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У статті розглядається питання про шляхи удосконалення технології 
маринадів для м'ясних напівфабрикатів. Покращання органолептичних і 
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Останнім часом на ринку м'ясних напівфабрикатів спостерігається 
справжній бум. Така ситуація пояснюється підвищеним попитом споживачів, у 
яких, при нинішньому дефіциті часу, залишається все менше й менше часу на 
приготування їжі. 

Сьогодні м'ясні напівфабрикати представлені у великому асортименті, які 
можна об'єднати в дві групи: 

• натуральні напівфабрикати (великошматкові, порційні і дрібношматкові) 
• січені напівфабрикати (з начинкою і без). 
Натуральні напівфабрикати виробляють в маринадах, заливках і без їх 

додавання у вигляді охолоджених чи швидкозаморожених'-'продуктів [І]. 
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ЗВояЛОнтскІ Жехтгшю» 

Найбільшим попитом користуються мариновані напівфабрикати, які мають не 
тільки специфічні органолептичні показники, а й відрізняються порівняно 
більшим терміном зберігання. 

Маринад - це суміш спецій, солі і кислоти на рідкій основі чи в сухому 
вигляді. Основними компонентами маринаду, що впливають на технологічні 
характеристики, органолептичні властивості та вихід - є сіль та кислота. Ці 
компоненти, перш за все, надають продукту специфічні органолептичні та 
технологічні властивості. До складу маринадів входять часто прянощі, зелень, 
сіль, ароматизатори, ферменти, різні добавки, рослинна олія, засоби для 
зберігання свіжості. Застосовуючи різні маринадні заливи, можна розширювати 
асортимент м'ясних напівфабрикатів. Відмінність маринованих м'ясних 
напівфабрикати від звичайних натуральних криється не тільки у зовнішньому 
вигляді, а Й у смакових властивостях. За допомогою маринування збільшується 
термін зберігання напівфабрикатів до трьох тижнів, а в деяких випадках 
цосягається більший вихід при подальшій термообробці [2]. 

Для більш ефективної консервуючої дії розповсюджене використання 
кухонної солі разом із харчовими кислотами. Процес маринування разом із 
процесом соління забезпечує у сировині і готових продуктах формування 
необхідних технологічних (вологозв'язуюча здатність, еластичність, опірність 
руйнуванню, ніжність) і споживчих (смак, аромат, колір, консистенція) 
властивостей [3]. Харчові кислоти, вступаючи у взаємодію з компонентами 
гировини, надають продукту приємний специфічний смак і аромат, частково 
розщеплюють білки і жири, що робить його більш м'яким і смачним. 
Використання харчових кислот в продукті може бути причиною введення їх в 
карчову систему під час технологічного процесу для регулювання її рН. У 
цьому випадку харчові кислоти використовуються як технологічні харчові 
добавки. Таким чином, введення кислот в харчову систему забезпечує: 

• надання певних органолептичних властивостей (смак, аромат, колір), 
сарактерних для даного продукту; 

• вплив на колоїдні властивості, які зумовлюють формування 
сонсистенції; 

• консервуючий вплив. 
У маринованому вигляді виготовляють м'ясо для шашлику (свиняче, 

їловиче, куряче та ін.). Найбільшою популярністю серед споживачів 
:ористуються курячі напівфабрикати, що зумовлено їх дешевизною та 
ІИСОКИМИ органолептичними властивостями. Курячі напівфабрикати 
іідрізняються своєю універсальністю й можливістю використовувати у 
іецешурах різноманітні спеції та прянощі, що робить їх асортимент вкрай 
іізноманітним. З курячого м'яса виготовляють такі мариновані продукти: 
ушка куряча, напівтушка куряча, четвертина задня, грудка куряча, окорочОк 
урячий, стегно куряче, ніжка куряча, курчата абака та шашлик. 

До класичної технологічної схеми виготовлення маринованих курячих 
апівфабрикатів відносять такі операції: 

є розморожування тушок до температури в товщі м'язів +2,. .+5 °С; 
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• підготовка патраних тушок (обпалювання, видалення пеньків, вилучення 

дефектів технологічної обробки, миття і стікання води); 
• розділення тушок; 
• соління та маринування (сухим, мокрим чи комбінованим способом); 
• масування (одноразово 20-30 хв); 
• витримування (12-20 год. при+4,„+6°С); 
• стікання маринаду; 
• фасування; 
• упаковка в споживчу тару; 
• охолодження (до температури в товщі продукту +0.. .+4°С); 
• упаковка в транспортну тару. 
Основним процесом у наведеній технології є процес маринування, який 

залежить від способу маринування, температурних режимів та складу самої 
маринадної суміші. Згідно класичної технології (ТУ 9214-326-23476484 - 01) до 
складу маринаду входять такі компоненти: цибуля ріпчаста, 3%-ний розчин 
лимонної (оцтової) кислоти та кухонна сіль [4]. 

Проведені численні дослідження по заміні оцтової кислоти на інші види 
органічних кислот. Наприклад, науковці Егйуегсі Р. Та ін. з Данії проводили 
дослідження впливу використання молочної кислоти у Маринуванні м'яса. Цю 
кислоту ін'єктували в м'язову тканину, що в результаті сприяло кращому 
пом'якшенню продукту [5]. 

Багато вчених і дослідників вважають такий спосіб маринування 
недосконалим і пропонують свій альтернативний. Так, Хенк В. Хугенкамп у 
своїй статті стверджує, що маринади фірми «№кгаСеа®» відрізняються 
наявністю у рецептурі соєвого протеїну, який покращує м'ясну структуру та 
соковитість маринованих курячих напівфабрикатах [б]. 

Панченко С.В. повідомляє, що маринади фірми «Могунція» відрізняються 
відсутністю вода та соняшникової олії. За його словами, виробництво їх у 
сухому вигляді підвищує зручність їх використання, значно знижує вартість і 
збільшує термін зберігання [2]. 

Фірма «Дера» виготовляє термостабільні маринади у сухому вигляді і на 
рідкій основі. Вони відрізняються своєю термостабільністю і зберігають 
стійкість як при високих температурах, так і в процесі заморожування і 
розморожування [7]. 

На даний час на ринку України пропонують велику кількість нових видів 
маринадів та способів їх використання, але, все ж таки, залишається відкритим 
питання про розробку нових способів маринування, які б продовжували б 
термін зберігання продуктів, збільшували їх вихід та покращували б 
органолептичні і технологічні характеристики. 

У дослідницьких лабораторіях Національного університету біоресурсів і 
природокористування України розробляються нові альтернативні технології 
маринованих м'ясних напівфабрикатів. Проводяться роботи по використанню 
електроактивованої води у процесі маринування м'яса та продовження строків 
його зберігання. Вже одержані результати по позитивній дії електроактивованої 
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води на органолептичні і технологічні характеристики продукту, що зумовить 
повну або часткову заміну харчової кислоти в складі маринаду на 
елекгооактивовану воду. 
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