11]. 

Висновки: Отже, виявлено, що серотонінергічна медіаторна система зазнає 
змін за хвороби Паркінсона, а введення нікотинаміду сприяє частковій нормалізації 
зворотного поглинання серотоніну, тому нейропротекторна роль нікотинаміду може 
знайти використання у якості підтримуючої терапії за цієї патології. 
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54. Використання препаратів поверхнево-активних речовин 
Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В - 7241 для деструкція нафтових 

забруднень ґрунту за присутності важких металів 
 

Ніна Антонюк, Анастасія Конон 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Величезною проблемою сьогодення є забруднення навколишнього 

середовища нафтою та її похідними [1]. Традиційні фізичні і хімічні методи 
очищення промислових об'єктів і екосистем від цих ксенобіотиків не забезпечують 
повного усунення наслідків аварійних розливів. З літератури відомо [2, 3], що 
ефективними методами ліквідації нафтових забруднень є біологічні, засновані на 
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використанні мікроорганізмів і їх метаболітів, зокрема мікробних поверхнево-
активних речовин (ПАР).  

У попередніх дослідженнях встановлено, що за присутності препаратів ПАР 
Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у вигляді постферментаційної культуральної 
рідини ступінь деструкції нафти у ґрунті (20 г/кг) становить 80 % при кімнатній 
температурі [4]. Проте у природних умовах забруднення ґрунту спричиняється 
комплексом речовин, а температура навколишнього середовища часто нижча за 
кімнатну. 

Мета даної роботи – дослідження впливу препаратів ПАР A. сalcoaceticus ІМВ В-
7241 на деструкцію нафтових забруднень у ґрунті за присутності декількох катіонів 
металів (Cd2+, Cu2+, Pb2+) при зниженій температурі. 

 
Матеріали і методи: Для моделювання комплексного забруднення на 1 кг 

ґрунту вносили 24 мл нафти, 100 мл препаратів ПАР у вигляді постферментаційної 
культуральної рідини A. calcoaceticus ІМВ В-7241, 0,01 % диамонійфосфату і 0,1–1,0 
мМ Сu2+, Cd2+ та Pb2+ у вигляді 1 М розчинів солей (CuSO4×5H2O, CdSO4×8H2O і 
Pb(СН3COO)2) у різних комбінаціях. Тривалість досліду становила 60 діб при 
зниженій температурі (10–13 оС). Залишкову кількість нафти визначали ваговим 
методом після трикратної екстракції гексаном та упарювання на випарній установці. 

 
Результати: Встановлено, що наявність катіонів металів у максимально 

досліджуваних концентраціях (1,0 мМ Cu2+, 0,5 мМ Cd2+ і Pb2+) практично не 
впливала на ефективність деструкції нафти у грунті під дією препаратів ПАР A. 
calcoaceticus ІМВ В-7241 (таблиця). Так, на 60 добу ступінь розкладання нафти у 
грунті за присутності двох катіонів металів становив 61–77 %, у той час як без 
металів – 68 %. Дещо нижчі показники деструкції (56 %) спостерігали за наявності 
суміші купруму, кадмію і свинцю. Аналогічні результати були отримані і за 
зниження концентрації катіонів металів у грунті до 0,1 мМ. 

Таблиця 
Деструкція нафти у грунті, що містить декілька токсичних металів, за 
присутності препаратів ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 

Ступінь деструкції нафти (%) через Суміш металів у 
забрудненому 
нафтою грунті 10 діб 15 діб 20 діб 30 діб 60 діб 

Без металів 24 28 32 37 68 
Cu2++Cd2+ Н. в. Н. в. Н. в. 26 68 
Cu2++Pb2+ 18 25 27 30 77 
Pb2++Cd2+ 30 42 43 47 61 

Cu2++Cd2++Pb2+ 13 20 23 28 56 

П р и м і т к а:  Ступінь деструкції нафти у необробленому ПАР і катіонами 
металів грунті 4 %. При визначені ступеню деструкції нафти похибка досліду не 
перевищувала 5 %. Н. в. – не визначали. 

