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На всі стадії обробки пряноароматичної сиро-
вини поширюється технохімічний контроль, завдан-
ням якого є визначення якості сировини відповідно 
до чинних стандартів або технічних умов для 
забезпечення високої якості продукції. 
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В усіх країнах все більшу увагу приділяють роз-
робленню харчових ароматизаторів. Перевага надається 
розвитку виробництва натуральних (природних) аро-
матизаторів. Нині в Україні використовують близько 500 
ароматизаторів, з них 120 натуральних. 
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On all stages of treatment of spicily-aromatic raw 
material the technological control by the task of which 
spreads there is determination of internalss of raw 
material in accordance with operating standards or 
technicalfor providing of high qualities of products. 

Key words: spicily-aromatic raw material, 
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Натуральні ароматизатори можуть містити лише 
природні ароматичні компоненти. Природними аро-
матичними компонентами є хімічні сполуки або їх суміші, 
виділені із натуральної сировини з застосуванням 
фізичних або біотехнологічних методів. Значне місце в 
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сировинній базі технології ароматизаторів займають 
пряноароматичні рослини. 

Пряноароматичні рослини, які містять значну 
кількість ефірної олії, називають ефіроолійними куль-
турами [ 1 ], і саме вони є потенційною сировиною в тех-
нології натуральних ароматизаторів. 

Ефіроолійна сировина за морфологічними 
ознаками умовно поділяється на групи- зернова, тра-
в'яниста, квіткова і коренева. Звичайно, запропонований 
поділ пряноароматичних ро'слин на групи до деякої міри 
умовний, оскільки в ряді випадків важко провести межу 
між окремими групами. Так, пряноароматичні і 
пряносмакові рослини належать більш ніж до ЗО різних 
родин, тому давати їм ботанічну класифікацію не лише 
складно, а й неможливо. Складність полягає і в тому, 
що одні рослини використовуються у сухому вигляді, 
інші — у свіжому (сирому) або в обох разом. Поділ 
рослин на групи в цілому визначається за найбільш 
загальними ознаками. 

Ефіроолійні рослини можуть бути культивовані 
(садові) і дикі. Загальною характерною відмінністю диких 
трав від садових є більш різкий та сильний запах. Проте 
садові культури містять більше зеленої маси. Досвід 
застосування пряноароматичних рослин формувався 
тривалий час і його можна розглядати як в історичному, так 
і в географічному діапазонах застосування [2]. З огляду на 
цей досвід, всі пряноароматичні рослини поділяють на дві 
великі групи: класичні (або екзотичні) та місцеві. 

Класичні, або екзотичні, прянощі — це пряно-
ароматичні рослини, які застосовуються з давніх-давен, 
отримали всесвітнє поширення і стали класичними для 
більшості національних кухонь як західних, так і східних. 

Місцеві прянощі — це ті, які здебільшого мають 
історично і географічно менший діапазон застосування 
або споживаються винятково в певній місцевості, тобто 
поблизу місця вирощування, і не витримують транспор-
тувань на великі відстані. 

Нинішній ринок харчових продуктів насичений 
різними пряноароматичними рослинами. Велику кількість 
різних класичних спецій знає увесь світ. Це — перець чорний, 
кориця, гвоздика, куркума, мускатний горіх та ін. Без них 
приготування деяких страв майже неможливе. Застосування 
місцевих прянощів не поступається класичним через 
доступність як д ля споживачів, так і д ля виробників харчових 
продуктів масового споживання. До цієї групи належать 
коріандр, шавлія мускатна, меліса, чебрець, кріп, лаванда, 
м' ята перцева, васильки евгенольні та багато інших. 

В Україні промислова переробка пряноароматичних 
рослин має ряд труднощів. По-перше, рослинна сировина 
класичних ароматів є дефіцитною, недостатньою за обсягом, 
частково закуповується по імпорту. По-друге, неповне 
вилучення ароматичних речовин призводить до значних 
технологічних втрат, близько 90...98 % сировини переходить 
у відходи. По-третє, постатшшія прянояроматичної сировини, 
в тому числі дикорослих рослин, нестабільне, а якість не 
задовольняє вимоги, що ставляться. По-четверте, широке 
застосування пестицид ів, мінеральних добрив, інших речовин 
призводить до накопичення в рослинній сировині токсичних 
для організму людини сполук, що вимагає дотримання 
особливих умов безпеки [3]. У той же час існує велика 
кількість нетрадиційної сировини, в тому числі і відходів 
переробки рослин, багатших на ароматичні речовини. 

