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Вступ. Каротиновмісні збагачувачі є перспективними функціональними 

інгредієнтами харчових продуктів, оскільки каротиноїди володіють комплексом 
фізіологічно важливих властивостей. Тому розроблення  і удосконалення технологій 
їх використання в складі м'ясних і м'ясомістких продуктів є актуальним для галузі, в 
тому числі для впровадження ресурсозберігаючих безпечних технологій 
перероблення білоквмісної сировини в м'ясо і молкопереробній галузях [1, 2, 3]. 

Матеріали та методи. В процесі досліджень вивчались каротиновмісні 
білково-жирові емульсії, колагеновмісні білоквмісні наповнювачі куряча шкурка, 
білковий препарат «СканПро Т-95», а також сухі молочні білки та функціонально-
технологічні суміші з використанням високодисперсного пірогенного кремнезему 
марки А 300. 

Результати. Для забезпечення оптимальної структури та підвищення харчової 
цінності каротиновмісних білково-жирових емульсій (КБЖЕ), було розроблено 
рецептури функціонально-технологічних сумішей, до складу яких введено 
білоквмісні та безбілкові текстуроформуючі наповнювачі: рисове борошно, 
модифікований картопляний крохмаль, фосфат харчовий, білковий препарат 
«СканПро Т-95», сухі молочні білки «Белмікс НК-2.1» та карбоксиметилцелюлозу у різних 
відсоткових співвідношеннях [4]. 

Результати реологічних досліджень КБЖЕ вказують, що з оптимізованими 
рецептурними співвідношеннями по вмісту тваринних і рослинних наповнювачів 
значення ефективної вязкості близькі до ефективної в’язкості контрольних емульсій. 
Раціональна кількість внесення сухих колагеновмісних  препаратів для стабілізації 
функціонально-технологічних показників КБЖЕ для використання в складі м'ясних і 
м'ясо-рослинних напівфабрикатів забезпечується внесенням 7% «СканПро Т-95». 

Висновки. Дослідження хімічного складу розроблених КБЖЕ, 
підтверджують високу харчову і біологічну цінність напівфабрикатів з їх 
використанням. Дані реологічних характеристик і мікробіологічної стабільності 
підтверджують доцільність їх використання для удосконалення технології 
повноцінних м'ясних і м'ясомістких продуктів [5, 6]. 
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