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Вступ. Карамель користується великим попитом у всіх верств населення завдяки гар-
ним органолептичним показникам, тривалому терміну зберігання, низькій ціні. Карамель, 
згідно нормативної документації, залежно від рецептури і технології розподіляють на такі 
види [1]: 
— льодяникова; 
— карамель з начинкою; 
— молочна; 
— м’яка; 
— вітамінізована; 
— лікувальна; 
— глазурована шоколадною, кондитерською або жировою глазур’ю. 

Велике значення у якості будь-якого виду карамелі є властивість карамельної маси, 
яка впливає на формування карамелі та якість готового продукту. Основною сировиною у 
виготовленні карамельної маси є цукор білий кристалічний та крохмальна патока. 

Цукор білий кристалічний (сахароза) — основний структуроутворювач у виробництві 
карамельної маси, а крохмальна патока володіє властивостями антикристалізатора і сприяє 
переходу сахарози з кристалічної до аморфної структури. Згідно нормативної документації 
патоку поділяють на низькооцукрену, карамельну, глюкозну високооцукрену, мальтозну, які 
відрізняються різним вмістом редукувальних речовин: низькооцукрена містить 30,0…34,0 %, 
карамельна, залежно від сорту, 34,0…44,0 %, глюкозна високооцукрена — 45,0…65,0 %, ма-
льтозна — від 50,0 % і вище [2]. 

До групи цукрів входить глюкоза — найбільш розповсюджений моносахарид у при-
роді, який має швидку фізіологічну засвоюваність, тому її рекомендують використовувати у 
дитячому харчуванні, в харчуванні спортсменів, в харчуванні людей розумової праці [3]. 
Проте даних по раціональному використанню глюкози при виробництві карамелі нами не 
були знайдені. 

Матеріали і методи. Визначення вмісту редукувальних речовин проводили методом 
«гарячого титрування». Дослідження сорбційно—десорбційних властивостей здійснювали за 
допомогою приладу Мак-Бена. 

Результати. Нами було проведено комплекс досліджень по визначенню впливу саха-
рози та різних видів крохмальної патоки на якість карамельної маси. Аналіз отриманих да-
них показав, що на тривалість приготування карамельної маси впливає вміст редукувальних 
речовин і декстринів, тобто чим більше патока містить редукувальних речовин і менше дек-
стринів, тим коротший процес уварювання карамельної маси. Це можна пояснити тим, що 
змінюється в’язкість маси, а у в’язкому середовищі процес відокремлення вологи затриму-
ється. Аналіз впливу різних видів патоки на тривалість утворення склоподібної структури 
показав можливість певного варіювання тривалості втрати карамельною масою своїх плас-
тичних властивостей і переходу в склоподібну структуру, тобто залежно від умов виробниц-
тва, якщо необхідно скоротити тривалість втрати карамельною масою своїх пластичних вла-
стивостей, то доцільно використовувати патоку з меншим вмістом редукувальних речовин, 
але необхідно враховувати кінцеву в’язкість карамельної маси для забезпечення уникнення 
браку. 

Нами було поставлено завдання розробити карамельну масу на основі глюкози. Кара-
мельну масу готували, як і на сахарозі, тобто вводили 50 % до маси цукру низькооцукреної, 
карамельної, глюкозної високооцукренної і мальтозної патоки. Результати досліджень пока-
зали, що відмічений характер впливу різних видів патоки на властивості карамельної маси на 
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сахарозі притаманні і для карамельної маси на глюкозі. Визначено, що якщо для приготуван-
ня карамельної маси на сахарозі слід уварювання проводити до 135 °С, то карамельну масу 
на глюкозі уварювали до 145 °С. 

Згідно ДСТУ 3893—99 одним із показників, який вказує на якість карамельної маси є 
вміст редукувальних речовин, який повинен бути не більше 23,0 %. Карамельна маса на ос-
нові глюкози містить 64,0…77,0 % редукувальних речовин, що вказує на те, що для виготов-
лення різних видів карамелі необхідно вносити зміни до ДСТУ. 

Дослідження сорбційних властивостей карамельної маси, виготовленої на сахарозі і 
глюкозі з використанням різних видів крохмальної патоки показали, що патока має вплив на 
сорбційні властивості (табл. 1). 

Таблиця 1 — Значення рівноважної вологості карамелі з використанням 
цукрів і різних видів патоки 

Карамельна 
маса 

Сорбційні властивості карамельної маси при аw=0,75 з використанням 
низькооцукреної 

патоки 
карамельної 

патоки 
глюкозної 

високооцукреної патоки 
мальтозної 

патоки 
на сахарозі 2,0 3,0 5,0 7,0 
на глюкозі 3,0 3,0 4,5 8,0 
*)на фруктозі 11,0 18,0 20,0 22,0 

*) проведено комплекс досліджень, що показав недоцільність використання фруктози і різ-
них видів патоки у виробництві карамелі, оскільки вона має високу гігроскопічність. 

Досліди показали, що значення рівноважної вологості карамельної маси при аw=0,75 з 
використанням низькооцукреної і карамельної патоки відповідають масовій частці вологи 
згідно рецептури (w = 2±1 %) і поглинання вологи відбуватися не буде, а з використанням 
глюкозної високооцукреної і мальтозної патоки рівноважна вологість вище масової частки 
вологи згідно рецептури, що вказує на можливість поглинання карамеллю вологи в процесі 
зберігання, тому якщо виробники вважатимуть за доцільне використання таких видів патоки, 
то обов’язковою умовою є пакування виробів у вологонепроникну тару. 

Висновки. При виробництві карамелі доцільно використовувати низькооцукрену і ка-
рамельну патоку, оскільки рівноважна вологість маси відповідає масовій частці вологи згід-
но рецептури, а при використанні глюкозної високооцукреної і мальтозної патоки рівноваж-
на вологість буде вище рецептурної, тому буде поглинатися волога, і необхідне пакування 
виробів у вологонепроникну тару. При використанні глюкози у виробництві карамелі необ-
хідно вносити зміни в державний стандарт із підвищенням вмісту редукувальних речовин. 
Використання фруктози у виробництві карамелі є недоцільним. 
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