У технології натуральних ароматизаторів значна увага 
приділяється якісним показникам та показникам безпека 
вихідної сировини. Технологічний контроль поширюється на 
всі стадії' обробки сировини — від приймання до випуску 
готової продукції. Контролюються відповідність показників 
сировини, що надходить на виробництво, вимогам чинних 
стандартів або нормативних документів. Такими показниками 
є базові кондиції' як основні норми якості сировини, що 
гарантують задекларований термін зберігання та норма-
тивний вихід готової продукції, обмежувальні кондиції як 
допустимі норми якості ефіролійної сировини. 

За базовою вологістю встановлюються ціни на 
сировину. Якщо вологість вища чи нижча за нормовану, то 
і масу сировини приводять до нормованої. Сировину з 
вологістю, вищою за допустиму, не приймають взагалі [4]. 

Основним показником якості пряноароматичної 
сировини є вміст ефірної олії, яку визначають у кожній 
партії сировини відразу після надходження її на 
підприємство. Нами вивчалися якісні показники 
ароматичної групи місцевих пряноароматичних рослин, а 
саме м'ята перцева, шавлія мускатна, коріандр посівний. 

Шавлія мускатна — пряноароматична рослина, що 
широко вирощується в Україні. Листя і суцвіття шавлії 
мускатної мають приємний аромат. У свіжому і сухому 
вигляді їх вживають як приправу до салатів, овочів, узварів, 
солодких страв і пудингів, також використовують для 
надання запаху есенціям чайних сумішей, напоям і тютюну. 
Ефірна олія шавлії мускатної, яка містить ліналілацетат (до 
70 %), лшалоол (15%), склярєол, використовується в харчовій 
та парфумерній промисловості як фіксатор мускатного 
запаху, у медицині — як бактерицидний засіб щодо збудників 
гострих запальних захворювань. 

Коріандр посівний — однорічна рослина, яка 
належить до родини зонтикових. Плоди коріандру (кінза) 
містять 0,2...1,6 % ефірної олії. Головні компоненти 
ефірної олії — ліналоол (60...80 %) і гераніол. Плоди 
коріандру рекомендують використовувати як анти-
септичний і болезаспокійливий засіб. Ліналоол, виділений 
з ефірної олії, має сильну бактерицидну дію, входить до 
складу антибактеріальних крапель. Ефірна олія коріандру 
є вихідною сировиною для синтезу альдегіду ліналілацетату, 
цитралю та інших запашних речовин, які використовують 
у медицині; в парфумерії і косметиці — для додавання 
парфумерним виробам запаху конвалії, фіалки, троянди, 
бергамоту, лілії, лимона. 

М'ята перцева — багаторічна рослина, яка 
поширена майже по всій Європі. У рослинах містяться 
2...З % ефірної олії (у суцвіттях — до 6 %). Листя та 
наземні частини м'яти перцевої в період цвітіння є 
джерелом ефірної олії та ментолу, як і широко 
застосовуються в медицині, парфумерії, кондитерській і 
лікеро-горілчаній промисловості, у виробництві коньяків. 

Для досліджень використовували пряноаро-
матичні рослини, вирощені на території Київської 
області в 2005 році. Зразки пряноароматичних рослин 
досліджувалися за методиками галузевих стандартів [4] 
за органолептичними та фізико-хімічними показниками 
(табл. 1, 2), які порівнювалися з базовими нормами. 

Допустимі рівні токсичних елементів, пестицидів, 
радіонуклідів повинні відповідати вимогам ГН 4.4.8.073, 
наведеним у табл. 3. Дослідження проводилися за мето-
диками, затвердженими МОЗ України. 
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Таблиця 1 
Органолептичні показники зразків пряноароматичної сировини 

Сировина Показники Базові норми Результати досліджень 
М'ята перцева, цілі 

прив'ялені рослини 
Зовнішній вигляд Листя з домішками частин стебла та 

суцвіть 
Листя і частини суцвіть 

Запах Ароматний , властивий м ' я т і пер-
цевій. Не допускається запліснявіння, 
прілого запаху 