Висновки: Отже, у результаті проведеної роботи показана ефективність 
використання препаратів ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 для деструкції 
комплексних з важкими металами нафтових забруднень грунту навіть за зниженої 
температури.  
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55. Метаболіти bacillus sp., pseudomonas sp. та trichoderma sp. як 
основа мікробіологічних препаратів для отримання екологічно 

чистої продукції 
 

Коломієць М.А., Тугай А.О., Паскалова Т.Б.,  
Шарунова В.С., Сафронова С.Е., Бородай В.В. 

Національний університет біоресурсів і природокористування 
 
Овочі та картопля є найважливішими і незамінними продуктами харчування, що 

володіють унікальною харчовою цінністю. Вони відіграють важливу роль в раціоні 
харчування населення,  є джерелами легко засвоюваних вуглеводів, органічних 
кислот, фізіологічно активних речовин - вітамінів, ферментів, поліфенолів, 
біоантиоксидантів, харчових волокон, мінеральних і пектинових речовин і ін. Однак, 
останнім часом якість продукції погіршилась в результаті масового використання 
хімічних засобів захисту рослин, триваючого посилення пестицидного навантаження, 
порушення агробіоценотичних зв’язків і загального погіршення екологічної 
обстановки. Тому актуальними є питання, пов’язані з  органічним землеробством, 
отриманням екологічно чистої продукції та використанням мікробіологічних 
препаратів [1,2,3]. Широкий арсенал біологічних препаратів,  що запропоновані на 
сучасному ринку, вимагає пошуку найбільш ефективних препаратів, здатних 
максимально проявляти потенційні імуно-індукторні та захисні  властивості не лише 
при вирощуванні, але й  при зберіганні продовольчої продукції. Дослідження 
проводили в умовах лабораторії промислової біотехнології кафедри екобіотехнології 
та біорізноманіття, в умовах сховища лабораторії технологічного і технохімічного 
контролю якості продукції рослинництва НУБіП України. Використовували сорти 
картоплі Скарбниця та Повінь, моркви – Шантене сквирська, столового буряку – 
Бордо. Перед закладанням на зберігання  проводили обробку бульб картоплі та 
коренеплодів моркви та буряка  біопрепаратами: Фітоцид-Р (на основі Bacillus subtilis 
1,0x104 КУО/см3,  ПП « БТУ-Центр», Україна), Планриз ( на основі бактерії 
Pseudomonas fluorescence штам АР-З3, з титром 2,5х103 кл/мл, Україна) та 
Триходермін-Р (на основі Trichoderma lignorum M-40, титр 1х105 см3 ,Україна). Овочі 
та картопля зберігались у сховищі з припливно – витяжною вентиляцією протягом 6 
місяців. В кінці зберігання проводили облік поширення та розвитку хвороб, втрати 
маси, вмісту крохмалю, сухих речовин та цукрів.  
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При штучному зараженні виявлено антагоністичні властивості досліджуваних 
культур мікроорганізмів та їх метаболітів відносно основних збудників захворювань 
картоплі, моркви та буряка. В кінці  спостерігали, що обробка біопрепаратами 
позитивно вплинула на зміни хімічного складу бульб та коренеплодів. При 
використанні біопрепаратів такі показники якості, як кількість крохмалю та сухих 
речовин перевищували показники контролю. За шість місяців зберігання втрати 
сухих речовин в бульбах скорочуються на 1,6-4,0%, крохмалю - на 1,9-3,6%, вітаміну 
С - на 0,9-1,8 мг%. Відзначено поліпшення таких технологічних показників бульб, як 
розмір крохмальних зерен і потемніння м'якоті бульб. Це в кінцевому рахунку 
відіграє важливу роль в збереженні якості продовольчої картоплі і придатності його 
до переробки при тривалому зберіганні. Встановлено, що біопрепарати мають 
пролонгуючу дію на імунізацію картоплі та овочів, змінюють спрямованість обміну 
речовин в бік скорочення накопичення небажаних продуктів метаболізму, які 
погіршують технологічні та кулінарні властивості. В оброблених бульбах знижується 
швидкість накопичення редукуючих цукрів в 1,2-1,8 разів, змінюється активність 
ферментів, що призводить до скорочення втрат, стабілізації товарного якості та 
харчової цінності продукції в процесі тривалого зберігання. Обробка продукції 
біопрепаратами призводить до скорочення загальних втрат маси при зберіганні 1,4-
2,6 рази по відношенню до контролю, знижує ураженість збудниками хвороб в 2,6-
4,7 рази. У процесі зберігання на коренеплодах буряку у контрольному варіанті 
спостерігались такі хвороби, як фомоз, біла парша, хвостова гниль, гниль сердечка, 
тоді як при застосуванні  біопрепаратів – в основному тільки хвостова гниль і фомоз 
в незначній кількості. В меншому ступені були уражені  збудниками білої, сірої та 
чорної гнилей та фомозом коренеплоди моркви, збудником фузаріозної сухої гнилі 
бульби картоплі. Отже, застосування мікробіологічних препаратів при зберіганні 
картоплі та овочів підвищує захисні механізми бульб та коренеплодів, знижуючи 
загальні втрати маси, втрати від хвороб, сприяє кращій збереженості крохмалю, 
сухих речовин, моно-і дисахаридів, сприяє стабілізації товарної якості та харчової 
цінності продукції в процесі тривалого зберігання. 
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56. Оптимизация состава питательной среды с целью 
получения высокоактивного ферментного препарата лакказы 

