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Висока конкуренція на ринку лікеро-горілчаної продукції ставить 
перед виробниками завдання пошуку нових і нестандартних рішень 
удосконалення технології та  постійно стимулює розроблення і виведення на 
ринок нових видів напоїв з новими властивостями.  

Асортимент продукції, що виготовляють лікеро-горілчані підприємства 
України можна розділити на такі основні групи: горілки та горілки особливі,  
напої лікеро-горілчані. 

Горілка особлива - алкогольний напій міцністю від 37,5% до 56%, 
безбарвний, з вираженим ароматом та смаком, виготовлений оброблянням 
водно-спиртової суміші спеціальними адсорбентами з внесенням як 
нелетких, так і летких інгредієнтів. 

Настоянка – лікеро-горілчаний напій міцністю від 20% до 60% з 
масовою концентрацією екстрактивних речовин не більше ніж 20 г/100 см3, з 
гіркувато-пекучим або солодким пряним присмаком, виготовлений на основі 
настоїв спиртових з рослинної сировини з використанням інших 
напівфабрикатів та інгредієнтів. 

Різноманіття асортименту лікеро-горілчаної продукції створюється 
завдяки застосуванню різних видів сировини та напівфабрикатів, отриманих 
з рослинної та плодово-ягідної сировини. 

У горілках особливих та настоянках все частіше спостерігається 
включення до їх складу напівфабрикатів (ароматних спиртів та настоїв 
спиртових), отриманих із різних зернових культур. [1-3] 

У лікеро-горілчаній галузі для отримання напівфабрикатів 
використовують зернівку таких зернових культур, як: 

- злакові (пшениця, жито, ячмінь, овес, рис, просо), 
- гречкові (гречка їстівна), 
- бобові (горох, квасоля, соя). [1-3] 
У лікеро-горілчану продукцію вносять також настої спиртові, отримані 

з пророслих зерен наведених вище злакових культур або пластівців на їх 
основі, наприклад у горілки особливі: «Джерельна Мороша» та «Мороша 
Карпатська» (ТМ «Мороша»), «Графин Хлібна» (ТОВ «Атлантис»), "Green 
Day" (ТМ Green Day), «Домашня», «Домашня на перепелиних яйцях» ТОВ 
«НГК» ТМ «Перепілка». 

Настої спиртові для лікеро-горілчаного виробництва повинні 
відповідати вимогам ДСТУ 4705:2006  «Настої спиртові з рослинної 
сировини для лікеро-горілчаного виробництва. Загальні технічні умови». 



Настій спиртовий лікеро-горілчаного виробництва – це напівфабрикат, 
який готують настоюванням рослинної сировини (як ароматичної, так і 
неароматичної) у водно-спиртовому розчині міцністю від 40 % до 90 %. При 
цьому готують настої першого та другого зливу. [1-3] 

Настої спиртові поділяють на основні і допоміжні. Основні настої 
водно-спиртові є основною складовою частиною напоїв, які надають їм 
властивий сировині аромат і смак. Додаткові настої водно-спиртові входять в 
купаж в незначній кількості для підсилення характерного аромату або смаку 
напоїв, або їх відтінків. 

Настій першого зливу - настій, міцністю від 40 % до 90 %, злитий після 
першого заливу; настій другого зливу - настій, міцністю від 40 % до 90 %, 
злитий після другого заливу. 

Органолептичні та фізико-хімічні показники, обумовлюються 
особливостями сировини, а також технологією виробництва і зазначаються 
виробником у рецептурі на конкретний вид настою спиртового. 
 Настої спиртові із зернової сировини за органолептичними 
показниками повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1. 
Таблиця 1 - Органолептичні показники настоїв спиртових  

Назва показника  Характеристика 
Зовнішній вигляд Прозора без осаду та сторонніх включень рідина, 

допускається опалесценція, яка зникає після фільтрації 
Колір, смак, аромат Властиві рослинній сировині, з якої вони виготовлені, без 

стороннього присмаку та запаху 
 Настої спиртові із зернової сировини за фізико-хімічними показниками 
повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2. 
Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники настоїв спиртових із зернової 

сировини 
Назва показника Норма 

Об’ємна частка етилового спирту, % 20,0-90,0 
Масова концентрація загального екстракту, г/100 см3 0,1-20,0 

ДСТУ 4705:2006 "Настої спиртові із рослинної сировини для лікеро-
горілчаного виробництва. Загальні технічні умови"  розроблено затверджено 
у 2006 р. Однак, у національному стандарті не було наведено відхил об’ємної 
частки етилового спирту настою спиртового. Тому, виникла необхідність 
встановлення вимог щодо відхилу об’ємної частки етилового спирту для 
настоїв спиртових із рослинної сировини.   

Метою роботи є оптимізація відхилу об’ємної частки етилового спирту у 
настоях спиртових із зернових культур. 

З урахуванням вказаного вище було проведено дослідження з 
оптимізації виходу та відхилу об’ємної частки етилового спирту для настоїв 
спиртових із зернової сировини на лікеро-горілчаному заводі «ХОРТИЦЯ» за 
оптимальних технологічних режимів, оцінено якість настоїв згідно з             



ДСТУ 4705:2006 "Настої спиртові із рослинної сировини для лікеро-
горілчаного виробництва. Загальні технічні умови".  

