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ВСТУП 

Структура харчування і харчовий статус населення відносяться до 

найважливіших показників розвитку різних країн світу. Збільшення 

обсягів виробництва натуральних та якісних продуктів є одним з 

основних напрямків державної економічної політики України у сфері її 

продовольчої безпеки. Але цей процес суттєво ускладнюється за 

рахунок об’єктивного зниження якості продовольчої сировини через 

екологічне неблагополуччя, використання хімічно синтезованих 

харчових добавок, застосування інтенсивних та агресивних технологій 

переробки і зберігання харчових продуктів, застарілу технічну базу їх 

виробництва на окремих підприємствах галузі. Тому розроблення і 

впровадження харчових продуктів десертної групи виключно на 

натуральній основі, низькокалорійних, збагачених повноцінними 

рослинними компонентами, а також модернізація технічного 

оснащення підприємств харчової промисловості, підвищення якості і 

зниження собівартості харчових продуктів сприятимуть покращанню 

структури харчування споживачів та реалізації соціальної політики в 

нашій державі. 

В Україні щорічні обсяги виробництва морозива за останні роки 

досягають 110-130 тис. т/рік, що забезпечує споживання цього продукту на 

рівні 2,5-3,0 кг/рік на душу населення. У той же час, у країнах ЄС, США, 

Австралії, Канаді та Новій Зеландії цей показник більший у 5-7 разів. 

Асортиментний ряд вітчизняного морозива в основному складає продукція з 

підвищеним вмістом жиру, але у світі з кожним роком зростає попит на 

низькокалорійне молочне морозиво з новими органолептичними та фізико-

хімічними характеристиками. Тому подальший розвиток технології морозива 

в Україні має орієнтуватися на вирішення вказаних проблем. 

У багатьох країнах існують наукові школи з розвитку технології морозива, 

представниками яких є такі видатні вчені, як Т.П. Арсеньєва, Н.В. Казакова, 

Ю.О. Оленєв, А.В. Творогова, Н.Н. Фільчакова, S. Adapa, C. Clarke, G.D. Goff, 
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R.W. Hartel, A. Kilara, R.T. Machаll, E. Verespej та ін. В Україні наукова школа 

розпочала свій розвиток лише з 2004 р., з початку вступу провідних закладів 

вищої освіти ‒ Національного університету харчових технологій та Одеської 

академії харчових технологій до складу Української асоціації виробників 

«Морозиво і заморожені продукти». За технічної та інформаційної підтримки 

асоціації колективи науковців розпочали активну творчу діяльність, до якої 

долучилися й інші заклади вищої освіти: Національний університет 

біоресурсів і природокористування та Харківський державний університет 

харчування і торгівлі. Основну увагу науковці приділяють вивченню питань з 

удосконалення технологічних режимів і складу морозива різних видів, 

розроблення рецептур морозива з функціональними властивостями, 

морозива спеціального призначення з пробіотиками і пребіотиками, 

оптимізації основних процесів та модернізації обладнання. 

Суміші морозива в процесі низькотемпературного оброблення змінюють 

агрегатний стан фаз і перетворюються на нові за структурою і формою 

зв’язків дисперсні системи. Впродовж одночасного інтенсивного охолодження 

та збивання сумішей з коагуляційним типом структури утворюється 

коагуляційно-кристалізаційна структура морозива м’якого з подальшим її 

переходом у кристалізаційну, характерну для морозива загартованого. 

Підвищений до 70‒72 % вміст води у морозиві молочному, ароматичному та 

плодово-ягідному, порівняно морозивом вершковим і пломбіром, обумовлює 

певну специфіку цих перетворень. Характерними вадами консистенції 

морозива з підвищеним вмістом води є грубокристалічна структура та 

гетерогенна повітряна фаза, тому для їх запобігання у десертні суміші 

додатково вносять вологозв’язувальні компоненти, які зазвичай є продуктами 

хімічного синтезу або хімічної модифікації природних сполук. У той же час, 

вирішити проблему зв’язування надлишкової води додатковим внесенням 

сухого молока не вдається, оскільки масова частка сухого знежиреного 

молочного залишку, що перевищує 12 %, може призводити до надмірної 

кристалізації лактози у морозиві у разі порушення режимів його зберігання, а 
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надлишковий вміст сухих молочних компонентів підвищуватиме ціну готового 

продукту.  

Морозиво як складний гетерогенний харчовий об’єкт, що є водночас 

піною, емульсією і суспензією, відрізняється агрегативною нестійкістю 

впродовж усього технологічного процесу виробництва та під час зберігання. 

Структуру морозива формують і стабілізують за допомогою гідроколоїдів та 

емульгаторів. Натуральні функціонально-технологічні добавки зазвичай 

виготовляють вилученням з рослинної сировини активних сполук 

(полісахаридів, білків) з їх подальшим очищенням і концентруванням. У той 

же час, у складі морозива доцільно застосовувати увесь рослинний 

вуглеводо-білковий комплекс разом із баластними речовинами для 

додаткового підтримання балансу за вмістом сухих речовин. Поза увагою 

дослідників залишається і те, що біополімери рослинної сировини, у тому 

числі продукти переробки крохмалю, у поєднанні з її іншими складовими 

компонентами та молочною сировиною можуть виявляти важливі 

технологічні функції ‒ стабілізуючу, вологозв’язуючу, емульгуючу, 

піноутворюючу у складі сумішей для виробництва морозива. Дисперсність та 

стійкість основних структурних елементів морозива з підвищеним вмістом 

води, реологічні властивості плазми та характер її виморожування під час 

низькотемпературного оброблення, насамперед, суттєво залежать від форм 

зв’язку води зі складовими компонентами, що й обумовлює актуальність 

наукових досліджень щодо удосконалення складу і технології морозива. 

Таким чином, доведення можливості заміни харчових добавок на натуральні 

компоненти у складі морозива потребує системного аналізу існуючої 

інформації та експериментальних досліджень, що є важливою науковою і 

прикладною проблемою.  

За матеріалами монографії авторами розроблено 7 науково 

обґрунтованих технологій, з яких 3 впроваджено на підприємствах галузі, 

отримано 30 патентів, видано 3 навчальні посібника з грифом МОН України, 

опубліковано 42 статті у фахових виданнях України та за кордоном.  
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Монографія містить 5 частин.  

У першій наведено аналіз особливостей формування і стабілізації 

структури аерованих продуктів на молочній основі. Описано механізм 

утворення складних дисперсних систем морозива в широкому діапазоні 

вмісту жиру. На підставі теоретичних положень харчової хімії розроблено 

схему вирішення існуючої проблеми щодо формування структури морозива з 

підвищеним вмістом води.  

У другій частині науково обґрунтовано застосування активованої 

плодоовочевої і зернової сировини, а також продуктів кислотної деструкції 

крохмалю для виробництва морозива на молочній основі. Виявлено шляхи 

управління процесами зв’язування води і кристалізації вільної води у 

морозиві за низькотемпературного оброблення. Наведено відповідні 

результати досліджень. 

У третій частині науково обґрунтовано типові рецептури морозива на 

основі натуральних функціонально-технологічних компонентів, наведено 

технологічні режими оброблення сумішей удосконаленого складу. 

Четверту частину присвячено технічному забезпеченню технологічного 

процесу виробництва загартованого та м’якого морозива.  

У п’ятій частині наведено рекомендації щодо застосування обладнання 

різного принципу дії – фризерів, загартувальних тунелів, дозувально-

фасувальних апаратів для виробництва морозива різного хімічного складу. 

Особливу увагу приділено обладнанню, що дозволяє уникати формування 

грубокристалічної структури морозива за рахунок низькотемпературної 

екструзії. 

Вклад авторів у написанні монографії рівноцінний. Автори висловлюють 

щиру подяку науковцям Інституту хімії поверхні НАНУ ім. Чуйка д.х.н. Турову 

В.В., к.х.н. Зарко В.І. та Гончарук О.В, а також к.т.н., пров. наук. співроб. 

Інституту теплотехніки НАНУ Михайлику В.А., результати спільних 

досліджень з якими використано у цьому виданні. Також автори висловлюють 
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подяку рецензентам за зауваження та побажання, які були враховані при 

підготовці видання до друку.  
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РОЗДІЛ 1. МОРОЗИВО ЯК ХАРЧОВА ПОЛІДИСПЕРСНА 

СИСТЕМА 

1.1. Сучасний асортимент морозива і заморожених десертів 

За визначенням Marshall, R. T. та ін. [1] морозиво – це суміш повітря, 

води, молочного жиру, сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ), 

підсолоджувачів, стабілізаторів, емульгаторів, смакових та ароматичних 

речовин.  

Понад 200 рецептурних інгредієнтів, які застосовують у складі морозива, 

поділяють на 12 груп. Це - молочна сировина, жирові компоненти, цукор і 

цукрозамінники, дієтичні добавки, емульгатори, стабілізатори, яєчні продукти, 

плодоовочева сировина, смакові добавки та наповнювачі, органічні кислоти, 

ароматизатори, барвники [2-7]. Для виробництва шербетів суміші на молочній 

основі комбінують з рослинною плодоовочевою сировиною у кількостях від 5 

до 90 % рослинних компонентів за масовою часткою від загальної маси 

продукту [1, 7, 8].  

Основоположником класичних основ промислового виробництва 

морозива вважається професор Вісконсінського університету (США) Гуго 

Зоммер [9]. Сучасні світові і вітчизняні технології морозива базуються на 

фундаментальних дослідженнях саме цього вченого. В США ще наприкінці 

19 ст. розпочалося промислове виробництво морозива, що 

супроводжувалося стрімким розвитком технічного і технологічного 

забезпечення цієї галузі харчової промисловості. 

 Вітчизняне морозиво почали виготовляти з 1934 р. на Київському 

холодокомбінаті №1, у тому числі із застосуванням сировини рослинного 

походження, відповідно до ГОСТ 117-41 [10, 11]. З подальшим розвитком 

українського ринку морозива технології суттєво змінилися. Виробники стали 

активно використовувати принципово нову сировину та інгредієнти 

(стабілізатори, емульгатори, наповнювачі, барвники, замінники цукру, 

підсолоджувачі та ін.) [1]. Відповідно до цього було удосконалено нормативну 

базу вітчизняної галузі. З 2007 року Асоціацією українських виробників 
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«Морозиво та заморожені продукти» розроблено та введено у дію: ДСТУ 

4733:2007 «Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови» 

(стандарт охоплює усі види морозива, що виготовлюються виключно на 

молочній сировині); ДСТУ 4734:2007 «Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, 

щербет, лід. Загальні технічні умови» (всі види морозива на основі плодово-

ягідної або овочевої сировини, цукрового сиропу, а для щербетів – також із 

застосуванням молоковмісних сумішей); ДСТУ 4735:2007 «Морозиво з 

комбінованим складом сировини. Загальні технічні умови» (морозиво з 

частковою або повною заміною складових компонентів молока на немолочні, 

у першу чергу заміна стосується молочного жиру). 

З 2008 р. набула чинності «Типова технологічна інструкція з 

виробництва морозива молочного, вершкового, пломбір; плодово-ягідного, 

ароматичного, щебету, льоду; морозива з комбінованим складом сировини» 

(ТТІ 31748658-1-2007 до ДСТУ 4733:2007, 4734:2007, 4735:2007), яка 

відобразила усі інновації у галузі та стала основним нормативним документом 

для виробників морозива в Україні [12-15]. 

Введення у дію національних стандартів дозволило швидко скоротити 

кількість дрібних виробників дешевих видів морозива при одночасному 

збільшенні потужностей крупних виробників та підвищенні якості готової 

продукції. 

Всесвітньо відомі наукові школи з технології морозива існують у США, 

Канаді та країнах Європи. Так, Н. Sommer, J. Marchall, R. W. Hartel, H. D. Goff, 

R. C. Chandan, M. E. Sahagian, A. Kilara, C. Clarke, S. Bolliger та ін. - 

розробили рекомендації щодо застосування нових видів стабілізаторів і їхніх 

композицій, а також вплив режимів фрезерування і загартування морозива на 

органолептичні і фізико-хімічні показники морозива різних груп [1-6, 9, 10].  

Теоретичні та практичні засади одержання морозива і продуктів з пінною 

структурою висвітлено у численних працях вчених колишнього Радянського 

Союзу - Ю. А. Оленєва, А. А. Творогової, Т. П. Арсеньєвої та ін. [6, 16, 17]. 

Ними удосконалено технологію морозива з комплексними стабілізаторами-
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емульгаторами. Для цього суміші перед пастеризацією рекомендовано 

підігрівати до температури 60...65 ˚С для повного розчинення стабілізаційних 

систем, а визрівання проводити при температурі 2…6 °С не довше 2-х год. 

Для формування кремоподібної консистенції температуру м’якого морозива 

на виході зі шнекової камери слід підтримувати на рівні не вище –4…–5 ˚С, а 

також застосовувати у складі сумішей сахаровмісні продукти. 

В Україні у 90-ті роки розроблено нові види м’якого морозива з різними 

харчосмаковими компонентами [18, 19], але системні наукові дослідження з 

технології морозива загартованого було розпочато лише з початку 21 ст. в 

Національному університеті харчових технологій, де створено вітчизняну 

наукову школу з технології морозива. Українськими науковцями вперше 

розроблено нові види морозива з натуральними функціонально-

технологічними компонентами, які дозволяють частково або повністю 

виключити застосування харчових добавок (стабілізаторів, емульгаторів, 

барвників, ароматизаторів) зі складу продукту [20-24]. Таким чином, 

удосконалення технології морозива на основі виключно натуральної 

сировини стало пріоритетним для вітчизняних науковців і виробників цього 

продукту. 

Морозиво класифікують за різними ознаками: видом сировини та її 

вмістом; способом одержання; масовою часткою жиру; оформленням 

поверхні; видом фасування; масою порцій та ін. Основною класифікацією 

вважають ту, що базується на хімічному складі морозива.  

Відповідно до «Типової технологічної інструкції з виробництва морозива 

молочного, вершкового, пломбір; плодово-ягідного, ароматичного, щебету, 

льоду; морозива з комбінованим складом сировини» (ТТІ 31748658-1-2007 до 

ДСТУ 4733:2007, 4734:2007, 4735:2007), морозиво традиційно поділяють за 

хімічним складом на наступні групи [12] (рис. 1.1): 

• морозиво на молочній основі (молочне, вершкове, пломбір), що містить 

молочний жир у межах 0,5…20 %; до цієї ж групи відносять морозиво 



 

 14 

кисломолочне, яке виготовляють на основі кефіру, йогурту, сиру 

кисломолочного; 

• морозиво з комбінованим складом сировини (з рослинними оліями), що 

містить жировий компонент від 0,5 до 15 % ; 

• морозиво плодово-ягідне та овочеве (на плодоовочевій основі); 

• морозиво ароматичне (на основі цукрового сиропу), його інша назва – 

сорбет; 

• щербет (на основі сумішей із молочної та плодоовочевої сировини); 

• сік (лід). 

 

 

 
Рис. 1.1. Класифікація морозива за складом сировини 

 

До заморожених десертів за кордоном, на відміну від України, відносять 

морозиво з комбінованим складом сировини, плодово-ягідне й ароматичне 

морозиво, заморожений сік та лід.  

Відповідно до вказаного, збиті заморожені продукти десертного 

призначення поділяють на такі основні групи:  

1) морозиво (молочне, вершкове, пломбір); 
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частка жиру 
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2) заморожені десерти (меллорін, паравін, заморожений заварний 

крем, французьке морозиво, шербети, лід або айс, сорбети, заморожені 

йогурти). 

За кордоном морозиво з комбінованим складом сировини та на основі 

цукрових сиропів називають замороженими десертами ‒ меллоріном 

(морозиво з комбінованим складом сировини) та паравіном (морозиво без 

молочних інгредієнтів).  

Морозиво з яєчними продуктами – це заморожений заварний крем, 

французьке морозиво, французьке кремове морозиво. У складі такого 

морозива вміст сухих речовин яєчного жовтка має бути не меншим за 1,4 % 

від маси продукту. 

У різних країнах світу також виготовляють шербети, лід (айс), сорбети, 

заморожені йогурти, відповідно до характеристик їх вітчизняних аналогів. 

