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Анотація. В роботі обґрунтовано перспективи використання продуктів перероблення 

ягід журавлини у технологіях продуктів оздоровчого призначення. На основі аналізу 
літературних джерел розглянуто вміст біологічно активних сполук у свіжих ягодах та їх 
дію на організм людини. Запропоновано способи отримання пюре та порошку ягід 
журавлини, досліджено їх фізико-хімічні властивості та біохімічний склад. Проведено 
порівняння вмісту функціональних інгредієнтів у свіжих ягодах та в отриманих 
натуральних збагачувачах. Запропоновано спосіб використання порошку з ягід журавлини 
для виробництва йогурту оздоровчого призначення. 

Ключові слова: ягоди журавлини, пюре, порошок, натуральний збагачувач, оздоровчий 
харчовий продукт, йогурт. 
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Abstract. In the work the prospects of using cranberry products in technologies of wellness 
products are substantiated. The content of biologically active compounds in fresh berries and their 
effect on the human body are considered on the basis of the analysis of literature sources. Methods 
of obtaining puree and powder of cranberry berries are proposed, their physical-chemical 
properties and biochemical composition are investigated. The content of functional ingredients in 
fresh berries and obtained natural enrichments is compared. A method of using cranberry powder 
for the production of health yogurt is suggested. 
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Анотація. Останнім часом усе більше уваги приділяється використанню 
фармакологічних препаратів, дієтичних добавок, функціональних продуктів, які окрім 
поновлення депо енергетичних ресурсів, чинять адаптогенну, відновлювальну дію на організм 
людини. Тому в статті розглянуто розроблення борошняних страв підвищеної біологічної 
цінності з використанням протеїну для коктейлів. Споживання даних страв дозволить 
забезпечити спортсмена, або людину, що слідкує за своєю вагою, необхідною енергією і 
водночас притримуватись дієти із підвищеним вмістом білків.  

Ключові слова: протеїн, біологічна цінність, функціональна страва, борошняна 
страва. 
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