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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМОКИСЛОТНОГО 
ОСАДЖЕННЯ БІЛКІВ МОЛОКА ЯГІДНИМ КОАГУЛЯНТОМ

Найважливішим фактором для збільшення обсягів виробництва білкових 
продуктів є переробка всіх компонентів молока з використанням мінімальних 
нормативних витрат. Перспективний напрямок -  розширення отримання 
білкових продуктів за інтенсивними технологіями. Заслуговує на увагу 
термокислотний спосіб обробки молока, заснований на одночасній коагуляції 
казеїну і сироваткових білків, під дією кислоти та високої температури. Ступінь 
використання молочних білків при цьому способі складає до 95...97 %, в той 
час як при кислотній коагуляції близько 90 %, а при сичужній -  85 % [1,2].
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Відомі інноваційні розробки отримання молочно-білкових продуктів 
термокислотним осадженням білків молока, де в якості коагулянту 
використовують ягідну сировину [3], яка є джерелом органічних кислот, 
пектинових речовин, вітамінів, макро- і мікроелементів [4]. Застосування 
ягідного коагулянту є актуальним, але недостатньо вивченим напрямком. 
Сучасні принципи створення високоякісних продуктів засновані на виборі та 
обґрунтуванні відповідних видів сировини у таких співвідношеннях, які б 
забезпечували очікувану якість, споживчі й функціональні властивості та 
максимальну збалансованість харчових компонентів за хімічним складом з 
підвищеною харчовою і біологічною цінністю.

Для досягнення поставленої мети було поставлено ряд взаємопов'язаних 
між собою завдань: підбір оптимальної кількості ягідного коагулянту, з різним 
значенням активної кислотності, для проведення термокислотного осадження і 
отримання максимального виходу білково-ягідного згустку з відповідними 
показниками якості.

Основою для осадження обрано знежирене молоко з масовою часткою 
сухих речовин -  11,2 %, білка -  3,7 %, активною кислотністю -  6,7. В якості 
коагулянту використовували чорносмородинову пасту виробника LiQberry 
(ТУУ 15.3-24110704-003: 2011).

При дослідженні білково-ягідних згустків використовували стандартні та 
загальноприйняті методи, що забезпечують виконання поставлених завдань -  
дослідження впливу ягідного коагулянту на фізико-хімічні показники згустків 
(активну кислотність, масову частку вологи, вологоутримуючу здатність).

Отримано білково-ягідні згустки (БЯЗ) термокислотним осадженням 
молочних білків за температури (75±2 °С) з витримкою 1...3 хв
чорносмородиновою пастою в кількості 3...11 %, що мала активну кислотність 
2,8...2,4. Отримані згустки направляли на самопресування протягом 30 хв. В 
результаті отримували білково-ягідні згустки і молочну сироватку з масовою 
часткою сухих речовин 7,5±0,5 %, яку направляли на подальші дослідження з 
метою використання у виробництві напоїв.

Проведені дослідження показали, що зі збільшенням кількості внесення 
та зниженням рівня рН ягідного коагулянту -  вихід білково-ягідних згустків 
збільшується, а масова частка вологи знижується, що в цілому характеризується 
підвищенням переходу білків молока в згусток, як казеїнової фракції, так і 
сироваткової. Найменший вихід -  14,2 % спостерігався при додаванні 3 % 
ягідного коагулянту з активною кислотністю 2,8.

В результаті аналізу активної кислотності білково-ягідних згустків була 
встановлена загальна тенденція -  при збільшенні кількості та зниженні рівня 
рН ягідного коагулянту, рН згустків лінійно знижувався. Встановлено, що 
додавання 3 % ягідного коагулянту з рН 2,8 забезпечило високе значення 
активної кислотності БЯЗ на рівні 5,90, тоді як згусток, отриманий внесенням 
коагулянту в кількості 11 % з рН 2,4 мав активну кислотність 4,35.
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Максимальним значенням вологоутримуючої здатності -  78,52 % 
характеризувалися зразки БЯЗ, отримані осадженням ягідним коагулянтом з pH 
2,8 в кількості 3 %.

Отримані результати дають можливість регулювати якісні показники 
білково-ягідних згустків в залежності від подальшого їх використання для 
виготовлення різних сиркових продуктів з регульованою масовою часткою 
вологи, вологоутримуючою здатністю та активною кислотністю.

Висновок. Визначено параметри термокислотного осадження білків 
молока ягідним коагулянтом -  додавання в кількості 3 % (pH 2,8) 
характеризується найменшими процесами дестабілізації, в результаті чого 
сироваткові білки не осідають на міцелі казеїну і переходять в сироватку, тоді 
як збільшення кількості внесення до 11 % і зниження активної кислотності до 
2,4 підвищує ступінь переходу в білково-ягідний згусток казеїнових і 
сироваткових білків.
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