Збитість морозива має не перевищувати 150…160 % для запобігання 

пустого смаку та усадки продукту під час тривалого зберігання. Але 

мінімальна рекомендована збитість не повинна бути нижчою за 60…80 % для 

формування характерної для збитих десертів кремоподібної та легкої 

консистенції. 

Аналіз технології вітчизняного морозива, відповідно до ТТІ 31748658-1-

2007 до ДСТУ 4733:2007, 4734:2007, 4735:2007 [12], дає змогу виявити її 

наступні відмінності та недоліки. Так, основну увагу приділено застосуванню 

лише класичних стабілізаторів (крохмалю, желатину, агару та ін.). Режими 

визрівання для сумішей морозива різних видів не конкретизовано. 

Рекомендована температура морозива на вході та на виході з фризера 

уніфікована і становить від 2 до 6 ºС та не вище –3,5 ºС, відповідно. Умови 

зберігання морозива однакові для всіх видів. Рекомендації щодо 

особливостей виробництва морозива молочного взагалі відсутні. Отже, 

технологія морозива, зокрема, з підвищеним вмістом води і з сучасними 

стабілізаційними системами, потребує уточнення при розробленні нових за 

складом видів продукту. 
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Світовою тенденцією розвитку галузі є зростання обсягів виробництва 

морозива з низькою калорійністю. В Україні морозиво нежирне та 

низькожирне не користується широким попитом через традиційні національні 

смакові вподобання, що сформувалися ще з 30-х роках 20 ст. На той час в 

основному виготовляли морозиво вершкове та пломбір. Ця тенденція 

збереглася і нині, що проілюстровано на рис. 1.2 [10, 11]. Окрім того, 

низькожирному і нежирному морозиву, на відміну від морозива вершкового та 

пломбіру, притаманна льодяниста та сніжиста структура, що підтверджує 

необхідність удосконалення його хімічного складу і технологічних режимів 

виробництва.  

Розподіл морозива різних видів за обсягами виробництва в Україні 

наведено на рис. 1.2.  

60%20%

10%

6% 4%

Морозиво з комбінованим складом сировини

Пломбір

Вершкове

Плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід

Молочне
 

Рис. 1.2. Розподіл окремих видів морозива за обсягами виробництва в 
Україні станом на 2017 р. 

 

Виробництво морозива плодово-ягідного, ароматичного, щербету та 

льоду дуже незначне, порівняно з іншими видами, і складає близько 5-6 % 

від загальних обсягів виготовленого продукту. Біля 34 % складає морозиво з 

молочним жиром (у тому числі лише 3-4 % морозива молочного). З цієї групи 

найбільш популярним є морозиво висококалорійне - пломбір з підвищеним 
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вмістом молочного жиру, що не є позитивним показником з точки зору сучасних 

вимог до концепції раціонального харчування. Решта, (~60 %) припадає на 

морозиво з комбінованим складом сировини. Подібний негативний зсув 

асортиментної політики виробників морозива зумовлює необхідність 

подальшого перспективного розвитку технології морозива саме дієтичного 

складу [11].  

У країнах Європи, в Америці та Росії виготовляють численні види 

низькокалорійних кисломолочних заморожених десертів і морозива з 

пробіотичними культурами (йогуртове, ацидофільне), пребіотиками та 

рослинними компонентами за зниження вмісту жиру і цукру та застосування 

підсолоджувачів і замінників молочного жиру [1, 4-6]. Для покращання 

консистенції морозива, у тому числі низькожирного, компанія «Unilever» 

застосовує низькотемпературну екструзію і введення до складу морозива 2 

% гліцерину або до 0,1 мкг/см³ структуруючого лід білка ISP (Ice structuring 

protein) [25]. Розроблено спосіб одержання структуруючих лід білків із 

топінамбуру та листя озимого жита [26]. Стабільної структури морозива 

досягають також і застосуванням сироваткових концентратів різного ступеню 

очищення, особливо за низького вмісту СЗМЗ [27]. Вказаний напрям є 

перспективним як з точки зору виробництва морозива на основі виключно 

натуральних компонентів, так і для підсилення незалежності харчових 

підприємств від продовольчої сировини закордонного виробництва. 

Пріоритетними критеріями вибору споживачами морозива є користь для 

здоров'я, натуральність харчових продуктів, високі органолептичні показники, 

низька калорійність, солодкість за рахунок натуральних цукрів, що 

підтверджує доцільність розвитку вітчизняної галузі за напрямом 

розроблення технологій низькокалорійного морозива із застосуванням 

натуральної сировини.  
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1.2 Порівняльний аналіз хімічного складу морозива різних видів 

Рецептурний склад морозива постійно удосконалюється впродовж 

півтора століття його промислового виробництва, особливо через географічні 

та національні чинники, що впливають на смакові вподобання споживачів. 

Так, у першій половині ХХ ст. масова частка молочного жиру у морозиві 

складала 8,5...16,0 %, цукру – 14,0...16,0 %, сухих речовин – 32,0...43,0 %, 

сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ) – 9,0...12,0 % (за жирності до 

12,5 %) і 7,0...10,5 % (за жирності до 16,0 %). У якості стабілізатора 

застосовували лише желатин у кількості 0,4 % [9].  

Вміст жиру у сучасних видах морозива значно ширший - від 0,5 до 20,0 

%. За жирності від 15,0 % і вище вміст СЗМЗ зменшують для попередження 

надлишкової кристалізації лактози. Желатин поступово замінили на 

ефективніші та дешевші полісахариди, а також їх інтегровані системи з 

емульгаторами. Найпривабливіші органолептичні показники притаманні 

морозиву, яке містить жир і цукор у кількостях 14,0 и 15,5 % (рис. 1.2), тому 

морозиво пломбірної групи ще й досі є найпопулярнішим. За даними Р. И 

Маршалла у Канаді та США традиційним є морозиво з вмістом жиру не 

менше за 10 %, СЗМЗ – не менше 10 %, цукру – у межах 13...15 %, сухих 

речовин – 35,6...36,0 %. Для морозива преміум класу вміст СЗМЗ складає 

14...18 %, жиру – до 15...16 %, білка – не менше, ніж 2,95 % [1, 8].  

Для України, порівняно з Росією, за вмісту жиру в діапазоні 0,5...20,0 % 

характерне зменшення вмісту цукру: до 15,0...15,5 % для морозива 

молочного і до 14,0 % для морозива вершкового і пломбіру [7]. У 

Радянському Союзі вміст цукру у морозиві на молочній основі досягав 

18,0...20,0 %. У морозиві вітчизняного виробництва за практично постійного 

вмісту СЗМЗ (близько 10,0 %), баланс сухих речовин підтримують в 

основному за рахунок вмісту жиру.  

За зростаючої популярності морозива зі зниженим (5,0...7,5 %) та 

низьким вмістом жиру (1,0...5,0 %), а також морозива нежирного, в країнах 

ЄС виготовляють молочне морозиво з вмістом жиру не менше за 5,0 % при 
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вмісті СЗМЗ до 12,0 %, цукру – не менше, ніж 13,0 %, сухих речовин – не 

менше, ніж 30,0 %. Зазвичай, у такому морозиві для часткового збереження 

балансу за сухими речовинами вміст цукру підтримують у середньому на 

рівні 15,0 % [9]. Морозиво може містити мало жиру або не містити його 

зовсім. Залежно від ступеню його зменшення, продукт поділяють на 

морозиво зі зниженим вмістом жиру (не нижче за 7,5 %), морозиво легке 

(5…7,5 %), морозиво з низьким вмістом жиру (3…5 % жиру), морозиво 

нежирне (до 0,15 %). 

У складі морозива з низьким вмістом жиру застосовують ефективні 

стабілізатори у більших кількостях, ніж для морозива вершкового та 

пломбіру.  

Порівняльний аналіз хімічного складу морозива на молочній основі, яке 

виготовляють у різних країнах світу, свідчить про те, що знижений вміст цукру 

у складі вітчизняного морозива, порівняно з російським, більше відповідає 

світовій практиці як для США, так і для країн Євросоюзу (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1. Хімічний склад морозива на молочній основі 

Рік, країна 
 

Масова частка 
жиру, % 

Масова частка 
СЗМЗ, % 

Масова 
частка 

цукру, % 

Масова частка 
сухих речовин, 

% 

1 2 3 4 5 

1935 р., США 8,5...16,0 

9...12 
за нижчого вмісту 
жиру, 7,0...10,5 ‒ 

за вищого 

14,0...16,0 32,0...43,0 

2005 р. США, 
Канада 

не менше 10,0 

не менше 10,0 
 

для преміум-класу 
14,0...18,0 

13,0...15,0 

не менше 35,6 
(США) та 36,0 

(Канада) 
не більше 
40,0...42,0 

2005 р. США, 
Канада 

легке 5,0...7,5 
молочне 3,0...5,0 

знежирене 
до 13,0 15,0 не менше 33,0 

2005 р. ЄС 
(загальних 

вимог немає) 

не менше 5,0 
(Великобританія 
не менше 10,0 

(Німеччина) 
дозволено до 

2,5...5,0 у більшості 
країн 

до 12,0 
 
 

до 10,0 

13,0 
 

12,0...13,0 
 

не менше 30,0 

2005 р. Індія не менше 8,0...10,0 9,5...10,0 15,0...16,0 не менше 36,0 
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1 2 3 4 5 

2005 р. 
Бразилія 

не менше 3,0 та не 
менше 8,0 

10,0‒11,0 14,5...15,0 не менше 28,0 

2005 р. Японія не менше 3,0 10,0 14,0...16,0 не менше 28,0 

1948 р. СРСР] 
молочне 3,5 

вершкове 8,0…10,0 
пломбір 12,0...18,0 

9,0...12,2 
15,0...18,0 
14,0...16,0 
14,0...16,0 

33,4...39,2 

1962 р. СРСР 
молочне 3,5 

вершкове 10,0 
пломбір 15 

8,0...10,0 
8,0...10,0 

10,0 

16,0..20,0 
16,0...18,0 

16,0 

29,5...33,5 
36,0...38,0 

41,0 

2004 р. і до 
теперішнього 

часу, Росія 

молочне 0,5...6,0 
вершкове 8...10 
пломбір 12...20 

9,5...12,0 
7,0...10,0 
7,0...10,0 

15,5...17,5 
11,2...17,0 
11,2...17,0 

26,0...31,0 
31,0...38,0 
33,0...43,0 

2006 р. і до 
теперішнього 
часу, Україна 

молочне 0,5...7,5 
вершкове 8,0...11,5 
пломбір 2,0...20,0 

9,5...12,0 
7,0...10,0 
7,0...10,0 

14,5...15,5 
14,0 
14,0 

28,0...31,0 
32,0...35,0 
36,0...42,0 

 

Аналіз наведеної в табл. 1.1 інформації свідчить про те, що Типова 

технологічна інструкція з виробництва морозива в Україні потребує 

уточнення за технологічними режимами виробництва різних видів морозива, 

а в ДСТУ має бути відкоригований склад типових рецептур морозива, хоча в 

цілому загальний баланс вмісту нормативних компонентів у рецептурах 

відповідає світовій практиці.  

Асортиментний ряд морозива необхідно розширювати на основі науково 

обґрунтованих співвідношень між молочною та рослинною сировиною із 

врахуванням її сумісності та можливих синергетичних ефектів між 

складовими компонентами, що впливатимуть на фізико-хімічні 

характеристики сумішей і готової продукції. Також важливим завданням 

вітчизняної галузі виробництва морозива є збільшення обсягів виробництва 

морозива низькокалорійного. з низьким вмістом жиру і цукру та без хімічно 

модифікованих та синтезованих харчових добавок.  

 

1.3 Дисперсні системи морозива  

З точки зору колоїдної хімії, морозиво - це полідисперсна система, яка є 

найскладнішою з усіх харчових систем. Морозиво ‒ це водночас піна, 

емульсія і суспензія, дисперсійним середовищем яких є частково 

виморожена безперервна водна фаза [28, 29]. У подібній ліофобній системі 



 

 21 

дисперсні часточки незначно взаємодіють з дисперсійним середовищем. 

М'яке морозиво, яке містить значну кількість невимороженої вільної води, 

можна віднести до вільнодисперсної системи, а загартоване з максимально 

вимороженою водою – до зв'язнодисперсної.  

У першому випадку дисперсні часточки відокремлені і приймають участь 

у тепловому (броунівському) русі та дифузії, а у другому вони утворюють 

суцільну просторову сітку (дисперсну структуру). У зв'язнодисперсних 

структурах обидві фази можуть бути безперервними та пронизувати одна 

одну як біконтинуальні системи [30]. 

Морозиво як дисперсна система складається з 4-х фаз: 

- водної, безперервної, яка містить цукри, білки, солі, полісахариди, 

розчини яких в процесі кристалізації вільної води можуть концентруватися;  

- льодяної кристалічної, яка є чутливою до температури та спричинює 

стабілізацію/дестабілізацію системи; 

- жирової, у вигляді окремих або агломерованих жирових кульок, стійкість 

і дисперсність якої залежить від їхнього вмісту, умов емульгування та 

природи емульгатора;  

- повітряної, розподіленої у повітряних бульбашках, розміри яких суттєво 

змінюються у часі, а структура і стійкість залежать від умов отримання та її 

поверхневих характеристик [31]. 

Повітряна фаза найменш стійка. Вона руйнується внаслідок витікання 

рідини з піни (синерезису), що призводить до потоншання плівок без зміни 

об'єму, укрупнення великих бульбашок та зникнення маленьких внаслідок 

диспропорціонування і механічного руйнування плівок повітряних бульбашок. 

Той чи інший чинник руйнування піни переважає залежно від умов впливу на 

пінну структуру морозива. 

А.А. Творогова [12] розробила наукову концепцію структури морозива як 

складної системи, що складається з ультра-, мікро- та макрорівнів. Згідно з 

цією концепцією, до макроструктурних елементів віднесено повітряні 

бульбашки, кристали льоду, часточки агломерованого жиру та смако-
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ароматичних інгредієнтів; до мікроструктурних - жирові кульки (менші за 10 

мкм), кристали лактози, дрібні кристали льоду та повітряні бульбашки; до 

ультраструктурних – часточки колоїдних розчинів (білків та полісахаридів 

розмірами 0,01...0,1 мкм) та істинних розчинів (цукрів, солей розмірами 

0,001...0,01 мкм). Зазначена концепція цілком співвідноситься зі схемою 

структури морозива за даними R.Т. Marchall (рис. 1.3) [1, 9].  

За даними H.D. Goff [9] жирові кульки флокулюють, оточують повітряні 

бульбашки і, у такий спосіб, стабілізують їх, а білки відіграють роль 

емульгаторів.  

Ю.О. Оленев науково обґрунтував вимоги до розмірів структурних 

елементів загартованого морозива, які забезпечують високу якість готового 

продукту (табл. 1.2) [19].  

 

Рис. 1.3. Структура морозива за R. Т. Marchall:  
1- повітряні бульбашки; 2- жирові кульки; 3- кристали льоду; 4- кристали 

лактози 
 

Таблиця 1.2. Середні та допустимі розміри структурних елементів 

дисперсної фази морозива [19] 

Компоненти дисперсної фази 

морозива 

Розміри, мкм 

допустимі діапазони 
середні 

значення 

кристали льоду 20,0...55,0 34,0 

жирові кульки 2,0...7,0 4,5 

повітряні бульбашки 30,0...150,0 60,0 

кристали лактози 1,0...10,0 4,0 
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Відповідно до вимог американського вченого W.S. Arbukle, структурні 

елементи морозива мають досягати дещо інших розмірів:  

- жирові кульки – до 0,2...2,0 мкм, 

- кристали льоду – до 10...75 мкм 

- повітряні бульбашки - від 5 до 300 мкм [32].  

В 1 г морозива з масовою часткою жиру 10...12 % має міститися:  

- 1,5х10¹² жирових кульок середнього діаметра 1 мкм з питомою 

поверхнею, більшою за 1 м²;  

- 8х106 повітряних бульбашок із середнім діаметром 70 мкм та площею 

поверхні 0,1 м²;  

- 8х106 кристалів льоду з середнім діаметром 50 мкм та площею поверхні 

0,1 м².  

Отже, механізм формування структури морозива як сукупності складних 

дисперсних систем потребує уточнення.  

