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izii oobnk"a Ёiра lллiвна, Кияниця Свiтлана Гёtt_

надiiвна, flорохович Антонела МиколаТвна_ .

irБ ЁАitЪйдльний унlвЕрситЕт хАрчових "

ТЕХНОЛОПЙ
(57) Спосiб'виробництва комбiнованих кремово-

iбивних цукерок, що включаý приготування _цукер-
*о"оТ *реЙовЬ-абивноТ молочноТ маби для оболон-

Корисна модель вiдноситься до харчовоi про-

мисловостi, а саме до кондитерського виробницт-

ва, до виробництва цукерок.
вiдомий спосiб виробництва цукерок на ocнoвl

дрiбнодисперсних компонентiв, який складаеться
зi стадiт пригоryвання ryMiuli рiдких рецептурних
компонентiв , подрiбнення цукру - пiску в цукрову
пудру, змitлування сумiшi рiдких рецепryрних ком_

пЬнЬirтiв з речепryрною кiлькiстю цукровоТ пудри

поотягом 3-5 хвилин, внесення вологовтримуючих

дЬба"о* в кiлькостi 5_10% до маси Bcix рецепryр-
iйi-*о"по""нтiв та формування цукерок ротацiй_

""" iпБ"ооОм, [Оболкiна В.|., KolKaHoB Ю,Г,, Сцой
Л.Д., Д"r"."а irri.l, Можливостi екструзiйноj технiки,

лхайва та переробна промисловiсть Ns4 1997р, -

с.24-25].
Недолiком цього способу е значний час ви-

"rою"а"н" 
цукерковоТ маси, а також те, що пiд час

збепiгання цукерки, за рахунок внесення желати_

"овЬ.о 
розчину набувають дещо жорсткоТ струкry-

ри, що погiрtшуе ii якiснi показники,' ' 
ЁаибiлЬш близьким до заявленого способу е

спосiб виробництва цукерок з комбiнованими кор-

пусами, який пе редбачае п ригоryва ння 
_цуке_ркових

rriас для оболонки та начинки lлляхом змlшування
кремо-збивнот молочнот цукерковот маси з дода-
вЬнням cyMirui гiдроколоlдiв тваринного та рослин_
ного. походкення, а для начинки використовуеться

кремо-збивна фрукгова цукеркова маса з дода-
вьнням сумiшi гiдроколоцiв тваринного та рослин-

"оrо 
похбд*ення, фор"ування яких вiдбуваеться

2

ки з додаванням сумiшi гiдроколоt'дiв тваринного
та рослинноrо походження та начинки, який вiдрi,
знясться тим, що додатково в кремово-збивну
молочну масу для оболонки вводять поверхнево-
активну речовину, як riдроколоtди використовують
сумitu желатину та карагенану в спiввiдношеннi
3:1, а для начинки використовують кремово-збивну

цукеркову масу на ocHoBi рослинного жиру, зryще-
ного молока та поверхнево-активних речовин, фо-
рмування здiйснюеться на шнековому коекстудерi.

на валковому ко-екструдерi, [Патент Украiни
Ns70706 А опубл. ,t5.10.04 Бюл. Nэ10].

Недолiком цього способу s те, що отриманi цу-
KepKoBi маси мають струкryру, якi моlt<лlиво фор
мувати тiльки на вalлковому ко-екструдерi.

В основу корисноТ моделi поставлено завдан-
ня створення способу виробництва комбiнованих
кремово-збивних цукерок, який дае мохсtивiсгь
створити певну струкryру цукерковоТ кремово-
збивноТ маси оболонки та начинки для формуван-
ня iX на шнековому екструдерi та отримати комбi,
HoBaHi кремово-збивнi цукерки з рiзними смакови-
ми властивостями.