 Настої спиртові із крупи вівсяної та пластівців вівсяних вносять в 
купаж горілок особливих та настоянок для надання приємного специфічного 
хлібного аромату та для пом’якшення та округлення смаку напоїв.  

Об’єкт дослідження - технологія настоїв спиртових із зернової 
сировини. 

 Предмет дослідження:  
– настій спиртовий із крупи вівсяної згідно з ГОСТ 3034-75 «Крупа 

вівсяна. Технічні умови», 
– настій спиртовий із пластівців вівсяних згідно з ДСТУ 4634:2006 

«Концентрати харчові. Сніданки сухі. Пластівці круп’яні. Загальні технічні 
умови» та ГОСТ 21149-93 «Пластівці вівсяні. Технічні умови».  

Методи досліджень – фізико-хімічні і органолептичні, 
експериментально-статистичні та статистичні методи оброблення результатів 
досліджень, загальноприйняті та спеціальні з використанням сучасних 
приладів та інформаційних технологій. 

Визначання об’ємної частки етилового спирту у настоях здійснювали 
згідно з ДСТУ 4066 «Соки плодово-ягідні спиртовані. Технічні умови».  

Дослідження з оптимізації відхилу об’ємної частки етилового спирту 
проводили за класичною схемою приготування настоїв спиртових.  

Під час отримання настоїв спиртових із зернової сировини 
відсортовану, подрібнену сировину завантажують в ємкість приготування 
настою і заливають водно-спиртовою сумішшю. Готовий настій спиртовий        
1 зливу збирають в збірнику, а з відпрацьованої сировини відганяють спирт. 
Відпрацьовану сировину викидають. Відгін направляють на промислову 
переробку. Одержання настою спиртового першого та другого зливів 
здійснювали згідно з вимогами ТР У 18.5084-96 «Технологічний регламент 
на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв» та відповідно до 
технологічної карти на конкретну рецептуру напою (табл. 3). 
Таблиця 3 – Технологічна карта приготування настоїв спиртових 

Настій 1 зливу Залив 1 Назва 
настою 

співвідношення: 
сировина : 

водно-спиртова 
суміш 

міцність, 
% 

Строк 
настою-
вання, 

діб 

% до 
залитої 
водно- 

спиртової  
суміші 

об’ємна 
частка 

етилового 
спирту, % 

крупи 
вівсяної  
пластівців 
вівсяних  

1:10 50 5 70-80 49-59 

 Приготування настоїв спиртових з зернової сировини складалось з 
наступних операцій: 
 приймання сировини і зважування; 



 сортування сировини і видалення відходів; 
 зважування відходів; 
 подрібнення сировини; 
 завантаження сировини в ємкість приготування настою; 
 приготування водно-спиртової суміші; 
 залив сировини водно-спиртовою сумішшю; 
 первинне екстрагування при періодичному перемішуванні; 
 злив і перекачка отриманого настою першого заливу в збірник для 

зберігання і вимірювання отриманого обєму настою; 
 випарювання спирту з відпрацьованої сировини і вимір отриманого 

відгону; 
 вивантаження відпрацьованої сировини з ємкості приготування настою. 

Під час досліджень оптимізовано відхил об’ємної частки етилового 
спирту від регламентованого значення та залежність відхилу виходу настою 
спиртового крупи вівсяної та пластівців вівсяних від кількості залитої 
сировини відповідно до технологічної карти приготування настоїв та             
ДСТУ 4705:2006 (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 - Відхил об’ємної частки етилового спирту у настоях спиртових 

крупи вівсяної та пластівців вівсяних від регламентованого 
значення (n=10; P≥0,95) 



0

2

4

6

8

5 6 7 8 9 10 11 12

кількість сировини, кг

ві
дх

ил
 в

их
од

у 
на

ст
ою

, д
ал

відхіл виходу
настою пластівців,
дал
відхіл виходу
настою крупи
вівсяної, дал

 
Рисунок 2 - Відхил виходу настою спиртового крупи вівсяної та пластівців 

вівсяних від регламентованого значення (n=10; P≥0,95) 
 
На основі отриманих даних було розроблено та затверджено зміну №1 

до ДСТУ 4705:2006 "Настої спиртові із рослинної сировини для лікеро-
горілчаного виробництва. Загальні технічні умови" (табл. 4).  
Таблиця 4 – Допустимі відхили значення об’ємної частки етилового спирту у 

настоях спиртових 
Настій, виготовлений з Допустимий відхил значення об’ємної частки 

етилового спирту, % 
- пластівців вівсяних + 0,5 
- крупи вівсяної + 0,5 

Вимогами зміни будуть керуватися організації, установи, об’єднання 
України, а також субєкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні 
особи) усіх форм власності, що займаються розробленням, виробництвом і 
постановлянням на виробництво лікеро-горілчаної продукції.  

Впровадження  Зміни №1 до ДСТУ 4705:2006 "Настої спиртові із 
рослинної сировини для лікеро-горілчаного виробництва. Загальні технічні 
умови" створить умови для проведення належного оперативного контролю 
настоїв спиртових, що використовується під час виготовлення лікеро-
горілчаних напоїв, дасть змогу більш чітко визначати та контролювати 
ведення виробничого процесу, що сприятиме підвищенню ефективності 
роботи підприємств лікеро-горілчаної галузі. 
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