Композитна структурована дисперсна система морозива сформована 

біополімерними молекулами, емульгованими у воді жировими кульками та 

повітряними бульбашками, простір між якими заповнений водним розчином 

цукрів і солей. Завдяки присутності молекул біополімерів і частинок жиру, 

вода знаходиться у складі морозива у стані, характерному для такої у 

нанопористих твердих тілах або більшості біологічних об’єктів. Залежно від 

концентрації цих речовин, присутня у морозиві вода може включатися у 

гідратні оболонки молекул вуглеводів або знаходитися у вигляді 

впорядкованих сіткою водневих зв’язків поліасоціатів [33]. 

З підвищеням масової частки жиру суттєво зростає його роль у 

формуванні основних показників якості морозива. К. Berger та ін. встановили, 

що у морозиві розміри жирових кульок коливаються у межах від 0,45 до 4,0 

мкм [34]. Ю.О. Оленєв довів прямо пропорційний вплив масової частки жиру 

у морозиві на ступінь його диспергованості [16]. На цей показник також 

впливають такі чинники, як: масова частка СЗМЗ, наявність солей кальцію та 

магнію, режими гомогенізації, визрівання та фризерування сумішей. 
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Жир впливає на консистенцію морозива, у першу чергу, через зміну 

в'язкості його сумішей під час кристалізації при визріванні та фризеруванні. 

За масової частки жиру у морозиві від 10 % та більше формується каркас з 

жирових часток, який максимально стабілізує структуру морозива. Під час 

дослідження механізму стабілізації жирової фази у складі морозива R.Т. 

Marchall і H.D. Goff [1,4] встановили, що саме кристали на поверхні жирової 

краплини є причиною зчеплення кульок при зіткненні, у той час як рідкий жир 

виступає у якості цементуючого компонента, що заповнює протоки між ними.  

Під час зберігання морозива за стандартної температури від мінус 18 ºС і 

нижче міцність структури морозива у значній мірі також залежить і від 

льодяного каркасу зі зрощених кристалів льоду. За отеплення контакти між 

кристалами льоду слабшають або руйнуються, і тоді стійкість структури у 

більшій мірі зумовлюється вмістом кристалічного жиру.  

Емульгатори, як це не парадоксально на перший погляд, знижують 

стійкість жирової фази емульсії. За високої поверхневої активності вони 

витискають білки з поверхні жирових кульок, внаслідок чого їхні оболонки 

тоншають, що призводить до коалесценції жирових глобул під час 

фризерування, утворення безперервної жирової матриці на поверхні 

повітряних бульбашок, їх стабілізації та підвищення збитості. Для одержання 

вказаного ефекту у складі морозива дозволено застосовувати моно- и 

дигліцериди жирних кислот (Е 471), полісорбат (Е 433), лецитин (Е 322) та ін. 

[35].  

Кремоподібна консистенція морозива пов’язана з дестабілізацією 

жирових кульок, яку підвищують моногліцериди і полісорбати. Ще 50 років 

тому було встановлено, що суміш моногліцеридів і полісорбатів забезпечує  

високу якість морозива. Такі композиційні суміші почали широко 

застосовувати у виробництві морозива і до сих пір використовуються у 

Північній Америці та інших країнах. Але у Європі полісорбати заборонені 

органами охорони здоров’я, тому основними емульгаторами для 

виробництва морозива стали моногліцериди. Однак, було доведено (нілсен), 
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що за функціональністю лактовані моногліцериди і моностеарат 

полігліцерину подібні до моногліцеридів. Тим не менш, ці специфічні 

емульгатори не посіли вагомого місця у виробництві морозива. На відміну від 

дії емульгаторів у складі інших харчових продуктів, в морозиві вони 

відіграють роль дестабілізуючих сполук. 

За відсутності емульгатора жирові кульки протидіють агломерації лише 

за допомогою менш ефективних молочних білків молока, які адсорбуються на 

їх поверхні. Самочинна коалесценція часточок жиру призводить до 

розділення системи на дві фази ще до початку процесу фризерування [36].  

Схему спільної стабілізації жирових кульок молочними білками та 

емульгаторами в морозиві за даними R.Т. Marchall та H.D. Goff наведено на 

рис. 1.4 [1,4]. 

 

Рис. 1.4. Схема стабілізації жирових кульок у морозиві 

 

Стійкість структури морозива залежить не тільки від розмірів та вмісту 

жирових кульок у сумішах морозива, але й від вмісту дестабілізованого жиру. 

Так, за ступеня дестабілізації емульсії до 20...25 % здатність сумішей до 

збивання стрімко знижується. Агломерація жирових кульок може бути 
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зворотною (без втрати ідентичності окремих глобул жиру) та незворотною. 

При зворотній, кульки агломерують у полі зсувних механічних зусиль під час 

фризерування (при цьому дестабілізований жир відіграє роль «цементуючої» 

речовини), а при незворотній кристалізований жир утворює масляні зерна із 

залишків дестабілізованих кульок [37].  

Білки виконують важливу роль у стабілізації жирової фази морозива, але 

найчастіше у дослідженнях йдеться не про функціонально-технологічну роль 

молочних білків, а про сукупну роль усього молочного комплексу - СЗМЗ. 

Саме білки, лактоза і мінеральні речовини комплексно впливають на 

кріоскопічну температуру сумішей морозива та на частку вимороженої води, 

нарівні з цукрозою. Масова частка молочних білків у морозиві в середньому 

складає 3,0...3,7 %, хоча може досягати 6,5 % [38]. Казеїн є термостійким 

білком, гідрофобним емульгатором, може утворювати комплекси з 

сироватковими білками і полісахаридами, а також є чутливим до іонів 

кальцію. Сироваткові білки ‒ термолабільні, не асоціюють і не чутливі до іонів 

кальцію. Дані щодо ролі білків рослинного походження у формуванні та 

стабілізації структури морозива, у тому числі в присутності полісахаридів, 

відсутні. 

Дисперсійним середовищем морозива та сумішей є вода у вільному та 

зв'язаному стані за загального її вмісту в продукті у межах від 58 до 75 %. 

Фізико-хімічні властивості зв’язаної води впливають на температуру початку 

замерзання водної фази продукту ‒ кріоскопічну температуру (tкр), і на 

характер кристалізації води під час фризерування та загартування. Густина 

зв’язаної води вдвічі більша за густину вільної води, а її молекули 

просторово орієнтовані, що значно знижує діелектричну сталу, порівняно з 

водою вільною. Зв’язана вода недоступна для мікроорганізмів, вона 

практично не кристалізується, не є розчинником, за виключенням 

слабозв’язаної. Воду активно зв’язують стабілізатори, молочні білки, лактоза 

і сахароза як складові морозива. Близько однієї третини від загального вмісту 

зв'язаної води характеризується досить слабкою енергією зв'язку і приймає 
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участь у розчиненні, що слід враховувати у розрахунках фактичних 

концентрацій розчинів цукрози та лактози у сумішах. Це стосується і 

можливості виморожування частини слабозв'язаної води у сумішах для 

виробництва морозиві за низькотемпературного оброблення [39]. 

Якщо у морозиві утворюються дрібні кристали льоду, формується 

кремоподібна структура. У той же час, в умовах високого вмісту вільної води 

процес кристалізації стає занадто вираженим і розміри кристалів льоду 

можуть перевищувати 55...60, що є причиною формування 

грубокристалічнеої структури морозива. Протидіяти цьому процесу можна 

шляхом підвищення вмісту сухих речовин у сумішах морозива. Так, у разі 

підвищення вмісту цукру від 14 до 18 % у 1,4 рази знижуються розміри кристалів 

льоду, але за перевищення вказаного діапазону формується тістоподібна 

структура та суттєво знижується опір таненню [40, 41].  

Якщо підвищувати вміст СЗМЗ від 9 до 15 %, розміри кристалів льоду 

зменшуються майже удвічі за одночасного зниження середнього діаметра 

повітряних бульбашок у 1,5...1,7 рази. За збільшення вмісту жиру у сумішах 

відстань між жировими кульками зменшується, що також сприяє одержанню 

продукту з меншими кристалами льоду. Емульгатори на поверхні розділу фаз 

«жир-плазма» надають жировим кулькам певну гідрофільність. Це надає 

кулькам здатність прикріплюватися до кристаликів льоду та попереджати їх 

надмірне зростання. Жирові кульки також можуть вморожуватися у лід і 

механічно перешкоджати утворенню небажаних пласких кристалічних 

структур в морозиві [42]. 

Важливу роль у формуванні структури морозива також відіграє 

міграційна рекристалізація води, за якої дрібні кристали зникають, а крупні 

зростають. Повне припинення рекристалізації можливе за температури, що 

нижча за кріогідратну, яка для біологічних об'єктів наближається до мінус 65 

°С. Рекомендована температура зберігання морозива становить від мінус 

12…мінус 26 ºС, тому, навіть за незначних її коливань, можлива 

рекристалізація води. Рекристалізація вимороженої води відбувається з 
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надзвичайною активністю під час значних періодичних коливань температури 

– так званого «теплового шоку». У той же час, за сталих температурних умов 

зберігання морозива може відбуватися аккреація, тобто постійне зростання 

кристалів внаслідок їхньої природної тенденції за безпосереднього контакту 

до зрощування в умовах високих градієнтів концентрацій. Це пояснює існуючі 

рекомендації щодо зберігання продукту за постійного температурного 

режиму для підтримання вмісту у ньому близько 50...60 % вимороженої води. 

Структура морозива в цілому та розподіл у ньому кластерів і доменів води за 

розмірами залежать від багатьох чинників: концентрації дисперсної фази, її 

дисперсності, природи поверхні часточок, їхньої розчинності, характеру 

взаємодії між часточками та з водою, рН, температури та концентрації 

розчинних солей [43].  

Швидкість і ступінь процесу рекристалізації залежать і від 

функціонально-і технологічних властивостей стабілізаторів структури. 

Округлі компактні рекристалізовані кристали неправильної форми та з 

більшим співвідношенням поверхні до об'єму формуються за зміни поверхні 

або внутрішньої структури. Поверхні з рівними гранями та гострими кутами 

менш стійкі, ніж поверхні згладженої форми [44]. 

Стабілізатори структури підвищують в’язкість сумішей морозива та, 

відповідно, зменшують розміри повітряних бульбашок. H. D. Goff підтвердив 

цей ефект на тлі зміни вмісту жиру у морозиві і виявили, що гідроколоїди 

можуть взаємодіяти з білками і стабілізувати емульсії [44]. Стабілізатори 

також формують і стабілізують пінну структуру морозива, гальмують 

кристалізацію та рекристалізацію води, підвищують опір таненню та 

екструзійну здатність, попереджують деформацію та усадку морозива, 

подовжують строки його зберігання. Кількість і вид стабілізаторів у морозиві 

залежать від їх властивостей, а також режимів технологічного оброблення 

сумішей та зберігання готового продукту [45].  

Як традиційні згущувачі та вологозв’язуючі компоненти у складі морозива 

здавна використовують природні гідроколоїди - білки та фосфоліпіди, що 
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містяться у желатині, в яєчному жовтку та білку. Нині у промисловості широко 

застосовують чисельні стабілізатори структури різної природи, зокрема білки 

та полісахариди, у тому числі хімічно модифіковані.  

До гідроколоїдів відносять полісахариди з водоростей (каррагінани, 

альгінати), з вищих рослин (пектини, камеді), полісахариди мікробного 

походження (ксантарнова камедь) та білки рослинного (соя) і тваринного 

(молочні та яєчні білки, желатин) походження.  

Doublier [46] дослідив особливості кристалізації води під час виробництва 

морозива з різними стабілізаторами та виявили роль взаємодії між 

гідроколоїдами та білками у сумішах морозива.  

H.D. Goff [47] визначив роль колоїдних аспектів у формуванні і стабілізації 

структури в морозиві, а E. Dickinson [48] - поведінку гідроколоїдів та протеїн-

комплексів з полісахаридами на поверхні поділу фаз під час фризерування 

сумішей. Але однозначного пояснення технологічної ролі утворених 

комплексів між білками і полісахаридами автори не наводять. За рахунок 

синергізму між сполуками різної природи одержують універсальні за 

технологічними властивостями композиції. Так, у складі стабілізаційних 

систем за низьких температур ефективною є камідь бобів рожкового дерева, 

при ВТ обробленні - гуарова камедь, за змінної кислотності та сольового 

балансу - каррагенан ін. Стабілізаційні синергістичні системи, у складі яких 

комбінують камедь з бобів рожкового дерева і камедь гуара, похідні целюлози 

та альгінат натрію приваблюють низькою ціною і технологічною 

ефективністю.  

У традиційних видах морозива на молочній основі масова частка лактози 

становить біля 5,5 %, за перевищення якої до вмісту 8,5 % може виникати 

борошнистість і піщанистість структури. За низької розчинності лактози і 

пересичення її розчину формуються кристали лактози із розмірами, 

більшими за 10 та 25 мкм. У пломбірній суміші морозива під час 

фризерування утворюються дрібніші кристали-зародки в результаті більшого 

пересичення розчину лактози за збільшення загального вмісту сухих 
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речовин, проте саме у пломбірі найчастіше спостерігається надмірне 

зростання кристалів лактози. Це відбувається внаслідок часткової інактивації 

молочним жиром зародження центрів кристалізації при фризеруванні 

пломбірних сумішей [49]. Отже для морозива молочного надмірна 

кристалізація лактози малоймовірна на тлі суттєвішої проблеми – 

надлишкової кристалізації води. 

Ю.О. Оленев встановив, що цукроза і молочний білок гальмують 

кристалізацію лактози, але наявність у розчині інших дрібних кристалів 

пришвидшує цей процес [50]. За нижчої температури зберігання існує 

менший ризик утворення кристалів лактози. Для запобігання вади 

«піщанистість» рекомендовано розраховувати лактозний фактор за 

формулою «фактор лактози = % лактози у суміші/%води» та відслідковувати, 

щоб він не перевищував 0,099. Критичною концентрацією лактози у розчині є 

10 % по відношенню до води, тому для попередження її надлишкової 

кристалізації максимальний строк зберігання за температури мінус 12 °С 

морозива молочного, вершкового та пломбіру має складати 2 місяці, за мінус 

18 °С строки зберігання суттєво підвищуються для молочного та вершкового 

морозива, але для пломбіру загроза формування крупних кристалів лактози 

залишається.  

Отже, повітряні бульбашки, кристали льоду та жирові кульки як кінетично 

нестійкі дисперсні системи потребують детального вивчення за будь-якої 

зміни хімічного складу морозива та умов його виробництва та зберігання. 

Особливо актуальними є подібні дослідження для морозива молочного за 

підвищеного вмісту води і нижчої здатності до утворення його дисперсних 

систем. 
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1.4 Фізико-хімічні основи процесу піноутворення у сумішах 

морозива 

Морозиво, у першу чергу, є харчовою піною, що потребує детального 

аналізу чинників впливу на формування і стабілізацію саме пінної структури 

продукту .  

Відповідно до основ колоїдної хімії, піни – це в'язко-плівкові дисперсні 

системи, що складаються з бульбашок газоподібного середовища, які 

розділені тонкими плівками рідини та заповнюють рідку фазу [51].  

За стійкістю подібні дисперсні системи поділяють на: 

- піни, що існують протягом незначного часу; 

- піни, що існують тривалий час; 

- піни твердоподібні, безмежно існуючі.  

Відповідно до цієї класифікації м’яке морозиво, яке зберігають до 

реалізації у шнекових камерах фризерів, можна віднести до пін, що існують 

протягом незначного або тривалого часу в температурному діапазоні від 

мінус 4 до мінус 8 ºС, а морозиво загартоване - до пін твердоподібних, 

безмежно існуючих за температур зберігання від мінус 12 до мінус 28 ºС. 

За структурою розрізнюють: 

- піни емульсійного типу, у яких бульбашки зберігають кулькоподібну 

форму та розділені порівняно товстими прошарками рідини; 

- піни комірчастого типу, прошарки рідини між бульбашками яких 

потоншені, а самі бульбашки набувають форми комірок-поліедрів. 