 
Ольга Стерляжникова, Марк Шамцян 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет) 

 
Введение: Лакказа (n-дифенол: кислород оксидоредуктаза, КФ 1. 10.3.2) из 

базидиальных грибов обладает высоким окислительно-восстановительным 
потенциалом и широкой субстратной специфичностью и благодаря этому может 
применяться в самых разных областях промышленности: целлюлозно-бумажной, 
пищевой, косметической, текстильной, синтезе лекарственных препаратов и др. 
Ферментный препарат лакказы может найти широкое применение в пищевой 
промышленности: как добавка в продукты питания и напитки (для стабилизации вин, 
пива, при обработке фруктовых соков) [1], для определения фенольных соединений в 
напитках (танин в чае, полифенолы в вине) [2], биоремедиация сточных вод пищевой 
промышленности [3]. Применение лакказы в выпечке приводит к улучшению 
обрабатываемости теста (увеличение прочности, стабильности и пониженная 
липкость, улучшенная структура мякиша и мягкость выпеченного хлеба) [4]. Однако 
в настоящее время применение лакказы ограничивается высокой стоимостью 
фермента. 

Объектом исследования является штамм Funalia trogii ТИ 035, выбранный в 
качестве активного продуцента лакказ в результате скрининга культур базидиальных 
грибов из коллекции кафедры технологии микробиологического синтеза 
СПбГТИ(ТУ). Следует провести оптимизацию состава питательной среды по 
источникам углерода и азота с целью снижения себестоимости ферментного 
препарата. В представленной работе приведена оптимизация по источнику углерода.  

Материалы и методы: Выделение чистых культур, получение посевного 
материала, глубинное культивирование базидиомицетов, определение оксидазной 
активности штамма в глубинной культуре. 

Результаты: Изучено влияние различных доступных источников углерода 
(глюкозы, лактозы, сахарозы, мальтозы, фруктозы, муки пшеничной в.с., муки 
кукурузной) на оксидазную активность в условиях глубинного культивирования. 
Полученные данные показали наибольшее значение оксидазной активности в 
культуральной среде штамма Funalia trogii ТИ 035 при культивировании его на 
средах с содержанием в качестве источника углерода пшеничной муки в.с. Вероятно, 
это объясняется тем, что в муке присутствует большое содержание пищевых 
волокон, которые могут выступать в качестве индуктора для лакказы.  

