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The publication contains materials of 82 International scientific conference of 

young scientists and students "Youth  scientific  achievements  to  the  21st century  
Nutrition  problem  solution". 

It was considered the problems of improving existing and creating new energy 
and resource saving technologies for food production based on modern physical 
and chemical methods, the use of unconventional raw materials, modern 
technological and energy saving equipment, improve of efficiency of the 
enterprises, and also the students research work results for improve quality training 
of future professionals of the food industry. 

The publication is intended for young scientists and researchers who are 
engaged in definite problems in the food science and industry. 
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Матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем 
харчування людства у ХХІ столітті”, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 
2016 р. – Ч.1. – 440 с. 

 
Видання містить матеріали 82 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 науці та промисловості. 

 
Рекомендовано вченою радою Національного університету 
харчових технологій. Протокол № 11 від «25» березня 2016 р. 
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15. Сухі молочні багатокомпонентні суміші 
 

Кіра Овсієнко, Анастасія Пухляк 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ. Харчова промисловість в сучасних умовах вимагає підвищення 

ефективності виробництва, а це можливо за рахунок розширення асортименту та 
освоєння нових ресурсозберігаючих технологій.  

З врахуванням проблеми сезонності переробки молока і дефіциту молочної 
сировини, актуальним є виробництво сухих продуктів, зокрема сухих 
багатокомпонентних сумішей (СБС), що містять ряд позитивних властивостей – 
тривалість зберігання, компактність, можливість швидкого відновлення і переробки, 
зручність при транспортуванні.  

Метою роботи було розроблення СБС для молочного коктейлю шляхом сухого 
змішування молочної основи та сировини рослинного походження з підвищеною 
біологічною цінністю, покращеними органолептичними властивостями та створення 
продукту з тривалим терміном зберігання. 

Матеріали і методи. Для дослідження було обрано молоко сухе знежирене – 
основа (ДСТУ 4273:2003), в якості рослинної сировини – цикорій розчинний з 
екстрактами чорниці та брусниці (ТУ У 10.8-31513464-001:2014).  

Результати. Застосування цикорієвих сумішей як нетрадиційної складової сухих 
молочних сумішей надає продукту смакоароматичних характеристик та підвищує їх 
біологічну цінність. За літературними даними відомо, що цикорій надає позитивну 
дію при лікуванні цукрового діабету, оскільки він має в своєю складі органічну 
речовину – інулін, який має здатність знижувати глікемічний індекс продуктів. 
Вітамінно-мінеральний комплекс цикорію включає в себе вітаміни А, Е, В1, В2, В3, 
С, РР та мікроелементи кальцій, калій, магній тощо. 

Висушені плоди чорниці містять вуглеводи (глюкозу, цукрозу, фруктозу, 
пектини), органічні кислоти (лимонну, молочну, яблучну, янтарну, щавлеву), 
вітаміни (А, В, С, РР), мінеральні речовини, клітковину. В них присутні 
антиоксиданти, які зв'язують вільні електрони і цим самим не дають утворюватися 
злоякісним пухлинам, впливаючи на організм на клітинному рівні.  

У висушених ягодах брусниці міститься 3,8…8,7% цукрів, 0,12 мг % каротину, 
8…18 мг % аскорбінової кислоти, 0,13 мг % рибофлавіну, а також флавоноїди, 
1,7…2,0% органічних кислот, 0,2…0,3% пектинів, дубильні речовини, арбутин, 
барвники, сполуки марганцю. Хімічний склад ягоди забезпечує кровопостачання 
сітківки і всього очного яблука. 

В модельні зразки молочних сумішей вносилась рослинна сировина в кількості 
3…7%. Для відновлення СБС використовували питну воду температурою (405) С, 
після чого було визначено органолептичні властивості. 

Висновки. Під час аналізу вибраних компонентів значна увага приділялась їх 
сумісності з молочною основою, гармонійності поєднання їх органолептичних 
властивостей. Дослідження встановили доцільність використання обраних 
компонентів з метою одержання біологічно цінного продукту зі збалансованим 
складом поживних компонентів. 

 
 

 