Структура пін визначається в основному співвідношенням між об'ємами 

газової та рідинної фаз. Комірки піни приймають форму, наближену до 

сферичної у тому випадку, якщо об'єм газової фази перевищує об'єм рідини 

не більше, ніж у 10…20 разів. У подібних пінах плівки бульбашок відносно 

товсті. Комірки пін, для яких співвідношення об'ємів газового та рідинного 

середовищ складає декілька десятків і навіть сотень, розділені дуже тонкими 

рідкими плівками. Оскільки у морозиві об'єм газової фази не перевищує об'єм 

рідини більше ніж у 2 рази, комірки пін мають сферичну форму.  
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Процес витікання рідини з поодиноких плівок спочатку повністю 

керований гравітаційними і капілярними силами. У пінах сферичного типу із 

товстими рідинними прошарками домінує сила тяжіння, пропорційна у кожній 

даній точці піни відстані до поверхні об'ємної рідини. Швидкість витікання 

рідкої фази із піни зворотно пропорційна в'язкості рідини, а нещільне 

розташування бульбашок допускає можливість їхнього «ковзання» між собою 

[52]. 

Механізм утворення бульбашок піни полягає у формуванні адсорбційного 

шару на міжфазній поверхні газоподібного включення у рідкому середовищі, 

що містить поверхнево-активну речовину (ПАР). Швидкість формування 

цього шару визначається швидкістю дифузії молекул ПАР з глибини розчину 

до поверхні поділу фаз. Під час виходу на поверхню розчину бульбашка 

оточується подвійним шаром орієнтованих молекул ПАР. Утворення піни 

можливе лише у випадку, коли швидкість формування та виходу бульбашки 

на поверхню рідини більша за швидкість її руйнування. Процес піноутворення 

складний через спільну дію численних фізико-хімічних, фізико-технічних та 

інших чинників, що практично виключає можливість чіткого математичного 

опису процесу піноутворення. 

Наступні властивості всебічно характеризують властивості пін: 

• піноутворювальна здатність розчину (кількість піни за об'ємом або за 

висотою стовпчика, яка утворюється з постійного об'єму розчину за 

однакових умов протягом визначеного часу); 

• кратність піни (співвідношення між об'ємом піни та об'ємом розчину, що 

витрачений на її утворення); 

• стійкість піни (здатність зберігати загальний об'єм, дисперсний склад та 

протидіяти витіканню рідини). У якості міри стабільності піни застосовують 

час існування (життя) елемента піни або її певного об'єму; 

• дисперсність піни (середній розмір бульбашок та розподіл їх за 

розмірами або поверхнею поділу фаз «рідина/газ» в одиниці об'єму піни). 
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Для характеристики стану піни та його зміни у часі запропоновано 

застосовувати наступні величини [53]: 

• загальний об'єм піни V(t) або висоту стовпчика піни Н (t); 

• густину піни, що визначається числом плівок або бульбашок N (t) в 

одиниці об'єму, або середній радіус бульбашки R (t); 

• вміст рідини в одиниці об'єму піни W (t) та зворотну її величину – 

кратність К (t) – 1/ W (t); 

• товщину плівок піни h (t).  

Під час формування піни значну роль відіграють такі властивості, як 

в'язкість рідкої фази, її теплопровідність, оптичні властивості. 

Для одержання стійких пін рідка фаза повинна містити, принаймні, два 

компоненти, один з яких є поверхнево активним. Піноутворювальна здатність 

розчинів залежить від природи молекул ПАР – їхньої маси, міжмолекулярної 

та внутрішньомолекулярної взаємодії, геометрії молекул. Останній чинник 

обумовлює ряд характерних особливостей ПАР. Молекули цих сполук 

характеризуються асиметричною будовою. Під час адсорбції вони 

розташовуються на поверхні поділу фаз та утворюють шари відповідної 

товщини. 

Піноутворювальна здатність розчинів у значній мірі залежить від 

концентрації ПАР. За її підвищення піноутворення спочатку збільшується, а 

потім залишається практично постійним аж до межі розчинності даної ПАР 

або знижується. Початкове підвищення піноутворювальної здатності, що 

супроводжує зростання концентрації ПАР, пов'язують із міцелоутворенням. 

Саме по досягненню критичної концентрації міцелоутворення (ККМ) 

спостерігається максимальне піноутворення. Слід також відмітити, що саме 

при ККМ відбувається завершення формування адсорбційного шару із 

максимальною механічною міцністю. При подальшому підвищенні 

концентрації ПАР у розчині, вище за ККМ швидкість дифузії молекул у 

поверхневий шар зменшується, чим і пояснюється деяке зниження 

піноутворювальної здатності [53]. 
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Вплив температури на піноутвореня для різних ПАР неоднозначне, що 

пов'язане із великою кількістю факторів, врахування яких вкрай складне. 

Збільшення об'єму піни з підвищенням температури від 20 до 40…50 ºС 

пов'язане зі зростанням тиску всередині бульбашок, збільшенням 

розчинності ПАР, зниженням поверхневого натягу та, відповідно, падінням 

міцності поверхневих плівок піни. 

Стійкість пін у часі залежить від природи та концентрації піноутворювача. 

Із часом плівки між бульбашками піни стають тоншими, руйнуються і, 

нарешті, замість піни залишається лише рідина – розчин піноутворювача у 

воді або іншого розчинника. Отже, цей показник у звичайних умовах носить 

кінетичний характер, а роль піноутворювача зводиться здебільшого до 

уповільнення стікання рідини. 

Окрім природи та концентрації піноутворювача, на стійкість піни 

впливають також температура, в'язкість дисперсійного середовища, ведення 

у рідку фазу електролітів та рН середовища.  

Підвищення температури зазвичай знижує стійкість піни, що можна 

пояснити пришвидшенням стікання рідини у плівці внаслідок десорбції 

піноутворювача з міжфазової поверхні та зниження в'язкості дисперсійного 

середовища. Збільшення в'язкості середовища підвищує стійкість піни. Саме 

стабілізатори, гелеутворювачі та згущувачі відіграють особливу роль у цьому 

процесі. Так, деякі високомолекулярні сполуки утворюють міжмолекулярні 

агрегати, які підвищують в'язкість дисперсійного середовища та селетивно 

адсорбуються на міжфазовій поверхні, що підвищує стійкість піни [54]. 

Стабілізатори викликають значне зниження ККМ розчину ПАР. 

Найефективнішими є ті, молекули яких містять нерозгалужений ланцюг та 

полярні групи, здатні утворювати водневі зв'язки з молекулами води. Якщо у 

розчині є ПАР різного типу, ефект стабілізації може бути обумовлений 

утворенням змішаних міцел, що складається з молекул неіоногенної та 

аніонної природи [55]. 
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Дисперсність пін оцінюють середнім діаметром повітряних бульбашок, 

питомою поверхнею поділу фаз «повітря/плазма» та розподілом бульбашок 

за розмірами. Зазвичай, утворена піна полідисперсна і характеризується 

доволі широким діапазоном – від сотих долей міліметра до декількох 

сантиметрів. На дисперсність пін суттєво впливають поверхневий натяг, 

в'язкість, концентрація ПАР у розчині та ін., спосіб змішування фаз, 

конструкція апарату, режими ведення процесу. Діаметр повітряних 

бульбашок незначно збільшується зі зменшенням концентрації ПАР, що 

пов'язано, головним чином, зі зміною поверхневого натягу розчину. 

Суттєвіший вплив чинять конструкція апарату та режими ведення 

технологічного процесу [55]. 

Є певний зв'язок між розмірами бульбашок та їх стійкістю. У той же час, в 

процесі зберігання піни, може відбуватися не тільки руйнування бульбашок, 

але й зміна їх розмірів. При цьому розміри дрібних бульбашок зменшуються, 

а крупних - збільшуються. У початковий момент після утворення піни 

найбільш вірогідні бульбашки з середнім діаметром від 60 до 100 мкм. 

Причина подальшого диспропорціонування бульбашок полягає у том, що за 

законами капілярності газ у дрібних бульбашках піни знаходиться під 

більшим тиском, ніж газ, що заповнює крупні бульбашки [59]. 

Існує певний зв'язок і між дисперсним складом пін та їх реологічними 

властивостями. В'язкість високократних пін зі зменшенням діаметра 

бульбашок підвищується [58]. Таким чином, в процесі одержання харчових 

пін необхідно враховувати численні чинники впливу на процес піноутворення 

та стійкість утвореної структури.  

Молочні та молоковмісні суміші являють собою багатокомпонентні 

системи, складові частини яких у тій чи іншій мірі впливають на процес 

піноутворення та властивості пінних структур. Так, структура збитих вершків і 

морозива стабілізується високомолекулярними сполуками, насамперед, 

білками, та агрегованими глобулами жиру. Адсорбція білків відіграє важливу 

роль у захопленні повітряних бульбашок, але становлення структури 
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відбувається за рахунок зв'язувальних взаємодій між агрегованими жировими 

кульками та повітряними бульбашкам. Жирові кульки, у свою чергу, 

утримуються разом рідким жиром, що виділяється з них у процесі збивання.  

Найважливішою з фізичних властивостей харчових пін є стійкість 

структури. Якщо обмежити поняття «стійкість піни» стійкістю повітряних 

бульбашок, то можна прийняти наступні основні явища, що впливають на цю 

фізичну характеристику [56].:  

• злиття та подальше руйнування повітряних бульбашок; 

• диспропорціонування газової дисперсії; 

• витікання рідкої фракції. 

Останні два явища можна регулювати підвищенням в'язкості сумішей за 

додаткового внесення сухих речовин та біополімерів. Що стосується 

попередження коалесценції повітряних бульбашок, то це явище потребує 

особливої уваги. Навіть незначна кількість вільного рідкого жиру може 

викликати коалесценцію та зниження стійкості повітряної дисперсії. 

Дестабілізуючий вплив жирових часточок на піну зростає зі зростанням 

температури за збільшення руху молекул ПАР вздовж поверхні плівок рідини, 

що призводить до локального потоншання плівок та їх руйнування. Збільшені 

у розмірах жирові часточки теж знижують стійкість піни. Таким чином, 

присутність як емульгованого, так і вільного жиру у піноутворювальних 

молочних сумішах потребує особливої уваги, особливо за їхнього 

низькотемпературного оброблення.  

Олеофільні ПАР виявляють особливий тип стабілізації молочних пін, 

сприяючи більшій взаємодії між жировими кульками. У даному випадку 

часткова дестабілізація жирових кульок є наслідком не лише їх руйнування в 

процесі збивання, а й викликана присутністю вказаних ПАР. Саме тому 

повітряні бульбашки стабілізуються не лише молекулами ПАР, але й 

частково агломерованими й дестабілізованими жировими кульками. 

Важливим чинником є також взаємодія ПАР з білками молока на поверхні 
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жирових кульок [57, 60]. Тому вивчення спільної стабілізуючої дії поверхнево-

активних речовин, білків молока та гідроколоїдів є доволі актуальним. 

Якщо мікроструктура збитих вершків та їх аналогів характеризується 

лише розмірами жирових кульок і повітряних бульбашок та контактами між 

ними, то для морозива, як більш складної дисперсної системи, 

висуваються дещо інші вимоги. Розміри повітряних бульбашок залежать 

від збитості морозива [4], яка має не більше, ніж у три рази перевищувати 

масову частку сухих речовин. За збільшення збитості стінки повітряних 

бульбашок тоншають і руйнуються. На збитість морозива впливають: 

хімічний склад, вид стабілізатора, тиск гомогенізації, тривалість визрівання, 

в'язкість суміші [8]. Кореляційного зв’язку між в'язкістю сумішей та їх 

здатністю до збивання не виявлено. 

За дисперсністю повітряної фази та її вмістом визначено залежність 

надлишкового тиску на межі поділу фаз і температури рівноважного тиску від 

діаметра повітряних бульбашок та розраховано значення температури, за 

якої надлишковий тиск дорівнює 0 (Тр) [6]. За діаметра повітряних бульбашок 

від 30 до 150 мкм надлишковий тиск досягає значень 54,0...10,8 мм. рт. ст., а 

Тр піднімається від –23,2 до –8,9 ºС.  

Під час зберігання морозива дисперсність повітряної фази знижується 

внаслідок диспропорціонування і коалесценції бульбашок та дренажу рідини. 

За низьких температур у присутності стабілізатора дренаж припиняється і 

ступінь диспропорціонування та коалесценції знижується [61]. Ступенем 

диспропорціонування можна управляти, підвищуючи за допомогою 

стабілізаторів в’язкість плазми і формуючи міцну оболонку на поверхні 

повітряних бульбашко.  

Великі повітряні бульбашки, тепловий шок, надмірна збитість, 

неправильне змішування компонентів, нестійкі стінки між бульбашками, 

занадто високий вміст емульгатора, недостатня кількість стабілізатора, 

перевезення морозива повітряним транспортом є основними причинами 
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втрати об’єму морозива. Перелічені чинники впливу на пінну структуру 

морозива слід обов’язково враховувати у технологічному процесі. 

 

1.5 Особливості в’язкісних характеристик сумішей морозива 

В’язкість і структура – це дві взаємопов’язані характеристики дисперсних 

систем. Відповідно до визначення Ф.Н. Шведова, структура існує там, де 

«в’язкість змінюється зі зміною швидкості зсуву». У свою чергу, зниження 

в’язкості є результатом поступового руйнування структури систем [57].  

Структурна особливість неньютонівських рідин обумовлюється 

присутністю структурних одиниць течії, розміри яких набагато перевищують 

розміри молекул дисперсійного середовища – води. Дисперсні часточки 

неньютонівських рідин взаємодіють між собою та утворюють агрегати. 

Подібна взаємодія може призводити до утворення достатньо міцних 

контактів, насамперед коагуляційної природи. За моделлю, запропонованою 

I.M. Krieger [58], часточки об’єднуються у дублети завдяки броунівському руху 

і розділяються на окремі часточки під дією зсувної течії. Процес поділу 

дублетів на синглети (окремі часточки) прискорюється зі зростанням 

швидкості зсуву. В.Н. Матвєєнко та Є.О. Кірсанов рекомендують для опису 

кривих течії застосовувати введені П.О. Ребіндером поняття «найбільшої 

в’язкості практично незруйнованої структури» та «найменшої в’язкості 

гранично зруйнованої структури» [59]. Саме ці поняття слід обов’язково 

застосовувати для опису поведінки сумішей морозива за змінної швидкості 

зсуву. 

Суміші морозива, які виявляють аномалію в’язкості, зокрема за низького 

градієнту зсуву, можна віднести до неньютонівських структурованих рідин]. 

Найважливішою властивістю структурованих псевдопластичних систем та 

неньютонівських рідин є ефективна в’язкість [60]. Швидкісно-в’язкісні 

характеристики сумішей можуть змінюватися впродовж технологічного 

процесу під впливом окремих видів оброблення (перемішування, 

пастеризації, гомогенізації, охолодження, визрівання, фризерування), у тому 
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числі під впливом механічної дії насосів, гомогенізаторів, перемішувальних і 

дозувальних пристроїв, мішалок скребкового типу у шнекових камерах 

фризерів та ін.  

На структурування сумішей та морозива, у першу чергу, впливають такі 

чинники, як: вміст та вологозв’язувальна здатність полісахаридів і білків, 

взаємодія між ними й іншими компонентами сумішей; теплова коагуляція 

сироваткових білків; кристалізація жиру та його вміст [61]. 

Для м’якого морозива характерна структура коагуляційного типу, а для 

морозива загартованого - структура кристалізаційного типу. Коагуляційний – 

це один з основних типів структури, за якого часточки взаємно контактують 

крізь тонкі прошарки рідкого дисперсійного середовища. Коагуляційні 

контакти, як правило, з’являються на ліофобних ділянках мозаїчної поверхні 

часточок дисперсної фази, що дає можливість застосовувати поверхнево-

активні речовини (ПАР) як для їхнього послаблення, так і для підсилення. 

Системи коагуляційного типу зазвичай виявляють тиксотропію – тобто 

здатність структури до відновлення після її механічного зруйнування за 

рахунок броунівського руху молекул / Аналіз існуючої інформації з даного 

питання дозволив авторам розробити схему, яка ілюструє зміну типу 

структури сумішей та морозива впродовж технологічного процесу (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Зміна структури морозива впродовж технологічного процесу 
виробництва 

Схема на рис. 1.5 вказує на основні складові сумішей і основні елементи 

морозива, які найсуттєвіше впливають на формування їхньої структури. 

Жорсткий кристалізаційний льодяний каркас пронизує коагуляційну структуру 

невимороженої води, що утворює пружні сітки у загартованому морозиві. 

