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Вступ. Основною сировиною для карамелі є цукор білий кристалічний (сахароза) і патока. 
Для дитячого харчування рекомендовано використання глюкози, яка має ряд переваг, проте 
властивості глюкози суттєво відрізняються від сахарози. З метою надання льодяниковій 
карамелі оздоровчих властивостей нами запропоновано використовувати екстракт пустирника. 

Матеріали і методи. Використовували екстракт сухої трави пустирника. Кінематичну 
в’язкість екстракту визначали капілярним віскозиметром, динамічну в’язкість розраховували з 
урахуванням густини розчинів. Поверхневий натяг визначали сталагмометричним методом. 
Вміст флаваноїдів – спектрофотометричним методом. 

Результати. Розроблено технологію виготовлення екстракту пустирника з урахуванням 
ступеня подрібнення, гідромодуля, температури та тривалості екстрагування. Методом 
планування багатофакторного експерименту визначено оптимальні параметрів екстрагування 
пустирника: гідромодуль екстрагування – 1:9,5;  ступінь подрібнення трави пустирника – 4,0 
мм; температура екстрагування – 94,2 °С; тривалість екстрагування – 56,0 хв. Визначено 
кінематичну, динамічну в’язкість, текучість та поверхневий натяг екстракту пустирника, дані 
наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Вплив температури екстрагування на кінематичну, динамічну в’язкість, 
текучість 
Вплив температури екстрагування на кінематичну, 

динамічну в’язкість, текучість Показники 
20°С 40°С 60°С 80°С 100°С 

Кінематична в’язкість, м2/с 1,417 1,055 0,881 0,723 0,711 
Динамічна в’язкість, Па*с 0,069 0,381 0,257 0,171 0,142 
Текучість,1/Па*с 0,691 0,879 1,144 1,312 1,455 
Досліджено вплив цукрів ( сахарози, глюкози, фруктози) та екстракту пустирника на 

властивості карамельної маси і льодяникової карамелі. Проведені дослідження сорбційно – 
десорбційних  властивостей карамельної маси на сахарозі, глюкозі та екстракті пустирника, 
показали що wрівн.= 2,8 – 3,2 %, що відповідає рецептурам, а на фруктозі - 18-20 % , тому в 
подальших дослідженнях рекомендовано готувати карамель на сахарозі та глюкозі. Було 
визначено вміст флаваноїдів у екстракті і готовій карамелі. Одна карамель задовольняє добову 
потребу на 12,5%. Розроблено та затверджено рецептури і технологічну інструкцію в 
«Укркондитерпром» льодяникової  карамелі «М'ятна насолода»  (на основі сахарози та 
екстракту пустирника) та «Фруктова мить» (на основі глюкози та екстракту пустирника). 
Зразки карамелі були розглянуті комісією 17 професійного дегустаційного конкурсу 
кондитерських виробів «Солодкий тріумф 2016» в рамках виставки SWEETSUkraine, де 
отримала найвищу нагороду «Гран-прі». 

Висновок. Розроблено технологію виготовлення екстракту пустирника і технологію 
льодяникової карамелі на цукрі білому кристалічному (сахарозі), глюкозі і екстракті 
пустирника, використання фруктози є недоцільним, тому що при aw = 0,7…0,75  рівноважна 
вологість виробу перевищена, що вказує на високу гігроскопічність карамелі. 
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