
Продукти консервування молока 
розраховані на тривале збері
гання. Гарантійні строки їх збе

рігання встановлюють і науково 
обґрунтовують враховуючи можливі 
зміни вихідної якості залежно від умов 
зберігання —■ температури та відно
сної вологості повітря б сховищах.

Формування якості сухих молочних 
продуктів (СМП) здійснюється під 
впливом багатьох факторів, зокрема 
складу і властивобтей сировини, 
режимів і параметрів виробництва, 
умов зберігання. [1]

Виробництво СМП засноване на 
видаленні з молока в процесі сушін
ня вологи (до масової частки 4-7%). 
При такому вмісті вологи в продукті 
пригнічується розвиток мікроорга
нізмів, так як розвиток бактерій 
можливий лише за наявності в сере
довищі не менше 25-30% вологи, 
плісеней — не менше 15%. Тож за 
умов дотримання вказаних режимів у 
процесі зберігання сухих молочних 
продуктів можна виключити вад 
мікробного походження.

Звичайно, як і у виробництві біль
шості молочних продуктів, першим 
фактором, що формує якість СМП є 
молоко-сировина. Консервують 
молоко, яке в середньому має масові
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частки: води — 87,17%, жиру — 
4,08%, СЗМЗ — 8,75%, в тому числі 
білку — 3,52%, лактози — 4,5%, золи
— 0,73%. Співвідношення масових 
часток жиру і сухого знежиреного 
молочного залишку має коливатися у 
межах 0,4-0,69. [2]

Виходячи з суті процесу консерву
вання, для отримання стійких молоч
них консервів молоко, що використо
вується для їх виробництва, має бути 
бактеріально чистим. Склад і власти
вості основних компонентів молока, 
що надходить на переробку, можуть 
змінюватись залежно від пори року і 
суттєво впливають на стійкість сухих 
молочних продуктів,

У процесі підбору молока для кон
сервування необхідно враховувати 
вміст у ньому сироваткових білків. 
Молозиво, в якому сироваткових біл
ків у 20-25 разів більше ніж в нор
мальному молоці, непридатне для 
виготовлення продуктів консервуван
ня внаслідок зниженої теплової стій
кості сировини. Тому, згідно вимог 
технологічних інструкцій для вироб
ництва СМП неможна використовува
ти молоко раніше, ніж через 7 дніє 
після отелення. З цієї ж причини не 
допускається виробництво СМП зі 
стародійного молока. Щодо фізи- 
ко-хімічних показників — особливу 
увагу слід звертати на показник 
кислотності. Оптимальним за даним 
показником є молоко, що має рН 6,6 
та титровану кислотність 18°Т. [2] 

Важливим фактором, що формує 
якість СМП є скорочення термінів 
резервування сирого молока. В про
цесі тривалого (до 3 діб) резервуван
ня охолодженого до низьких темпера
тур сирого молока активізуються 
психротрофні мікроорганізми, через 
ліполіз вихідна якість молока різко

знижується. Тому тривале зберігання 
молока в сирому вигляді небажане 
без попередньої дії на психротрофну 
мікрофлору та ферменти.

Термізація молока пригнічує життє
діяльність психротрофної мікрофлори 
та інактивує ліпазу Підігрівання моло
ка до 60-63°С протягом 15 с (критич
ною для руйнування ліпази вважаєть
ся температура 55-60°С) з наступним 
охолодженням до 4-6°С забезпечує 
збереження вхідних показників якості 
сировини тривалий час — кислотність 
та в’язкість запишаються незмінними 
протягом 48 годин, теплова стійкість — 
24 години і більше.

Зменшити кількість мікроорганіз
мів у вихідній сировині можливо за 
рахунок ефективного очищення. Під 
час відцентрового очищення отри
муємо молоко 1 групи чистоти, кіль
кість бактерій знижується на 
50-80% і якість молока підвищується 
на один клас за редуктазною про
бою Ефективність очищення молока 
з допомогою селараторів-молоко- 
очисників залежить від попередньої 
підготовки молока V разі очищення 
попередньо підігрітого молока мікро
біологічні процеси під час його збе
рігання протікають інтенсивніше 
внаслідок роздроблення агломера
тів мікроорганізмів. Найменшу кіль
кість мікроорганізмів після 24 годин 
зберігання виявлено в молоці, яке 
очищували від домішок і мікроорга
нізмів без попереднього підігрівання 
за температури 5-10°С.