Зв’язки, що знаходяться у вузлах такого каркасу практично не релаксують, 

але за напружень, що більші за межу міцності, вони незворотньо руйнуються. 

У морозиві, на відміну від сумішей, зруйновані зв’язки самочинно 

відновлюються в процесі кристалізації-рекристалізації вільної води.  

Існуюча інформація щодо особливостей реологічних характеристик 

сумішей та морозива характеризується певними протиріччями, особливо 

щодо рекомендованих значень в’язкості для одержання збитості не нижче 60 

% [62], Так, відповідно до досліджень Н.В. Барановського молочна та 

вершкова суміші морозива - це ріддинноподібні системи, в’язкість яких в 

інтервалі температур від 15 до 85 ºС становить у межах від 23...43 мПа·с до 

269...390 мПа·с. У той же час за даними W. S. Arbuckle для одержання 

належної збитості в’язкість сумішей має бути при 20 ºС у межах від 50 до 150 

мПа·с. Ці рекомендації не співпадають як з даними, одержаними Л. К. 

Ніколаєвим експериментальним шляхом та за допомогою розрахунків, 

проведених В.Д. Косимо та А.В. Єгоровим для сумішей морозива класичних 

видів. Ними встановлено, що при 20 ºС ефективна в’язкість практично 

незруйнованої структури за першої швидкості градієнта швидкості зсуву (γ=3 

с-1) для сумішей морозива молочного, вершкового та пломбіру класичних 

видів має дорівнювати у середньому 200, 350 та 600 мПа·с відповідно. Для 

пломбіру шоколадного ефективна в’язкість може досягати 1230 мПа·с. 

За даними А.О. Творогової ефективна в’язкість практично незруйнованої 

структури визрівших сумішей морозива молочного з різними стабілізаторами 

і стабілізаційними системами становить до 394… 694 мПа·с, для сумішей 

молочних з високомолекулярними вуглеводовмісними компонентами – до 

731…900 мПа·с, з низькомолекулярними вуглеводовмісними компонентами - 
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581…731 мПа·с. Лише А.О. Творогова визначала значення ефективної 

в’язкості найменшої гранично зруйнованої та відновленої структури за її 

зворотного вимірювання на ротаційному віскозиметрі, але за відсутності 

детального аналізу результатів дослідження [22]. 

Суміші сучасних видів морозива відрізняються підвищеними значеннями 

ефективної в’язкості, порівняно з сумішами традиційного складу, що 

дозволяє одержувати набагато вищу збитість та кращий опір таненню [63]. У 

той же час, не менш важливою є здатність сумішей морозива швидко і 

суттєво руйнуватися під дією зовнішніх зсувних зусиль під час фризерування 

та ефективно відновлювати структуру у статичному стані після формування 

порцій перед загартуванням.  

Таким чином, під час розроблення та впровадження нових видів 

морозива, особливо на сучасних потокових лініях, необхідно керуватися не 

стільки початковими значеннями найбільшої ефективної в’язкості практично 

незруйнованої структури нових за складом систем, а їхньою здатністю після 

граничного руйнування відновлювати структуру частково або повністю, 

особливо у разі одержання морозива з високим вмістом вільної води. 

 

1.6 Фазовий стан води у сумішах та морозиві 

У низькотемпературних технологіях процес виморожування води 

відбувається у дві стадії. На першій стадії виморожується об’ємна вода в 

умовах деякого переохолодження за температур, нижчих ніж tкр , в 

температурному діапазоні від мінус 2,2 до мінус 12 ºС. На другій стадії 

відбувається виморожування до 30 % води з низькою енергетикою зв’язку в 

температурному діапазоні від мінус 12 до мінус 40 ºС, після чого 

спостерігається відносна фазова рівновага.  

Морозиво усіх видів виготовляють у повній відповідності з вказаними 

закономірностями: перша стадія виморожування води відбувається під час 

фризерування, друга – в процесі загартування сформованого продукту. Після 

виморожування об’ємної води у морозиві, як і у більшості гетерогенних 
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систем, за зниження температури до ‒40 ºС, залишається деяка кількість 

невимороженої води, яка локалізується поблизу міжфазових поверхонь. 

Міжфазова вода може не виморожуватися і за подальшого зниження 

температури, що підтверджує суттєвий вплив поверхневих явищ на 

структурні характеристики водних агрегатів. У водній фазі морозива моно- і 

дицукри знаходяться у вигляді пересичених розчинів, що може впливати на 

вміст води у граничних шарах, залежно від переважання процесів адсорбції 

або сольватації. 

У морозиві вода знаходиться у вигляді структурних елементів ‒ кластерів 

і доменів, час життя яких значно більший за час утворення та руйнування 

водневих зв’язків. Такі елементи формуються за участю різного типу водних 

агрегатів з розвиненою поверхнею – білків і полісахаридів. Шляхом часткової 

зміни їхніх властивостей під час попереднього оброблення можна також 

впливати на розміри утворюваних у комірках просторових сіток структурних 

елементів води [63]. 

Спонтанні процеси зростання кристалів льоду можуть призводити до 

незворотних структурних пошкоджень клітинних мембран. Такі явища 

супроводжуються руйнуванням, у першу чергу, клітинних структур мікронного 

розміру, але більшість молекул розмірами у декілька нанометрів за 

низькотемпературного оброблення практично не пошкоджуються. 

Вода у сумішах морозива знаходиться у хімічній, фізико-хімічній 

(адсорбційно та осмотично зв’язаній) і фізико-механічній формах зв’язку. 

Високий вміст зв’язаної води протидіє зростанню кристалів льоду та впливає 

на кріоскопічну температуру (tкр) сумішей. На кріоскопічну температуру 

сумішей найбільше впливають цукроза, а також лактоза і розчинні солі, що 

входять до складу сухого знежиреного молочного залишку. Роль білків і 

полісахаридів у цьому процесі опосередкована та проявляється через 

зв'язування води й підвищення, у такий спосіб, концентрації розчинів моно- і 

дицукрів та солей. Перенасичення розчинів низькомолекулярних речовин та 

наявність у них дрібнодиспергованого повітря дозволяє перемішувати м'яке 



 

 43 

морозиво у фризері за температурного інтервалу від мінус 4 до мінус 7 ºС та 

споживати загартоване морозиво [64]. 

Кріоскопічна температура сумішей залежить не тільки від кількості 

розчинених молекул, але й від їх молекулярної маси: зменшення 

молекулярної маси речовин підвищує їхній вплив на температуру 

замерзання. Саме тому моноцукри, порівняно із дицукрами, відрізняються 

більшою активністю щодо впливу на tкр водних розчинів [2]. Можна 

стверджувати, що кріоскопічна температура сумішей є однією з основних 

фізичних характеристик, які визначають температурні режими фризерування 

і зберігання морозива [65].  

В процесі виморожування вільної води у сумішах морозива в її залишку 

концентрація розчинених речовин суттєво підвищується, а tкр розчинів 

знижується. Під час такого виморожування охолоджуються і 

переохолоджуються ті суміші, які знаходяться у нерівноважному 

метастабільному стані з енергією активації, що витрачається на зародження 

центрів кристалізації. По досягненню критичної маси ядра, зароджені 

кристали випускають приховану теплоту швидше, ніж тепло видаляється з 

системи, потім фіксується незначний температурний стрибок по досягненню 

кріоскопічної температури, а потім температура знижується, що вказує на 

закінчення фази виморожування [66].  

Рівноважна температура виморожування існує для кожної речовини та є 

функцією від її концентрації. За зниження температури малоймовірно, що 

розчинена речовина буде кристалізуватися при tкр, внаслідок високої в'язкості 

та низьких температур. Обмеження молекулярного руху та дифузійної 

кінетики за дуже високої концентрації та низької температури призводить до 

скловидного стану водної фази, який є нерівноважним, метастабільним, 

аморфним, невпорядковано твердоподібним, з надвисокою в’язкістю. 

Кристали льоду нестійкі та можуть рекристалізуватися, стан води за 

температур, нижчих ніж кріоскопічна, визначає якісні показники морозива. 
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У сумішах морозива вода виморожується у вигляді кристалів льоду у 

чистому вигляді, тому у її залишку концентрація цукрози підвищується. У 

типових видах морозива за температури мінус 16 °C лише біля 72 % води 

знаходиться у вимороженому стані. Кінетику виморожування води за 

наведено на рис. 1.6 [45] відповідно до якої близько 60...75 % води 

виморожується в температурному інтервалі від значень кріоскопічних 

температур до мінус 10… мінус 14 ºС. За нижчого вмісту вимороженої води 

морозиво більше піддається впливу «теплового шоку» [67]. 

 
Рис. 1.6. Масова частка вимороженої води при охолодженні сумішей 

морозива: 1 – суміш фруктова; 2 – суміш пломбірна; 3 – вершкова; 4 – 

молочна 
 

Розміри та форму кристалів льоду у морозиві визначають: масова частка 

сухих речовин; швидкість заморожування; в'язкість середовища; наявність 

структурних елементів, що співвідносні або більші за розмірами, ніж кристали 

льоду. Під час тривалого заморожування утворюються кристали 

гексагональної форми, за середньої та високої швидкості заморожування 

формуються кристали неправильної форми (дендрити), а за надшвидкої – 

кристали округлої форми. За нижчої температури заморожування у продукті 

формується більше центрів кристалізації менших розмірів [68]. 
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У продуктах з високою кріоскопічною температурою у зоні початку 

кристалізації кількість вимороженої води збільшується дуже швидко з 

подальшим різким гальмуванням. У той же час, у продуктах з невисоким 

вмістом води та низької tкр зростання вмісту вимороженої води під час 

низькотемпературного виморожування змінюється не так швидко [69, 70]. 

Таким чином, специфіка формування мікроструктури морозива як 

надскладної дисперсної системи потребує вивчення за змінного хімічного 

складу та низькотемпературних режимів оброблення.  

 

1.7 Технологічні чинники впливу на формування і стабілізацію 

структури морозива 

Фізико-хімічні та органолептичні показники морозива залежать, 

насамперед, від дисперсності, однорідності та кількості часточок, що входять 

до складу суміші, а також від умов його одержання на окремих етапах 

технологічного процесу.  

Так, пастеризація сприяє переходу білків і полісахаридів у колоїдний 

стан. У першу чергу це відноситься до камеді бобів рожкового дерева, 

альгінатів, каррагенану, пшеничного борошна та більшості крохмалів [1, 8]. 

Теплова денатурація сироваткових білків покращує структуру морозива [12]. 

Гомогенізація за зменшення розмірів жирових кульок, збільшує поверхню 

контакту фаз, дозволяє застосовувати вершкове масло та високожирні 

заморожені вершки. Двоступенева гомогенізація сприяє кращому насиченню 

сумішей повітрям. Висока температура гомогенізації забезпечує ефективніше 

дробіння жирових кульок, їх меншу агломерацію, кращу збитість. Під час 

гомогенізації оболонки жирових кульок змінюють структуру і склад, а у 

сформованих оболонках присутні міцели казеїну та сироваткових білків за 

співвідношення 3:1. Близько 30 % білку сухого знежиреного молочного 

залишку приймає участь у формуванні оболонок на поверхні жирових кульок.  

Температура гомогенізації має бути не нижчою за 65 ºС, а тиск залежить 

від вмісту жиру та джерела жиру і складає за різної жирності сумішей для 
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вершків 12,5...23,5 МПа, для вершкового масла 11,0...22,5 МПа, для 

рослинних олій 10,0...22,0 МПа [12]. Ефективність процесу є достатньою за 

відсутності агломератів жирових кульок та за середнього діаметру жирових 

кульок, що не більший за 2 мкм. Гомогенізацію сумішей для морозива 

проведено ефективно, якщо біля 58 % жирових кульок мають розміри від 0,4 

до 1,1 мкм, хоча за іншими даними жирові кульки діаметром до 1 мкм у 

гомогенізованій суміші повинні становити до 78 % . 

Процес визрівання сприяє підвищенню в'язкості сумішей, як містять і 

гідроколоїди, і комплексні стабілізатори-емульгатори. Впродовж визрівання 

при температурі 2...5ºС кристалізується жир, гідратуються білки і 

полісахариди, підвищується в’язкість суміші, емульгатори витискають білки з 

поверхні жирових глобул, що сприяє їхній частковій дестабілізації під час 

фризерування. Застосування стабілізаційних систем та емульгаторів 

прискореної дії не впливає на в'язкість сумішей під час визрівання. У 

присутності жирів з вузьким діапазоном температур плавлення та 

кристалізації визрівання пришвидшується [71]. Узагальнюючи вказане вище, 

можна виокремити наступні чинники впливу на процес визрівання: вид жиру; 

розміри жирових кульок; температура суміші в процесі визрівання; якісний і 

кількісний склад емульгаторів та стабілізаційних систем. 

Під час фризерування до 50% води у сумішах кристалізується, а діаметр 

повітряних бульбашок зменшується до 20...30 мкм. На стан повітряної фази 

впливає і температура фризерування - за температури нижчій за мінус 3 ºС 

збитість морозива знижується внаслідок суттєвого підвищення в’язкості. 

Проте, у температурному діапазоні від мінус 5 до мінус 6ºС дисперсність 

повітряної фази найвища [72]. В процесі фризерування утворюються дві нові 

фази – кристали льоду і повітряні бульбашки. Вільної води у розчині 

залишається усього до 29...30%, а решта кристалізується. На розміри 

утворених кристалів льоду впливають температура фризерування та 

гострота шкребків фризера. Заморожування дестабілізує емульсію жиру та 

колоїдні розчини через зближення жирових кульок і дію кристалів льоду на 
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білкові оболонки жирових кульок, а також дегідратацію і високу концентрацію 

солей. Вид жирового компонента практично не впливає на тривалість 

фризерування, але за меншої молекулярної маси цукрів швидше знижується 

температура морозива у фризері [73, 74].  

За вмісту сухих речовин у морозиві близько 35 % і температурі мінус 5ºС 

частка вимороженої вологи у середньому складає біля 45%. Для запобігання 

рекристалізації льоду температуру морозива не можна підвищувати перед 

фасуванням і навіть слід знижувати для збільшення центрів кристалізації та 

підвищення вмісту вимороженої вологи і, відповідно, в'язкості морозива. У 

морозиві однакового хімічного складу за рахунок технологічних чинників 

можливе створення більш стійкої оболонки. Під час загартування морозива 

розміри повітряних бульбашок змінюються у середньому на 15...20 мкм через 

їхню агломерацію та коалесценцію за одночасної кристалізації водної фази. 

Нижче мінус 25ºС кристали льоду не зростають, але відбувається часткова 

дестабілізація жирових кульок внаслідок їхнього механічного руйнування 

кристалами льоду [75].  

Під час зберігання морозива жирністю 6...5% за температури мінус 18ºС 

впродовж 2-х місяців вади структури не виявляються, але за підвищення 

жирності можуть формуватися великі кристали лактози. Для запобігання 

цьому процесу морозиво необхідно зберігати при температурі не вище, ніж 

мінус 30ºС, за якої рекомендована концентрація лактози у вершковому 

морозиві становить 16,1 %, а за температури мінус 18 ºС - 11,3% [74]. 

Таким чином, зрозумілим є те, що дисперсність структурних елементів 

морозива змінюється впродовж усього технологічного процесу, але 

ґрунтовний аналіз цього явища відсутній. Також не проведені системні 

дослідження щодо виливу на розміри дисперсних часточок хімічного складу 

продукту та окремих технологічних операцій.  
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1.8 Харчові добавки та функціонально-технологічні компоненти у 

складі морозива 

З початку 90-х років ХХ ст у галузі виробництва морозива почалася 

справжня технічна і технологічна революція, яка продовжується і нині. У 

багато разів збільшився асортимент, значно підвищилася якість морозива.  

Основними інноваціями у технології морозива є:  

- застосування низькотемпературної екструзії; 

- одержання морозива-мусу, морозива типу пташиного молока: 

- розроблення технології морозива низькокалорійного та морозива 

функціонального призначення (для хворих на цукровий діабет, 

вітамінізованого, збагаченого клітковиною, мінеральними комплексами і т.п.). 

Вказані напрямки розвитку технології морозива у більшості своїй 

пов’язані із застосуванням нових видів технологічно ефективних харчових 

добавок і рецептурних компонентів.  