Далее было проведено сравнение пшеничной муки высшего сорта и пшеничной 
муки второго сорта как источников углерода при культивировании. Полученные 
данные представлены на рис 1.  
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Рис 1. - Влияние различного содержания пшеничной муки в. с. и пшеничной 

муки II с. при глубинном культивировании на оксидазную активность 
 

При использовании пшеничной муки II сорта оксидазная активность выше, чем 
при использовании пшеничной муки высшего сорта. В питательной среде 
содержащей муки 15 г/л оксидазная активность выше, чем в среде содержащей 10 г/л.  

Выводы: В ходе проделанной работы определен доступный источник углерода 
(пшеничная мука второго сорта) для глубинного культивирования штамма Funalia 
trogii ТИ 035, при которых достигается высокий выход и активность лакказы. 
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57. Изучение гипохолестерольного действия некоторых 

базидиомицетов 
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Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет) 

 
Согласно данным ВОЗ 2010 года, основной причиной смерти людей являются 

сердечно-сосудистые заболевания. Одним из главных факторов риска является 
повышенный уровень холестерина в крови. Поэтому актуальной проблемой является 
разработка новых эффективных и безопасных средств для снижения уровня 
холестерина в крови. 

В данной работе изучалось гипохолестерольное действие базидиомицетов. Как 
известно, грибы обладают широким спектром различных видов активности [1, 2]. 
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Грибы, у которых обнаружена гипохолестерольная активность могут снижать 
уровень холестерина и быть перспективным объектом для исследований. 

Проводился скрининг коллекции базидиальных грибов кафедры технологии 
микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ). Объектами исследования являлись 
следующие культуры: Coriolus hirsutus, Cerrena Unicolor, Trametes ochгасеа, Panus 
conchatus, Ganoderma lucidum, Flammulina velutipes и Coprinus logopides. 

Глубинное культивирование проводили на питательной среде, содержащей 
глюкозу в качестве источника углерода и пептон в качестве источника азота, в 
течение 7 дней. По окончании культивирования биомассу отделяли от нативного 
раствора фильтрованием, высушивали при 50º С, измельчали и использовали для 
исследования гипохолестерольной активности. 

Модель гиперлипидемии крыс была выбрана на основе экспериментального 
опыта Института экспериментальной медицины РАМН и на основе других работ [3]. 

Эксперимент проводился в течение 21 дня на белых крысах-самцах. Животные 
были разделены на группы по семь животных в каждой и получали: интактная группа 
– стандартный сухой корм и воду без ограничений, контрольная группа – 
гиперлипидемическое питание и воду, экспериментальные группы – 
гиперлипидемическое питание с добавлением грибного препарата.  

Через 21 день кровь и печень крыс брали для исследования. Уровень общего 
холестерина, альфа-холестерина и триглицеридов в плазме крови определялся при 
помощи комплекта для определения холестерина "Human" (Германия).   

На основе полученных данных был рассчитан коэффициент атерогенности. Этот 
показатель служит для грубой количественной оценки степени риска атеросклероза 
[4]. 

Было обнаружено, что добавление мицелия почти всех исследуемых грибов к 
гиперлипидемическому рациону крыс приводит к значительному снижению уровня 
общего холестерина в крови. Однако, в некоторых случаях, это снижение 
проиcходило за счёт снижения уровня полезного альфа-холестерина. Наибольшее 
снижение коэффициента атерогенности, а значит и риска склерозирования сосудов, 
наблюдалось при добавлении к гиперлипидемическому корму мицелия грибов T.  
ochгасеа и P. conchatus. При добавлении к кормам мицелия грибов C. unicolor и T. 
ochгасеа наблюдается и самое низкое содержание холестерина в печени, что 
свидетельствует об эффективном ингибировании синтеза холестерина. Таким 
образом, с учетом коэффициента атерогенности лучшие результаты по снижению 
уровня холестерина у животных находящихся на гиперлипидемическом рационе 
показали культуры T. ochгасеа и P. conchatus. 
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