Звичайно, більш ефективним є бак- . 
теріальне очищення (до 99,9% мікро- : 
організмів), що досягається за раху- : 
нок бактофугування після теплової 
обробки за температур (65±5)°С з 
витримкою 15 с.

Бактофугування дозволяє видалити
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_а анаеробні спороутворюючі бактерії, мікроорга- 
□ зброджують лактозу та викликають масляноки- 

босдімня, термофільні палички. Сучасні герметичні 
и видаляють з молока 98% анаеробних, 95% 

■їх спороутворюючих мікроорганізмів та знижують 
загального бактеріального забруднення на 86%. 
еризують молоко не лише для знищення мікроор- 

але й для інактивації ферментів — протеази та 
'. що негативно впливають на стійкість СМП у лро- 

Зберігання. За температури пастеризації 85-87сС і 
90=С ліпаза знищується не повністю. Бажаний 
пастеризації досягається лише за температури 

95'-С. Проте, подальше підвищення температури 
не є бажаним, бо сприяє денатурації сироваткових 
випаданню в осад фосфату кальцію, що викликає 
ня розчинності сухих молочних консервів.

С ’У ’ їнь згущення незбираного і знежиреного молока 
режим згущення є ще одним фактором, що формує 

отового продукту. Від ступеню згущення залежить 
"в молока, що направляється на сушіння. II встано- 
>. виходячи зі складу суміші і способу сушіння.

V оазі виготовлення сухих продуктів способом розпи
леного сушіння концентрація сухих речовин у 

(суміші) впливає на розмір крапель у процесі 
’лювання і, як наслідок, на розмір часточок готово- 

поодукту. Підвищення концентрації сухих речовин до 
і межі збільшується розмір частинок і покращуєть- 

тсзчинність порошку. Низька концентрація сухих 
ин у сировині, що надходить на сушіння, сприяє 
анню готового продукту з дрібними частинками, 

щенню гігроскопічності і збільшенню кількості віль- 
жиру. Висока концентрація сухих речовин (напри- 
вище 55% при виготовленні сухого незбираного 
а) сприяє різкому підвищенню в’язкості молока і 

манню продукту з надміру великими частинками, 
й фактор у процесі зберігання призведе до швид- 
злежування порошку, утворення грудочок і зни- 
я його розчинності.1 

У процесі виготовлення сухого незбираного молока роз- 
шповальним сушінням молоко згущують до концентрації 
щр&х речовин 43-48% (у деяких випадках до 52-54%). 

Защене молоко, що направляється на сушіння, слід 
генізувати. Гомогенізоване згущене молоко містить у

V  оазів менше вільного жиру. Для попередження оки- 
«■овального псування жиру в процесі зберігання показ- 

< вільного жиру не має перевищувати 1,5%. 
Попереджує окислювальне псування СМП введення 
окислювачів: кверцетину, аскорбінової кислоти, дигі- 

яххверцетину, лаурил гал лату, або композицій антиоки
слювачів з смнергістами (речовини, що не є антиокислю- 

ми. але посилюють їх дію).
Аскорбінова кислота (вітамін С) — природний 
^окислювач, що використовується для попереджен- 
зкислювального псування жирів. З усіх антиокислю- 

-■в має найширшу дію на серцево-судинну систему. 
Регулярне вживання вітаміну сприяє зниженню холесте- 

■у в крові, значно знижує ризик гіпертонічних хвороб 
оахунок підвищення еластичності судин, помітно зни

жуй в'язкість крові і зменшує ризик утворення судинних 
тромбів; як антиокислювач підтримує активність вітамінів 
А  Е та бета-каротину. Останні дослідження свідчать 
таож  про те, що вітамін С каталізує процес утворення 
ембріональних стовбурових клітин з клітин дорослого 
осганізму, тобто бере активну участь в омолодженні 
«ганізму. В СМП вноситься в кількості 0,02%. Це гра- 

■-ча концентрація антиокислювача, вище якої трива-
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лість зберігання готового продукту не 
збільшується.

Кверцтин відноситься до вітамін* 
них препаратів групи Р. Має антиок
сидантні, протизапальні властивості. 
Його застосовують для профілактики 
та лікування порушень мозкового 
кровообігу, захворювань серця та 
судин. Кверцетин захищає клітинні 
мембрани, гальмує процес старіння 
клітин рогівки ока. В СМП пригнічує 
процес окислювального псування 1,4 
рази. Рекомендована доза добавки 
становить 0,02%.