За технологічним призначенням усі харчові добавки [76] поділяють на 3 

групи:  

1. добавки, що покращують органолептичні показники продукту 

(барвники, ароматизатори, регулюючі смак речовини (підсолоджувачі, 

цукрозамінники, регулятори кислотності, підсилювачі смаку та аромату), 

покращувачі консистенції (згущувачі, гелеутворювачі, стабілізатори, 

емульгатори, розріджувачі, піноутворювачі)); 

2. добавки, що подовжують терміни зберігання продукції (консерванти 

(хімічні та біологічні речовини), антиоксиданти, вологоутримуючі агенти, 

плівкоутворювачі); 

3. добавки для корегування швидкості та напрямку технологічного 

процесу, надання товарного вигляду, покращання якості сировини 

(ферментні препарати, розпушувачі тіста, підбілювачі, глазуруючі добавки, 

фіксатори міоглобіну, регулятори вологості). 
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За результатами аналізі рецептурного складу авторами 

виокремлено харчові добавки 10-ти класів, що застосовуються в 

морозиві (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Харчові добавки у складі морозива 

 

Також проаналізовано основні види харчових добавок, які 

використовують для виробництва морозива, з метою вибору альтернативної 

їм за технологічними функціями рослинної сировини. Обрано найбільш 

технологічно доцільні рецептурні компоненти, спроможні впливати на 

формування споживчих властивостей морозива. 

Найбільш популярне забарвлення морозива - рожеве (вишневе, суничне, 

малинове та ін.), жовте (абрикосове, бананове, лимонне та ін.), кремово-

коричневе (кавове, шоколадне, крем-брюле), оливкове (фісташкове) 

морозиво. Поєднання барвних сполук вказаних кольорів може надавати 

морозиву безліч різноманітних відтінків. 

Натуральними барвниками відповідної гами кольорів є: куркуміни, 

рибофлавіни, хлорофіл, мідні комплекси хлорофілів та хлорфілінів, цукровий 

колір I, II, III, IV, каротини, каротиноїди, буряковий червоний, бетанін, 
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антоціани. У складі наповнювачів, глазурей та ароматичничних покриттів 

дозволено застосовувати і хімічно синтезовані барвники такі, як: тартразин, 

коричневий НТ, коричневий FK, зелений S [76]. 

Як стабілізатори у складі морозива застосовують полісахариди з 

морських рослин: альгінову кислоту та її солі натрію, калію, амонію, кальцію, 

пропіленгліколю; агар; каррагенан та його солі. З галактомананів 

використовують камедь з бобів рожкового дерева та гуарову камедь. Камедь 

з бобів рожкового дерева – ефективний стабілізатор, який застосовують у 

кількостях 0,1...0,2 %, і який формує однорідну в’язку та стійку у часі структуру 

[77] . 

Гуарова камедь з насіння тропічних плодів бобових є стабілізатором, що 

ефективно протидіє «тепловому шоку» і за вмісту 0,1...0,2 % легко диспергує 

та розчиняється у воді, помірно загущує суміші.  

До мікробних відносять ксантанову та гелланову камеді. Ксантан 

застосовують у композиціях з гуаровою камеддю або камеддю з бобів 

рожкового дерева. Камеді та слизи рослин: вівсяна камедь (Oat Gum), 

трагакант (Tragacanth), тари камедь (Tara Gum). Натуральні рослинні 

ексудати: гуміарабік (Acacia Gum (Gum Arabic), гхатті камедь(Gum Ghatty), 

карайї камедь (Karaya Gum). 

Целюлоза та її хімічно модифіковані похідні: дрібнокристалічна целюлоза 

та її похідні, метилцелюлоза та карбоксиметилцеллюлоза. 

Карбоксиметилцеллюлоза натрію - хімічно модифікований лінійний та 

розчинний у воді аніонний полісахарид, який формує слабкі гелі, але утворює 

міцні драглі у сполученні з каррагенаном, камеддю з бобів рожкового дерева 

або гуаровою камеддю. Це - сильний стабілізатор, що надає формостійкість 

морозиву у рекомендованих кількостях 0,1...0,2 % [78]. Мікрокристалічна 

целюлоза добре стабілізує піну у кількості 0,4 %, попереджує синерезис у 

морозиві низькожирному та з невисоким вмістом сухих речовин за рахунок 

збереження водного прошарку на поверхні повітряних бульбашок [79]. 
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Пектини низько- та високометоксильовані – це очищені полісахариди з 

вмістом галактуронової кислоти не менше 65 %. Пектини відносять до 

лінійних макромолекулярних колоїдів, які є високотехнологічними структуро- 

та гелеутворювачами, природними емульгаторами [80].. 

З модифікованих крохмалів у складі морозива застосовують крохмаль 

окиснений та крохмальнатрійоктенілсукцінат. 

У країнах Сходу для стабілізації морозива застосовують полісахарид 

бассорин (салеп) з бульб диких орхідей у кількості 0,78...1,0 %, а також гуммі 

з з акації [81].  

Крохмаль являє особливий інтерес у технології морозива як 

стабілізуючий агент, у тому числі у складі зернопродуктів. За рахунок лінійної 

структури молекул амілози і значної кількості гідроксильних груп паралельно 

орієнтовані молекули у просторі утворюють водневі зв’язки між 

гідроксильними групами суміжних ланцюгів з появою у полімерній сітці зон 

зв’язування між молекулами. Ця особливість структури спричинює утворення 

просторових сіток драглів з макромоленул, які утримуються між собою за 

рахунок водневих зв’язків [84]. За теплового оброблення при температурі 

52...85 °С відбуваються незворотні зміни структури макромолекул. Спочатку 

утворюються пористі амілопектинові гранули, потім гідратуються подвійні 

спіралі, зникають кристалічні області і збільшується в’язкість, гранули 

руйнуються і утворюється клейстер. Під час зберігання лінійні молекули 

амілози можуть асоціювати одна з одною з утворенням псевдокристалічної 

гратки, в результаті чого відбувається ретроградація крохмалю (утворення 

агрегатів) та відділяється вода. Найчастіше для загущення харчових систем 

застосовують картопляний і пшеничний крохмаль через низьку температуру 

клейстеризації, здатність швидко зв'язувати воду та утримувати її в продукті. 

За підвищення температури від 10 до 50 °С міцність гелю крохмалю суттєво 

знижується. Така закономірність характерна для гелів крохмалю в молочному і 

водному дисперсійних середовищах та обумовлена руйнуванням 

термолабільних водневих зв'язків [82]. 



 

 52 

У молоці структурування крохмалю має специфічний характер [85, 86]. 

У присутності молочних білків знижується потреба у мінімально необхідній 

концентрації крохмалю. У молочному середовищі утворювана крохмалем 

структура має вищу напругу зсуву, ніж у водній фазі. Казеїн і сироваткові 

білки ущільнюють структуру матриці гелю крохмалю за рахунок оборотно 

руйнівних зв’язків та контактів, що необоротно руйнуються. 

У технології морозива застосовують такі емульгатори: лецитин; 

полісорбати; моно- та дигліцериди жирних кислот (GMS); ефіри моно- та 

дигліцеридів оцтової, молочної, лимонної, винної, диацетилвинної та жирних 

кислот; ефіри цукрози та жирних кислот; піро- та поліфосфати.  

Як підсолоджувачі, окрім цукру, у складі морозива застосовують: 

дицукри (лактозу, мальтозу), моноцукри (глюкозу, фруктозу), інвертний цукор 

(продукт кислотної інверсії сахарози, що містить глюкозу і фруктозу), 

крохмальну патоку різного ступеня оцукрювання, мед, солодові сиропи, а 

також деякі замінники цукру (аспартам, ацесульфам, сукралозу і ін.) [ 87, 88].  

 У морозиві на молочній основі традиційного складу (молочному, 

вершковому, пломбірі) вміст цукру становить від 14,0 до 15,5%, а в плодово-

ягідному і ароматичному його кількість збільшують до 25-30%. Таким чином, 

цукор є не тільки підсолоджувачем, а й джерелом сухих речовин в морозиві.  

Процес низькотемпературного оброблення сумішей морозива 

супроводжується швидким і глибоким виморожуванням водної фази до 

температур в діапазоні від мінус 20 до мінус 45 ºС, що викликає сильне 

пересичення розчинів моно- і дісахаров. Останні можуть утворювати великі 

кристали в морозиві, особливо у разі порушення температурних режимів його 

зберігання. Для попередження надмірної кристалізації сахарози її замінюють 

в морозиві плодово-ягідному і ароматичному моноцукрами або сухими 

речовинами крохмальної патоки в кількостях до 20-25% [89]. 

Однак подібні заходи, як правило, не застосовують для морозива на 

молочній основі (молочного, вершкового, пломбіру) і морозива з 

комбінованим складом сировини (мелорін), в яких вміст цукру і лактози 
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досягає 14,0-15,5 і 4,0 5,5% відповідно. Е.А. Яковлевою була зроблена 

спроба 30%-вої заміни цукру у вершковому морозиві патокою, однак без 

урахування її ступеня оцукрювання і вмісту сухих речовин, що є технологічно 

некоректним рішенням [90]. 

Авторами було вивчено можливість заміни до 25-50% сахарози сухими 

речовинами інвертного сиропу у низкожирному молочному морозиві. 

Встановлено, що внаслідок зниження криоскопической температури 

зменшується його опір таненню, що допустимо тільки для морозива м'якого 

або морозива, фасованого в жорстку споживчу тару [91].  

Інвертний сироп це суміш моносахаридів - глюкози і фруктози, різне 

співвідношення яких забезпечує солодкість 120-140 % порівняно з 

сахарозою, його можна вважати профілактичним компонентом у складі 

продуктів для людей, які мають схильність до захворювання на цукровий 

діабет 

Але потрібно відзначити, що інвертний цукор може містити 

оксиметилфурфурол (ОМФ) - продукт глибокого кислотного гідролізу 

сахарози. Фуранові похідні, у тому числі ОМФ, є токсичними речовинами, які 

пригнічують центальну нервову систему і порушують біохімічні процеси в 

організмі людини. Саме тому вміст ОМФ суворо нормують у харчових 

продуктах. Відомо, що навіть за незначних порушень режимів кислотної 

інверсії, масова частка ОМФ може перевищувати його максимально 

допустиму норму, що становить 100 мг / дм³ . 

У крохмальній патоці, що отримана кислотним гідролізом, ОМФ міститься 

значно менше. Крім того, кислотним способом отримують в основному 

карамельну патоку з низьким ступенем оцукрювання. Більш прогресивний 

ферментативний гідроліз крохмалю в промислових умовах зводить 

практично до нуля ризик появи ОМФ в патоці. Перевага використання 

крохмальної патоки (середньо- і нізкооцукреної), порівняно з інвертним 

цукром, полягає також в тому, що вона значно покращує консистенцію 

морозива, підвищує опір таненню, підсилює сприйняття ароматичних 
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речовин за рахунок присутніх у ній структуруючих вищих цукрів [92].. Слід 

зазначити і те, що крохмальна патока є дешевим джерелом солодкості і 

сухих речовин у складі морозива. Собівартість крохмальної патоки в 

перерахунку на сухі речовини нижча, порівняно з цукром білим кристалічним. 

Для цільового використання також можна регулювати склад патоки за 

вмістом середньомолекулярних (олігосахаридів) і низькомолекулярних 

(декстроза, мальтоза, мальтротріоза, моносахара) вуглеводів.  

Ступінь розкладання або відсоток вмісту вуглеводів у суміші з різним 

ступенем полімеризації: моно- (глюкоза, фруктоза), ди- (мальтоза), три- 

(мальтотриоза), чотири і більше (вищі цукри) — впливає на функціональні 

властивості сиропів, а відповідно, на органолептичні та фізико-хімічні 

властивості кінцевих продуктів [93].  

Крохмальну патоку різного ступеня оцукрювання суху і рідку в достатніх 

обсягах виробляють кондитерської промисловості, що дає широкі 

перспективи її використання в складі морозива. 

Асортимент крохмальної патоки різного ступеня оцукрювання 

вітчизняного виробництва наступний:  

- патока карамельна низкооцукрена (ПКН) (ДСТУ 4498: 2005);  

- патока (сироп) глюкозний марки ІГ-42 (ТУ У 15.6-32616426-007: 2005); 

- патока мальтозна марки ІМ-50 (ТУ У 15.6-32616426-008: 2005); 

- патока (сироп) глюкозно-фруктозні марки ГФС 42 (ТУ У 15.6-32616426-

009: 2005).  

Органолептичні і фізико-хімічні показники патоки рідкої крохмальної 

різних марок наведені в табл. 1.3.  

Сиропи (рідкі підсолоджувачі) зручні при підготовці великих обсягів 

сумішей. Сухі патоки можна застосовувати і в складі сухих сумішей морозива, 

і для балансу сухих речовин в складі інших молочних продуктів десертного 

призначення (йогуртів, сирних виробів, молочних напоїв і т.п.). 

Заміна цукру в складі морозива на молочній основі доцільна як з точки 

зору поліпшення консистенції, так і зниження його надмірного ступеня 
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солодкості. При використанні патоки для підтримки балансу складу морозива 

за сухими речовинами також можлива часткова заміна сухого знежиреного 

молочного залишку (СЗМЗ) сухими речовинами патоки, що вимагає 

додаткових досліджень. Правильний баланс між цукром і крохмальною 

патокою дає можливість підсилити аромат завдяки "вільній" фруктозі і через 

деяке зменшення солодкості, адже, як відомо, висока солодкість цукру 

маскує аромати. Крім того, присутність в системі моноцукрів (глюкози і 

фруктози) знижує рівень активності води в продуктах і забезпечує тим самим 

продовження термінів зберігання.  

 

Таблиця 1.3. Органолептичні і фізико-хімічні показники патоки 

крохмальної різного ступеня оцукрювання 

Показник ПКН ИГ-42 ИМ-50 ГФС-42 

Органолептичні 
показники 

Однорідна в’язка 
безбарвна 

рідина 

Однорідна в’язка рідина жовтуватого 
кольору 

Смак солодкий, без стороннього присмаку і запаху 

МЧ СР, %, не менше 78,8 71,6 

МЧ редукуючих 
речовин (ДЕ), %, СР, 

не менше 
31,59 41,3 45,17 97,7 

МЧ глюкози, % СР 10 16 5 54 

МЧ мальтози, % СР 20 15 50 2 

МЧ мальтотріози, % 
СР 

відсутня 16 25 1 

МЧ вищих цукрів, % 
СР 

70 53 20 1 

МЧ фруктози, % СР відсутня відсутня відсутня 42 

Профіль солодкості 30 36 41 98 

Умовні позначення: МЧ – масова частка; СР – сухі речовини; ДЕ – 
декстрозний еквівалент 

 

Використання крохмальної патоки має незаперечні переваги, одна з 

основних — це виняткова чистота продукту і фактична стерильність. Оскільки 

всі сиропи проходять іонообмінну очистку (на іонообмінних смолах), де 

відбувається видалення домішок (солей, білків та інших нецукрів). Перед 

зберіганням сиропи фільтрують через бактерицидні фільтри з розміром пор 

0,45 мкм, що дозволяє отримувати практично стерильний готовий продукт. 
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На відміну від патоки, цукровий сироп проходить обов'язкову стадію 

очищення і підігріву до 85...95 °С, що веде до додаткових витрат у 

виробництві.  

Отже, крохмальна патока в комбінації з цукром або без нього може 

надавати виробникам морозива широкі можливості за контролем над 

солодкістю, формою, таненням і текстурою. Тому, враховуючи вище сказане, 

доцільним і актуальним є вивчення можливості та умов застосування вказаних 

замінників цукру як принципово нової технологічно-функціональної добавки у 

виробництві морозива. 

Що стосується інших харчових інгредієнтів і добавок, то з 

ароматизаторів широко використовують натуральні ефірні олії (лимонну, 

апельсинову, мандаринову); ароматичні фруктово-ягідні есенції з цитрусових 

плодів; ваніль; ванілін.  

З регуляторів кислотності використовують кислоту лимонну та сіль 

лимонної кислоти; кислоту яблучну; кислоту виннокам’яну; кислоту молочну. 

З антиоксидантів - аскорбінову кислоту (вітамін С); аскорбат натрію та 

кальцію; аскорбат калію [76, 77]. 