Поставлена задача вирiшуеться тим, tцо спо-
сiб виробництва комбiнованих кремово-збивних
цукерок, скпадае пригоryвання цукерковоТ кремо-
во-збивноТ молочноi маси для оболонки з дода-
ванням сумiшi гiдроколоhiв тваринного та рослин-
ного походження та начинки-

3гiдно корисноТ моделi додатково в кремово-
збивну молочну масу вводять поверхнево-активну

речовину, в якостi гiдроколоТдiв використовують
поеднання желатину та карагенану в спiввiдно,
шеннi - 3:,l , а для начинки викорисговують кремо-
во-збивну масу на ocHoBi росrrинного жиру, зryше-
ного молока та поверхнево-активних речовин,
формування здiйснюеться на шнековому" ко-

ексryдерi.
Причинно-насгliдковий зв'язок мiж запропоно-

ваними ознаками та очiкуваним результатом поля-
гае в насryпному.
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!ля формування кремо,збивних молочних мас
методом ко -екструзiт на шнековому ко-ексгрудерl

необхiдно Gгворити певнi сrрукryрно-механiчнi
властивостi цукерковот маси для оболонки, якi б
зберiгалИ харiкгёрисТики прИ формуваннi (ryсгину

та пластичнiсть). Для тоrо, tцоб ство!ити структуру

необхiдно ввоЙти стабiлiзатор - ПА8, який при

змiншеннi ryсгини маси, пiдвищуе i'f пiностiйкiсгь,

та стабiлiзуе якiснi харакгеристики маси протягом

довгого часу.
Для формування необхiдноТ струкryри кремо,

во-збивнот молочноi цукерковот маси використову-

валась cyMiul гiдроколоиiв: желатину та карраге-

нану, "il "иконують 
роль пiноуворювачiв,

драiлеугворювачiв та заryсникiвt а поеднання же_

латину та каррагенану в спiввiдношеннi 3:1 Hai,l

дае мЪr,сlивiстL бормування кремово-збивноI мо-

лочноТ цукерковоТ маси на шнековому ',Jю-

екструдерi. При поеднаннi каррагенану та мSоч-
ниl< ЬЬодукгiв рворюються мiцнi струlýури крёмо-

во-збивних цукеркових мас, а поеднання желатину

та емульгатора дае можливiсть пiноподiбноТ струк-

ryри.
Спосiб здiйснюетъся наступним чином.
При пригоryваннi кремово - збивноI молочноТ

цукерковоi' маси уварювали цукрово - патоковий
сироп додавали сумiш каррагенану та желатину,
cyMiu.l збивали протягом 1}20 хвилин. В взбиry
cyMiu.l додавали сумitл жиру та поверхнево _ акги-

внот речовини (триглiцериду) та решту компонен,

TiB - сумiш збивали 10 хвилин.
При пригоryваннi начинки використовували

зryщене молоко, яке збивали з рослинним жиром з

додаванням поверхнево - аlсивних речовин (три-

глiцериду).
ГотоЬi цукерковi маси завантакують в форму-

ючу машину та за допомогою валкiв формуеться у
виiлядi джгугiв з начинкою. Вiдформованi дlкгуги

рiжlлься на корпусi.' 
Результати дослiдiв по встановленнi рацiона-

лЁного дозування сумiшi гiдроколоt'дiв в молочну
кремо-збивiу цукеркову маGу представленi в та6-
лицi 1.

Таблиця 1

Приклад

Приклад,t

Дозування гiдроколо'йiв, % до маси
'кремо-збивноТ 

молочноТ цукерковоТ
маси

Висновки

2.5:1,5
низька мйнiсть корпусiв цукерок, нечiткий ма-
люнок

Поиклtад 2 2,75:1,25 l_{yKepKoBa маса пластична, джгrги формуються
правильноТ форми з чiтким малюнкомПриклад 3 3,0:'1,0

Поиклад 4 3.25:0,75

Приклад 5 3,5:0,5
t{yKepKoBa маса погано формуеться на шнеко_
BoMv ко-ексточдеоi

При використаннi гiдроколоiдiв бiльше
3,25:(i,75% цукеркова Maсzl погано формуеться на

шнековому ко - екструдерi, а при викорисганнi гiд-

роколоr'дiв менше 2,7 5:1,25О/о цукеркова Jvlaca по*

iaHo qормуеться не зберiгаючи_форму,лПрл дозу,
BaHHi 

' гiilрбколоiду вiд 2,75:1,25%до 3,25:0,75%
(приклаД 2,3,4) цукерКова маФ пластична, джгуги

якi формуються на чJнековому ко - екструдерi збе-

рiгають правильну форму.' 
flаний спосiб виробництва комбiнованих кре-

мово-збивних цукерок дозволяе створити певну
струкryру цукерковоТ кремово-збивноТ маси, для
формування ix на шнековому ко-екструдерi та
отримати новий вид цукерок з комбiнованим кор-

пусом, оригiнальною струlýурою та смаком.
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