Дигідрокверцетин використо
вується для попередження окислю
вального псування жирів. Викори
стання антиокислювача в кількості
0,05-0,2% від маси жиру збільшує 
тривалість зберігання СМП в 2-3 
рази. Таким чином тривалість збері
гання сухого молока зростає від 12 до 
36 місяців. Доза внесеного антиоки
слювача — 200 мг/кг.

Вносять антиокислювачі у згущене 
молоко перед розпилювальним сушін
ням, попередньо розчинивши сухий 
концентрат у 20 частинах тегшого зне
жиреного молока.

У процесі сушіння, особливо плівко
вим способом, у результаті фізико-хі- 
мічних процесів змінюються вихідні 
властивості молока: денатурують
сироваткові білки, випадає в осад 
фосфат кальцію, із жирових кульок 
виділяється вільний жир. Ці зміни 
призводять до часткового зниження 
розчинності продукту. Під час сушіння 
спостерігається також руйнування 
ферментів і частини вітамінів. Вітамін С 
руйнується на 20%, вітамін В,г-  на 
10-35%, вітамін В, — на 34%, інші віта
міни суттєво не змінюються.

Максимальне збереження вітамі
нів і розчинності білків забезпечує 
метод сублімаційного сушіння, який

поєднує два процеси: заморожуван
ня і сушіння. Методом сублімації най
доцільніше висушувати бактеріальні 
закваски та кисломолочні продукти 
(простоквашу, йогурт, ацидофільну 
пасту), які важко консервувати з 
допомогою теплового сушіння.

Під час розпилення згущеного 
молока в сушильній камері бажано 
отримати однорідні за розміром кра
плини. Нерівномірно розпилене 
молоко може містити недосушені 
грудочки із зліплених часточок, що 
знижує розчинність порошку.

Спосіб розпилення впливає на роз
мір часточок, кількість в продукті віль
ного жиру і бульбашок повітря, що 
містяться в ньому. Ці показники визна
чають швидкість розчинення порошку 
і окислення молочного жиру в процесі 
зберігання сухих молочних продуктів.

Суттєво впливає на якість СМП 
температура гарячого повітря на 
вході в сушильну башту і температу
ра повітря на виході з неї. Порушення 
оптимальних температурних режимів 
сушіння (підвищення температури 
повітря до 190’С і вище) призводить 
до збільшення розмірів часточок 
сухого молока, вмісту в них повітря і 
вільного жиру, і, як наслідок, до зни
ження розчинності продукту і його 
стійкості у процесі зберігання.

Негативно впливає на розчин
ність продукту тривала теплова дія 
на розпилені часточки молока в про
цесі сушіння і після нього. При дії 
високих температур відбувається 
значна денатурація сироваткових 
білків і підвищується вміст вільного 
жиру. Важливою умовою підвищення 
якості продукту (крім зменшення 
тривалості процесу сушіння) є швид
ке його охолодження після виходу з 
сушильної камери до температури 
нижче точки плавлення молочного 
жиру (18-23вС).

Однією з передумов забезпечен
ня гарантійного терміну зберігання 
сухих молочних продуктів є герме
тичність тари, За відсутності герме
тичного упакування сухих молочних 
продуктів у зв’язку з появою в них 
вільної вологи відбувається розчи
нення солей, часткова кристалізація 
лактози, зміна кольору готового 
продукту в результаті меланоїдиноу- 
творення, складаються сприятливі 
умови для життєдіяльності залишко
вої та вторинної мікрофлори, що 
потрапила б продукт через пору
шення герметичності упакування. 
Якість продукту помітно знижується, 
продукт псується.

Суттєво підвищують стійкість СМП 
при зберіганні пакування в середови

щі інертних газів — азоту, вуглекисло
го газу або модифікованого газового 
середовища (МГС).

Вуглекислий газ (С02) має здатність 
пригнічувати ріст бактерій. Характери
зується досить сильними інгібувальни- 
ми властивостями, особливо по відно
шенню до анаеробних мікроорганіз
мів. Наявність в середовищі СО, зни
жує рН за рахунок утворення вугільної 
кислоти, особливо в продуктах, що 
містять воду.