Різкий запах свіжості, властивий м'я-
ті перцевій 

Смак Пряний, холодний Пряний, холодний 

Шавлія мускатна, су-
хі рослини 

Зовнішній вигляд Стебло рослини до верхнього чере-
шкового листя 

Стебло з цілими квітами до верхнього 
черешкового листя 

Колір Суцвіття від білого до фіолетового за-
барвлення 

Блакитний 

Запах Властивий шавлії мускатній Аромат мускатний 
Смак Пряний, гіркуватий Пряний, гіркий 

Плоди коріандру Зовнішній вигляд Не зігріваючий стан Свіжа не зігріта сировина 
Колір Від світло-бурого з зеленуватим від-

тінком до коричневого 
Світло-коричневий 

Запах Ароматний, властивий м'яті перцевій Аромат властивий коріандру 

Таблиця 2 
Фізико-хімічні показники зразків пряноароматичної сировини 

Сировина Показник якості Норми Результати досліджень 

Базові Обмежувальні 

М'ята перцева, цілі прив'ялені 
рослини 

Вологість, % 55 60 58 

Стороння вологість, % Не допускається Не допускається Стороння вологість від-
сутня 

Вміст, %: 

сміттєвих домішок 2 8 5,4 

листя і суцвіття м'яти — Не менш як 30,0 46,7 

запл існяв іння , почор-
ніння 

Не допускається Не допускається Відсутнє 

інших ефіроолійних рослин Не допускається Не допускається Відсутнє 

Шавлія мускатна Вологість, % 

Вміст, %: 

13 17 15 

сміттєвих домішок 2 8 4,5 

домішок даної рослини 2 15 8,6 

недостиглих і перестиглих 
суцвіть 

6 15 9,4 

Плоди коріандру посівного Вологість, % 

Вміст, %: 

13 11,8 

сміттєвих 2 
В 

3,7 

домішок, 10 — 9,2 

ефіроолійних домішок 
цієї рослини, 

Не допускається Не допускається Не виявлено 

інших ефіроолійних рос-
лин 
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Вміст токсичних елементів, пестицидів, радіонуклідів 
Таблиця З 

Назва показника Допустимі рівні 
Результати досліджень рослинної сировину 

Метод контролю 
М'ята перцева, 
суха сировина 

Шавлія мускатна Плоди коріандру 
посівного 

Метод контролю 

Токсичні елементи, мг/кг, 
не більше: 

ртуть 0 ,1 < 0 , 0 0 1 < 0 , 0 0 1 < 0 , 0 0 1 MB 5178—90 
миш'як 0 ,5 < 0 ,02 < 0 ,02 < 0 , 0 2 ГОСТ 26930 — 86 
свинець 6,0 1,050 1,305 1 ,006 MBB 081-12 /05—98 

кадмій 1,0 0 ,931 0 ,861 0 ,908 MBB 081-12 /05—98 

Пестициди, мг/кг, не більше: 

ГХЦГ-гамаізомер 0 ,1 0 ,0098 0 ,0952 0 , 0 7 8 6 МУ 2142—80 

ДДТ І-метаболіти 0 ,1 0 ,0253 0 ,3600 0 ,6201 МУ 2142—80 

гептахлор Не допускається. Не виявлено 
(< 0 , 0 0 0 1 ) 

Не виявлено 
(< 0 , 0 0 0 1 ) 

Не виявлено 
(< 0 , 0 0 0 1 ) 

МУ 2142—80 

альдрин Не допускається. Не виявлено 
(< 0 ,0001 ) 

Не виявлено 
(< 0 , 0 0 0 1 ) 

Не виявлено 
(< 0 , 0 0 0 1 ) 

МУ 2142—80 

Радіонукліди, БК/кг , не 
більше: 

цезій-137 

стронцій-90 

600 

200 

43,7 

24,1 

64,2 

31,5 

82 ,1 

19,4 

Методика від 
10 .08 .98 p. , МВВ/98 

Дані табл. З свідчать, що трав'яниста та зернова 
сировина повністю задовольняє нормативні вимоги і є 
стандартною практично за всіма показниками. Проведені 
дослідження свідчать, що пряноароматичні рослини 
можуть використовуватися у новітніх технологіях 
натуральних ароматизаторів для харчових продуктів. 

Висновок. Пряноароматична сировина, яка вико-
ристовується у технології натуральних ароматизаторів, 
повинна відповідати нормам за встановленими чинними 
стандартами та технічними умовами. Сировина високої 
якості дає можливість забезпечувати відповідну якість 
товарної продукції. 
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