Аналіз хімічного складу окремих видів рослинної сировини дозволяє 

зробити висновок, що практично всі природні речовини, які входять до складу 

натуральних харчових добавок, знаходяться у ній у достатніх кількостях. 

Таким чином, можливе застосування технологічно-функціональної 

рослинної сировини та продуктів рослинного походження у якості:  

- природних барвників (антоціани містять екстракти гібіскусу; β-

каротин - каротиновмісні овочі; карамелізовану фруктозу коричневого 

кольору - екстракт цикорію);  

- природних стабілізаторів та загущувачів (пектини містяться у 

плодоовочевій сировині, вівсяна камедь та крохмаль – у вівсяному борошні, 

крохмаль та білки – у пшеничному борошні та зародках пшениці, вищі 

структуруючі цукри – у складі патоки карамельної);  
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- природних емульгувальних речовин (пектини та нерозчинні харчові 

волокна - у складі пюре з плодоовочевої сировини);  

- природних смако-ароматичних речовин (екстрактів);  

- регуляторів кислотності (екстрактів, плодово-ягідних пюре); 

- підсолоджувачів (патока різного ступеню оцукрювання та інвертний 

цукор).  

Для обґрунтування доцільності застосування вказаної вище сировини, 

яка може виконувати поліфункціональну технологічну роль у складі 

морозива, слід розглянути її хімічний склад та способи можливого 

попереднього оброблення для підсилення її технологічних властивостей або 

для вилучення окремих технологічно цінних компонентів.  

 

1.9. Способи активації функціонально-технологічних властивостей 

рослинної сировини 

Функціонально-технологічні властивості рослинної сировини – це її 

фізико-хімічні характеристики, які визначають поведінку харчових мас під час 

перероблення, а також забезпечують бажану структуру, технологічні та 

споживчі властивості готової продукції. Разом з тим, рослинна сировина є 

біологічно повноцінним компонентом, що містить харчові волокна, макро- та 

мікроелементи, вітаміни, пігменти та ін. [94]. 

Серед продуктів переробки сировини рослинного походження саме 

зернові продукти займають важливе місце у раціоні харчування людини і 

забезпечують до 40 % потреби її у білках, до 60 % – у вуглеводах, до 30 % – у 

мінеральних речовинах, до 40 % – у вітамінах групи В і до 50 % енергетичної 

потреби. В Україні частка зернових продуктів традиційно складає 40...45 % від 

загального раціону харчування. Основними технологічними характеристиками 

зернових інгредієнтів є: набухаємість, вологозв'язувальна здатність, 

сумісність з молочною сировиною, реологічні властивості комбінованих 

сумішей і продуктів та ін. [95].  
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Всі види зернопродуктів містять харчові волокна (дієтичні, грубі, сирі, 

баластні речовини) – комплекси біополімерів, що включають полісахариди 

(целюлозу, геміцелюлози, пектинові речовини), а також лігнін та зв'язані з 

ними білкові речовини, що формують клітинні стінки рослин. Із нерозчинних 

харчових волокон у зернових компонентах найчастіше присутня клітковина, з 

розчинних ‒ пектини, камеді, слизи. Алейроновий шар зерна вівса та його 

оболонки містять багато клітковини, геміцелюлози (до 55 %) і лігніну, які 

утворюють комплекси із високими сорбційнимми властивостями по 

відношенню до ксенобіотиків та патогенних мікроорганізмів. Геміцелюлози 

вівса в основному представлені водорозчинними β-глюканами (до 90 %) та 

арабіноксиланами і глюкомананами (10 %). Фізіологічна активність β-глюканів 

полягає у їхній позитивній дії на вуглеводний обмін та рівень холестерину в 

сироватці крові. β-глюкани є лінійними полісахаридами і виявляють 

піноутворювальні, вологоутримуючі та емульгувальні властивості У зерні 

вівса міститься близько 10...18 % біологічно повноцінних білків. Білкові 

речовини ендосперму вівса, головним чином, є водорозчинними білками - 

альбумінами і глобулінами (≈55 %), а також проламінами і глютеніном. У вівсі 

міститься до 5...8 % ліпідів, у яких лінолева і ліноленова кислоти складають 

до 50 % від вмісту всіх поліненасичених жирних кислот. Співвідношення між 

ними складає (10:1)÷(20:1). Співвідношення ж між поліненасиченими та 

насиченими жирними кислотами становить 4:10, що близьке до 

рекомендованого (3:10)÷(4:10). В зерні вівса також є вітаміни В1, В2, В6, Н, Е, К, 

каротиноїди, ферменти і поліфеноли [96].  

β-глюкани містяться у зернівках вівса у кількості до 7 % за масою зерна. 

Ці полісахариди з високою молекулярною масою утворюють в'язкі розчини, а 

з низькою ведуть себе, подібно гелям. Їх застосовують як текстуруючий 

агент, особливо за повної або часткової заміни жирів у молочних продуктах 

[97]. 

Пшеничні зародки є побічним продуктом борошномельного виробництва. 

До їхнього складу входять до 12 вітамінів, 18 амінокислот, 21 мікроелементу. 
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За вмістом токоферолів (0,012...0,013 %) вони перевищують всі природні 

продукти.  

Вміст ліпідів у зародках досягає 20 %, з яких найбільш значимими є 

поліненасичні жирні кислоти – омега-3 та омега-6, а також γ-аміномасляна 

кислота. Основну масу вуглеводів у кількості 20,0...32,0 % від загальної маси 

зародків складають полісахариди (крохмаль, клітковина, геміцелюлози, 

пентозани). Зародки пшениці містять до 40 % білків, що багаті на незамінні 

амінокислоти. Ці білки за своїми властивостями, складом і харчовою цінністю 

наближені до білків курячих яєць, м’яса, риби. До їхнього складу входять до 

70 % водо- (альбуміни і глобуліни) та солерозчинних білкових фракцій 

(проламіни та глютеліни). Зернові компоненти у складі молочних продуктів 

відіграють функціонально-технологічну роль стабілізаторів, які структурують 

коагуляційні дисперсні системи та активно утримують воду в харових 

продуктах. Подібні функції виявляє і натуральне текстуроване борошно, 

виготовлене із зернових та зернобобових культур.  

Пшеничні зародки в обсмаженому вигляді як біологічно повноцінний 

компонент запропоновано використовувати і у виробництві морозива шляхом 

внесення їх у суміші або безпосередньо в продукт після фризерування, або у 

кількості 2% маси суміші перед пастеризацією [98].  

Відомі способи виробництва морозива з соєвим, рисовим і кукурудзяним 

компонентами, модифікованим гороховим крохмалем, обсмаженими та 

подрібненими зернами пшениці, гречки, жита та ячменю, ядром соняшника 

[99, 100]. М.П. Щетинин науково обґрунтував застосування 

багатокомпонентної злакової складової - [101].  

Таким чином, зернопродукти є технологічно-функціональними і 

біологічно повноцінними компонентами, які можна застосовувати у складі 

морозива за науково обґрунтованих рецептур і технологічних режимів 

виробництва.  

Рослинні екстракти у складі харчових продуктів підвищують їхню 

біологічну цінність. Присутність в екстрактах біологічно-активних речовин 
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визначає їхню технологічну функціональність. Так, ефективними 

антиоксидантами є токофероли, їх суміші з фосфоліпідами та каротиноїдами, 

біофлавоноїди. Рослинна сировина є також джерелом натуральних барвників 

[102]. Природні барвні, ароматичні та біологічно активні речовини у складі 

екстрактів надають нові органолептичні, фізико-хімічні й біологічні 

характеристики харчовим продуктам.  

Так, екстракти цикорію здавна застосовують у харчовій промисловості. 

Цикорій містить до 40 % інуліну в диких сортах і до 60 % в культурних, а 

також близько 5...10 % фруктози, 10...20 % левульози, понад 5 % пентозанів, 

холін, дубильні речовини, хлорогенову, ізохлорогенову та аскорбінову 

кислоти, вітаміни групи В, глікозиди (інтибін, цикорин, лактуцин), пектин, 

вітамін К та ін. [103].  

Цикорій містить органічні кислоти (яблучну 1,54...1,95, лимонну 0,79...1,1, 

винну 0,5...0,6, мурашину 0,01...0,02 %), амінокислоти (всього 16, зокрема 

незамінні – валін, треонін, цистин), макро- і мікроелементи (Κ, Νa, Ca, Mg, Fe, 

Cu, Mg, Zn). В смаженому корінні міститься цикоріоль, Вказані сполуки 

підвищують імунітет, покращують процес травлення. Для одержання інуліну 

коріння цикорію висушують, розмелюють та екстрагують у воді за 

гідромодуля 6:1 ÷ 7:1 і температури 80...85 ºС. Екстракт цикорію 

застосовують у багатьох технологіях, але дешевий напівфабрикат «Цикорій 

смажений мелений» є перспективним компонентом у технології морозива 

[104-106]. Звідси виникає доцільність одержання екстракту з подрібненого 

коріння цикорію безпосередньо у виробничому циклі виготовлення морозива.  

Суцвіття гібіскусу (Hibiscus sabdariffa) - джерело анотціанів, флавоноїдів, 

аскорбінової, лимонної та яблучної кислот, пектину, вітамінів С, В2, РР, К, 

каротиноїдів, токоферолів, солей заліза, марганцю, фосфору, магнію, 

кальцію. Масова частка сухих речовин у свіжому суцвітті – до 9...10 %, у 

перерахунку на які міститься, %: антоціанів – 4,0...4,5; білків – 7,0...9,5; 

кислот: гібіскусової – 15,0; яблучної – 2,0...9,9; аскорбінової – 0,08...0,10; 

винної – 8,0; лимонної – 15...20; фенолкарбонової – 2,34; водорозчинних 
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полісахаридів – 8,0; пектинових речовин – 2,5; геміцелюлоз – 1,0. Антоціани 

гібіскусу нейтралізують вільні радикали та надають харчовим продуктам 

інтенсивно червоне забарвлення. Гібіскус у молочній промисловості 

застосовують лише при виробництві йогуртів та у якості смакової добавки 

для деяких видів м'якого морозива на молочній основі. Наукового 

обґрунтування подібних технологій не виявлено [107-108]. 

Плодоовочева пектиновмісна сировина містить до 86...92 % води, що 

обмежує її застосування у свіжому вигляді у складі харчових продуктів без 

попереднього оброблення, що супроводжується концентруванням сухих 

речовин. У морозиві вміст сухих речовин коливається у середньому від 25 до 

40 %, тому воно є одним з небагатьох харчових продуктів, до складу якого 

може бути внесено до 20...50 % соковитої сировини. Одним з традиційних 

стабілізаторів у складі морозива, зокрема плодово-ягідного, є пектин. Пектин 

виявляє емульгувальні і стабілізувальні властивості, обумовлені здатністю 

утворювати мембрани навколо жирових кульок за рахунок гідрофобних 

дільниць молекул. [109] 

Для виробництва морозива найперспективнішою багатофункціональною 

пектиновмісною сировиною є яблука і гарбузи. Так, з яблук вітчизняних 

зимових сортів високим вмістом пектину відрізняється сорт Чемпіон [110]. 

Масова частка сухих речовин у цьому сорті у середньому складає 14,3 %, 

вміст загальних цукрів – 13,5 %, органічних кислот – 0,32 %, ПР – 1,2...2,5 %, 

вітаміну С - 12,2 мг%. Виявлено, що зимові сорти яблук на 20...30 % містять 

більше пектинових речовин, ніж літні сорти. Ступінь етерифікації яблучного 

пектину є високим і складає від 65 до 92 % за співвідношення між розчинним 

пектином і протопетином як 1:4÷9.  

Найбільш придатними для переробки на дієтичні продукти є гарбузи 

мускатні вітчизняних сортів, м'якоть яких містить до 9,0...11,5 %, у тому числі: 

цукрів – 7,0...9,0 %, вітаміну С – 7,0...11,0 мг %, каротину – до 25,0 мг %, 

пектинових речовин – 1,1...1,2 %, вітамінів Е, РР, групи В, солей заліза, 

кальцію, калію, фосфору, цинку, міді. Свіжий гарбуз відрізняється невисокою 
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міцністю тканини. Так, час розм'якшення тканини гарбуза під впливом 

теплового оброблення не перевищує 15...20 хв за температури 70...80 ºС. 

Порівняно з буряком та морквою, вміст пектинових речовин у яких складає 

36,49 і 41,15 % від загального вмісту полісахаридів, гарбуз містить їх у 

кількості 61,36 %. У гарбузі загальний вміст протопектину на суху масу 

клітинних стінок до та після теплового оброблення складає 51,31 та 44,97 %. 

Співвідношення «розчинний пектин: протопектин» у гарбузі складає 1:3,1, на 

відміну від інших овочів, для яких характерне співвідношення як 1:7,5. 

Пектинові речовини гарбуза зі ступенем етерифікації 53...54 % відносять до 

середньоетерифікованих. Пектинові речовини гарбуза відрізняються високою 

емульгувальною здатністю внаслідок механічної міцності межфазового 

адсорбційного шару, який не руйнується під час теплового оброблення. 

Розчинний пектин зі ступенем етерифікації 53 % можна одержувати з жому 

гарбуза із застосуванням ферментів мікробного походження при температурі 

від 70...80 ºС і вище впродовж 15...20 хв. Співвідношення між розчинним 

пектином і протопектином за цих умов гідролізу становить 1:3,1 [111]. Тому 

можна передбачати, що гарбуз мускатних сортів є потенційно перспективною 

пектиновмісною сировиною, склад та властивості якої мало вивчені. 

Зазвичай, в процесі перероблення рослинну сировину піддають 

механічному і тепловому обробленню. Теплове оброблення здійснюють у 

температурному діапазоні від 70‒85 ºС до 96 ºС із тривалістю від 15...30 хв 

до декількох секунд або без витримки (за верхньої температурної межі). 

Особливу роль відіграє оброблення пектиновмісної сировини як спосіб 

підвищення вмісту у ній розчинного пектину за рахунок деструкції 

протопектину, яке починається вже за температури вище 60 ºС й 

інтенсифікується з її подальшим підвищенням. Молекули розчинного пектину 

(РП) накопичуються у тканині або дифундують крізь транспортні канали 

клітин до зовнішньої поверхні часточок. Здатність до гідролізу визначається 

природою функціональних груп і зв'язків у протопектині (ПП) [112]. Окремі 

речовини клітинної оболонки (пектини, геміцелюлози, білки, клітковина) 
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зв'язані між собою та розташовуються на різній глибині та з різним ступенем 

міцності [113]. Параметри процесу гідролізу ПП як можливості підвищення 

стабілізувальної здатності рослинної сировини для різних її видів необхідно 

уточняти додатково та з обов'язковим врахуванням специфіки застосування у 

складі морозива..  

Проведення лужного гідролізу ПП плодоовочевої сировини недоцільне, 

тому що вимагає додаткового розлуження харчових систем, у той же час, як 

для багатьох видів морозива характерна підвищена кислотність (до 70...80 

ºС). Тому гідроліз ПП доцільно проводити за практично нейтрального рН 

(біля 6,0) або за рН=3,0...3,5. Також слід уточняти тривалість процесу 

гідролізу та обирати гідролізуючий агент у кожному конкретному випадку.  

Продукти деструкції ПП, які містять вільні і неіонізовані залишки 

галактуронової кислоти нерозчинні, а продукти деструкції з 

метоксильованими та іонізованими залишками галактуронової кислоти 

розчинні. Автором підтверджено, що процес гідролізу ПП яблук також 

залежить і від рН середовища [109]. 

При гідролізі-екстрагуванні пектинових речовин кислотний гідроліз 

рослинної сировини часто здійснюють в присутності сильних мінеральних 

кислот. Одержану рідку фазу відділяють, пектин осаджують етиловим 

спиртом або ацетоном, очищують та сушать. Подібне агресивне оброблення 

призводить до часткового зниження желюючої та комплесоутворюючої 

здатності пектину [110]. Ця технологічна схема, безумовно, екологічно 

небезпечна, енергомістка і потребує використання обладнання, 

виготовленого зі спеціальних антикорозійних конструкційних матеріалів та 

високовартісних хімічних реактивів.  