Азот не має інгібувальних властиво
стей стосовно мікроорганізмів, але 
впливає безпосередньо на стабіль
ність упакованого продукту. Застос
ування цього газу для -‘Промивання" 
упаковки перед заповненням і закупо
рюванням забезпечує максимально 
можливе видалення залишків кисню, 
що і протидіє розвитку анаеробних 
бактерій та запобігає окислювальному 
псуванню жирів. [4]

V разі підвищення понад норму 
температур зберігання сухих молоч
них продуктів у герметичній тарі при
скорюються окислювальні процеси. В 
першу чергу окислюються біологічно 
активні компоненти — поліненасичені 
жирні кислоти, вітаміни, фосфоліпіди. 
Інтенсифікується реакція меланоїди- 
ноутворення. Продукти темніють, 
з'являється окислений, карамельний 
присмаки, знижується повнота та 
швидкість розчинення.

Незмінність показників якості в 
нормі стандартних вимог для сухого 
молока гарантується при обов’язко
вому дотриманні температури збері
гання на рівні б-Ю^С, відносній воло
гості повітря не більше 85% та герме
тичній упаковці продуктів. За таких 
умов, наприклад, гарантується нез
мінність якості сухого незбираного 
молока протягом 8 місяців, а у разі 
порушення герметичності упаковки — 
лише протягом 3 місяців.

І, звичайно, як і при виробництві 
всіх молочних продуктів, суворе дот
римання в ході технологічного проце1 
су санітарно-гігієнічного стану 
виробництва виключає можливість 
повторного обсіменіння сторонньою 
мікрофлорою.

Перспективними напрямками у 
підвищенні якості сухих молочних 
продуктів є використання безперер- 
внопоточних способів виробництва у 
закритому потоці з комплектуванням 
технологічних ліній вакуум-випарни- 
ми апаратами і сушарками безперер
вної дії з підключенням їх до комп’ю
терних систем.

У країнах з достатньо розвинутою 
молочною індустрією використання 
мембранних технологій таких, як зво-
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ротній осмос, ультра-, нано-, мікрофільтрація та електро- 

іЗ знайшли широке практичне застосування для 
■фобництва сухих молочних продуктів, [3]

Мембрані процеси засновані на фракціонуванні 
гатокомпоненгного рідкого субстрату ( в нашому 
іадку молока)'з допомогою мембран різної пори

стості, що забезпечують розділення системи на 
фракції «концентрат» та “ фільтрат» відповідно до 
розмірів молекул компонентів. Напівпроникні мембра- 

різної пористості в даному випадку виконують роль 
^пекулярного сита” , проникного для молекул, роз- 

5 яких менше діаметру пор, і непроникного для 
лекул, розмір яких більший діаметру пор. Викори- 

і стаяня того чи іншого мембранного процесу або їх 
■□єднання дозволяє не лише відділити певний комло- 
«емт з багатокомпонентної системи, але й сконцен
трувати його до певного рівня без зміни первинних 
властивостей.

Застосування мембранних процесів вирішує про
блему комплексного використання сировини, та від
ч у в а є  широкі можливості виробництва продуктів з 
функціональними властивостями, виробництво яких 
традиційними методами практично не є можливим.

Застосування мембранної фільтрації з використан
и м  мембран органічного та неорганічного типу дозво
ляє знизити концентрацію бактерій та спор у молоці 
залежно від їх вмісту у вихідній сировині щонайменше 
на чотири порядки. Мікрофільтраційна обробка моло- 
аа дає можливість виготовляти продукт з низьким вмі
стом бактерій і спор, що значно підвищує його мікро- 
бюлогічну якість,а отже, і стійкість у процесі зберіган- 
*« Крім того, використання нанофільтрації дозволяє 
замінити процес вакуумного випарювання молока 
перед сушінням і, як наслідок, щонайменше вдвічі ско
ротити енергозатрати на виробництво.

Висновки
Ретельний відбір сировини, дотримання параметрів 

технологічних процесів та санітарно-гігієнічних умов 
■фобництва забезпечують виготовлення якісних сухих 
молочних продуктів, здатних до тривалого зберігання.

Подовжити терміни придатності до споживання СМП 
можна за рахунок внесення антиокислювачів, або їх ком
позицій із синергістами, у разі дотримання регламентова
них умов зберігання та герметичності тари терміни при
датності до споживання таких сухих молочних продуктів 
можуть бути збільшені у 2-3 рази.

Перспективним шляхом підвищенні якості сухих молоч- 
►•«х продуктів є використання мембранних методів о бров
ам сировини.
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