Р.Ю. Павлюк та ін. підвищували функціонально-технологічні властивості і 

біологічну цінність сировини механоактивацією та одержували 

порошкоподібні функціональні добавки з чорноплідної горобини та чорної 

смородини [114]. Дробіння попередньо замороженого в атмосфері азоту 

рослинного матеріалу дозволило максимально вилучати з нього та зберігати 
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біологічно активні речовини (БАР) за підвищення вмісту вільних амінокислот і 

простих пептидів та зменшення вмісту протопектину (на 5,6 %...7,1 %) на 

фоні підвищення вмісту гідратопектину.  

Менш жорсткими способами гідролізу та екстрагування пектину є 

ферментація, кавітаційне оброблення, застосування електроактивованої 

води та ін. Розчинний пектин, одержуваний ферментативним гідролізом, 

відрізняється високою якістю та менш деградований, хоча ця технологія 

досить витратна. Кавітаційний спосіб одержання пектину прогресивніший, 

оскільки об'єднує подрібнення, гідроліз і екстрагування. У НТУ «КПІ» для 

одержання РП застосовували ультразвукові кавітаційні апарати. Тривалість 

процесу скорочувалася у 2,0...2,6 рази за «м'якого» режиму оброблення у 

середовищі пом'якшеної води [115]. Але вказані інновації не знайшли 

широкого застосування через відсутність серійного виготовленого 

обладнання. Високоякісний РП можна одержувати й обробленням яблучних 

вичавок під дією електромагнітних хвиль надвисоких частот [116], але 

вказаний метод важко впровадити у виробництво через періодичний і досить 

тривалий технологічний процес.  

І. Л. Білоусововою та ін. [117] досліджено ступінь деструкції ПП яблук 

осінньо-зимових сортів за зміни активної кислотності в інтервалі рН=3...6 та 

сталої температури 96 ºС й тривалості обробки 5...30 хв. Встановлено, що 

розчинність ПР зростала на 50 % при активній кислотності 3 та 6 рН, на 

відміну від рН=4...5. Але авторами не розглянуто можливість варіювання 

температури термічної деструкції ПП, а також зроблено неоднозначні 

висновки щодо раціональної тривалості процесу та збільшення вмісту 

нежелюючої пектинової кислоти за тривалості процесу довше 15 хв. Також не 

вказано умови розкислення яблучного пюре із кисло-солодких яблук за 

гідротермічного оброблення при рН= 5...6.  

Відомий спосіб отримання РП з яблучних вичавок кислотним гідролізом 

при температурі 77 ºС, гідромодулі 1: 9, рН=3 і тривалості екстрагування до 

1,5 год [118 119]. Вихід пектину складав 10,2 % від маси вичавок. Ця 
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інформація є неоднозначною по відношенню до тривалості процесу гідролізу, 

рекомендованою іншими авторами, та стосується перероблення відходів 

сокового виробництва.  

І. О. Зотова та В. О. Сукманов [120] піддавали яблучні вичавки 

набуханню та подвійному промиванню у підкисленій до рН 2,5...3,0 воді 

впродовж 15 хв при 50 ºС. Для запобігання деструкції ПП температуру 

підтримували не вище за 55 ºС. Активна кислотність становила 3,0. Гідроліз 

проводили впродовж 120 хв при 70 ºС та рН=1,8 за співвідношення з водою 

1:12. Зниження рН призводило до деструкції ПП, а підвищення – до зниження 

швидкості гідролізу.  

Отже, одержання розчинного пектину – достатньо складний 

технологічний процес, а його очищення потребує великої кількості хімічних 

сполук, які важко видаляються з готового продукту Разом із пектином можуть 

осаджуватися моноцукри та інші речовини [119]. Саме тому стає зрозумілою 

перевага виготовлення та застосування пектиновмісних паст і пюре. 

Існуючі на сьогодні технології пектиновмісних пюре передбачають 

введення до їх складу консервантів. Пасти відрізняються невисоким вмістом 

РП (до 0,7 %). Так, автори розробили спосіб одержання пектиновмісних паст 

із підвищеним вмістом РП за рахунок гідролізу рослинної сировини молочною 

кислотою і молочною сироваткою, які додатково відіграють роль 

консервувальних агентів [121, 122]. Рекомендований гідромодуль процесу 

для пюре з пектиновмісних плодів і овочів складав 1:16 при температурі 

70...80 ºС та тривалості не більше 1 год. Занадто високий вміст молочної 

кислоти і температура 90 ºС призводили до надлишкової деструкції ПП. 

Найкращий ефект спостерігався за вмісту 39 % молочної кислоти у кількості 

1,5 %. Процес гідролізу проводили водночас з концентруванням сухих 

речовин під вакуумом для одержання паст з вмістом РП до 7...10 % [123]. 

Уварені пектиновмісті пюре та пасти, до складу яких вносять консервувальні 

речовини, дещо обмежені до застосування у технологіях натуральних 

продуктів [124]. Подібні системи з підвищеним вмістом пектину досить в’язкі, 
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що ускладнює їхній гомогенний розподіл у визрівших сумішах для 

виробництва морозива. Таким чином, зручнішим та дешевшим є 

термомеханічне оброблення плодів та овочів безпосередньо перед їхнім 

застосуванням у виробництві морозива. 

Традиційний спосіб виробництва інвертного цукру являє собою 

кислотний гідроліз. Для отримання інвертного сиропу гідролізу піддавали 

цукрові розчини високої концентрації (близько 70 %) при температурі 80-90 

°С [125]. Кислотну інверсію сахарози проводили за наступною схемою (рис. 

1.8) 

 

Рис. 1.8. Схема проведення кислотної інверсії сахарози 

 

Швидкість інверсії залежить від концентрації сахарози в розчині, від 

властивостей і концентрації кислоти як каталізатора, від температури і часу 

нагрівання. Зважаючи на доволі тривалий процес проведення інверсії 

сахарози, нестабільність хімічного складу кінцевого продукту, потребу у 

спеціальному обладнанні та загрозу підвищеного вмісту в інвертному сиропі 

ОМФ, застосування у якості підсолоджувача у складі морозива патоки 

Розчинення цукру у питній воді 

( 40±5 ºС) 

Підігрівання сиропу та внесення розчину 

 лимонної кислоти (95-100 ºС)  

Проведення інверсії 

(90-95 ºС, 30-70 хв) 

Зберігання інвертного сиропу,  за 

необхідності (30-40 ºС, до 12 год,) 
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крохмальної різного ступеня оцукрювання є більш перспективним напрямом 

удосконалення складу морозива. 

Застосування описаної вище рослинної сировини різного походження у 

складі морозива відрізняється певною специфікою [2, 8, 9]. Зважаючи на її 

фізико-хімічні властивості рослинної сировини, можна зробити припущення, 

що зернові інгредієнти спроможні частково замінювати СЗМЗ і стабілізатори 

структури, а плодоовочева сировина виявлятиме стабілізувальні та 

емульгувальні властивості, екстракти рослин формуватимуть оригінальні 

органолептичні показники морозива і впливатимуть на строки придатності 

його до споживання, а продукти деструкції крохмалю і цукру надаватимуть 

морозиву солодкий смак і структуруватимуть водну фазу. Вказане вище дає 

можливість виокремити вказану функціонально-технологічну сировину у 

складі морозива у вигляді наступної схеми (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9. Технологічно-функціональна сировина рослинного 

походження 
 

1.10 Особливості формування структури морозива з підвищеним 

вмістом води 

На сучасному етапі розвитку технології морозива основна увага 

науковців пострадянського простору зосереджена на розробленні рецептур 

та удосконаленні технологій морозива вершкової і пломбірної груп [7, 8, 12, 

13]. Натомість, фазовий стан низькожирного морозива, що містить до 70 % 

води практично не вивчено. Також не приділено належну увагу технологіям 
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низькокалорійного морозива. Не досліджено особливості вологозв’язування у 

разі застосування традиційних стабілізаторів структури порівняно з 

сучасними стабілізаційними системами, що містять комплекси гідроколоїдів 

та поверхнево-активних речовин – ефірів жирних кислот та багатоатомних 

спиртів.  

Так, розроблено технологію морозива низької калорійності, але 

відмінність її стосується лише зниження вмісту та часткової заміни цукру 

[126]. Натомість, саме жировий компонент є найкалорійнішим у складі 

морозива. Вивчено закономірності, що супроводжують процес утворення і 

стабілізації структури морозива молочного лише з продуктом переробки сої 

як функціонально-технологічної добавки, хоча на внутрішньому ринку 

присутні зернопродукти з підвищеною вологоутритмуючою та емульгучою 

здатністю [98-100]. 

Що стосується уточнення технологічних режимів виробництва морозива, 

це завдання вирішено лише для морозива середньої та високої жирності. 

Так, А.В. Творогова рекомендує максимально знижувати температуру 

морозива на виході з фризера не тільки для збільшення частки вимороженої 

води та формування дрібніших кристалів льоду, але й для підвищення 

в’язкості сумішей, що на тлі дестабілізації жиру стабілізує пінну структуру 

морозива середньої та високої жирності. Жирові кульки механічно протидіють 

надмірному зростанню кристалів льоду у водній фазі та стабілізують 

повітряні бульбашки з утворенням навколо них каркасу з агломерованих 

часточок. Тому зрозумілою є проблема формування і стабілізації структури 

саме молочного морозива з низьким вмістом жиру. Структура морозива 

жирністю нижче 10 % за рахунок нестатку сухих речовин має здатність до 

утворення великих кристалів льоду. Для запобігання виникненню цієї вади 

рекомендовано підвищувати масову частку стабілізаторів та сухих речовин 

за рахунок переважно СЗМЗ та цукрів і цукровмісних продуктів [17, 25]. У той 

же час підвищення вмісту СЗМЗ може бути причиною надмірної кристалізації 

лактози під час зберігання морозива. Саме вплив цукровмісних продуктів на 



 

 69 

фізико-хімічні показники морозива низької жирності потребує додаткових 

досліджень, оскільки за їх неконтрольованого вмісту може відбуватися 

суттєвий вплив на кріоскопічну температуру та опір таненню готового 

продукту.  

Структура молочного морозива з масовою часткою жиру від 0,5 до 6 % 

характеризується такими відмінностями: середній розмір повітряних 

бульбашок на порядок більший, порівняно з морозивом вершковим та 

пломбіром, а поверхня поділу фаз «повітря/плазма» у декілька разів менша; 

стійкість повітряних бульбашок нижча за таку для вершкового морозива і 

пломбіру; ефективна в’язкість незруйнованої структури сумішей після 

визрівання підвищується не більше, ніж на 20 %, що нівелює роль цієї 

технологічної операції - знижується опір таненню та формуються великі 

кристали льоду [8]. 

Для запобігання надмірній кристалізації і рекристалізації води у 

молочному морозиві рекомендовано підвищувати масову частку сухих 

речовин до 32 % за рахунок додаткового внесення 2...3 % сухого 

знежиреного молока або такої ж кількості глюкози та патоки. 

Для сумішей морозива молочного жирністю 1,0...7,5 %: рекомендується 

тиск гомогенізації 15 МПа, а для сумішей нежирних – від мінімально 

можливого до 15 МПа [23]. Для ефективної гідратації та підвищення в’язкості 

визрівання сумішей слід проводити при температурі не вище 4 °С, а для 

формування дрібних кристалів льоду морозиво на виході з фризера 

рекомендовано охолоджувати до температури не вище - 5 °С, 

 Для запобігання рекристалізації водної фази, кристалізації лактози та 

сахарози найкращою температурою зберігання морозива молочного є мінус 

30 °С, що є занадто витратним режимом. Тому за температури мінус 18 °С 

тривалість зберігання має не перевищувати 6 місяців [16], що удвічі скорочує 

цей термін, порівняно з морозивом вершковим і пломбіром. 
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Вказані рекомендації науково не обґрунтовані, суперечать нормативним 

вимогам Типової технологічної інструкції режимам і потребують детального 

теоретичного і практичного вивчення та аналізу. 

Основні чинники впливу на структуру морозива молочного, узагальнені 

авторами у вигляді схеми (рис. 1.10).  

 
Рис. 1.10. Основні чинники впливу на формування і стабілізацію 

структури морозива 
 

Отже, актуальними є ґрунтовні дослідження щодо удосконалення 

хімічного складу і технології морозива з підвищеним вмістом вільної води за 

рахунок застосування рослинної технологічно-функціональної сировини. 

Вирішення поставленого завдання дасть змогу покращити органолептичні та 

фізико-хімічні показники готового продукту, підвищити його здатність до 

зберігання, вилучити з його складу хімічно модифіковані та хімічно 

синтезовані харчові добавки. 

Основні етапи розробки нових видів морозива з функціонально-

технологічною сировиною наведено на рис. 1.11. 
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Висновки за розділом 1 

Процеси формування і стабілізації структури морозива різного складу 

вивчено багатьма вченими – Ю.О. Оленєвим, А.А. Твороговою, Н. Sommer, J. 

Marchall, R.W. Hartel, H.D. Goff, E. Verespej, A.K. Smith та ін. Вони вивчали 

механізм формування структури морозива і технологічну роль у цьому 

процесі складових компонентів сумішей (білків, жирів, вуглеводів, 

стабілізаторів, емульгаторів), а також основних технологічних режимів 

виробництва продукту, досліджували стан водної та жирової фаз у сумішах і 

морозиві під час низькотемпературного оброблення у технологічному процесі 

виробництва. 

Ними розроблено рекомендації щодо керування процесами кристалізації 

води і жиру для формування стійкої та кремоподібної структури морозива, 

виявлено основні фактори, що впливають на опір морозива таненню та 

диспропорціонування повітряної фази, вивчено особливості застосування 

нових видів стабілізаційних систем, замінників жиру і цукру та їх вплив на 

показники якості морозива сучасних видів. 

У той же час, у країнах пострадянського простору наукова робота з 

удосконалення технології морозива носить несистемний характер і 

стосується, в основному, вивчення сировини з моноскладовими у сполученні 

з молочною основою, а також прикладних досліджень під замовлення 

іноземних фірм-виробників харчових добавок та смако-ароматичних 

інгредієнтів. У країнах Європи подібні розробки ведуться, але вони 

орієнтовані в основному на місцеву сировину та національні вподобання 

споживачів.  

Сучасні тенденції підвищення попиту споживачів на продукцію безпечну, 

низькокалорійну, біологічно повноцінну доводять доцільність застосування 

натуральних технологічно активних інгредієнтів. Окремі види рослинної 

сировини є джерелом полісахаридів і білків, антибактеріальних, антиокисних 

та ароматичних сполук й можуть бути застосовані як природні комплекси у 

складі морозива. 
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Рис. 1.11. Етапи розробки нових видів морозива з функціонально-

технологічною сировиною 
 

Аналіз науково-технічної інформації за обраним напрямом наукової 

роботи також не виявив системних досліджень щодо особливостей 

формування і стабілізації структури морозива низькожирного та нежирного. 

Немає однозначного пояснення технологічної значимості взаємодії між 

білками та полісахаридами під час формування і стабілізації структури 

морозива Не знайдено пояснення багатьом технологічним ефектам за 

часткової заміни сухого знежиреного молочного залишку та цукру на рослинні 

компоненти. Не виявлено особливостей визрівання, фризерування та 

загартування сумішей із рослинними компонентами. Також слід відзначити 

обмежені дослідження щодо вивчення взаємодії між компонентами сумішей 

морозива та водою, а інформація щодо ефективної в’язкості сумішей різного 

хімічного складу є досить суперечливою. Нині діюча в Україні нормативна 

база з виробництва морозива містить застарілі рекомендації щодо 

Дослідження здатності нових видів сировини зв'язувати вологу та структурувати 

водну фазу продукту  
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температуру та вміст вимороженої вологи  

 

 

 

 

Перевірка технологічних режимів обробки комбінованих сумішей  

Дослідження відповідності нормативних показників якості готових продуктів та 

встановлення гарантованих строків їх зберігання 

Розроблення способів попереднього оброблення та внесення рослинної сировини 

у суміші та оптимізація їх складу  

Підбір  сировини рослинного походження за хімічним складом,біологічною та 

харчовою цінністю, доступністю на внутрішньому ринку, ціною 
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проведення визрівання та фризерування сумішей морозива, особливо у разі 

застосування принципово нових видів сировини. Тому заміна харчових 

добавок на функціонально-технологічні натуральні компоненти у складі 

молочного морозива потребує системного аналізу існуючої інформації та 

експериментальних досліджень, що є важливим науковим і прикладним 

завданням. 
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