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Встановлено позитивний вплив використання стабілізаційної системи — сироватко-желатинового 
комплексу ( СЖК) на консистенцію продукту. Визначено ї ї  оптимальну дозу. Досліджено компресійні 
властивості молочно-солодового десерту під час зберіганні. 

Установлено положительное влияние стабилизационной системьі —  сьівороточно-желатинового 
комплекса (СЖК) на консистенцию продукта. Определена оптимальная доза СЖК. Исследованьї компре- 
сионньїе свойства молочносолодового десерта при хранении.

А втори розробили і запатентували технологію сирко
вих десертів на основі сиру знежиреного кисломоло

чного, збагаченого біологічно активним компонентом — 
ячмінно-солодовим екстрактом (ЯСЕ) та сироватковими 
білками. Запропоновано вносити в продукт стабілізацій
ну систему — сироватко-желатиновий комплекс, що зу
мовлює особливості пластично-в’язкої консистенції і на
дає продукту ряд механічних властивостей, зокрема пла
стичності, пружності, липкості тощо. Досліджено комп
ресійні характеристики продукту залежно від дози СЖК 
і встановлено вплив їх на якість молочно-солодових ви
робів під час зберігання.

Компресійні характеристики є важливими елемента
ми об’єктивної оцінки консистенції продукту і визнача
ють його пружно-пластичні і пружно-еластичні власти
вості. Дослідження проводили на автоматичному пенет- 
рометрі АР-4/2 виробництва Німеччини. Щоб визначити 
загальну деформацію сиркових десертів і показників, які 
характеризують його пружність і пластичність, викорис
товували напівсферичний елемент (індентор) проникнен
ня. Методикою передбачено визначення компресійних 
властивостей за такою схемою: проникнення в структуру 
продукту індентора протягом 5 с з наступним розгальму
ванням системи протягом 10 с [1]. Зразки містили різну 
дозу СЖК — 5...20 %. Контролювали показники загаль
ної деформації (за наявності вантажу), пластичної дефор
мації (без вантажу) і пружної деформації (як різницю за
гальної і пластичної) в одиницях пенетрометра. За оста
точний результат брали середньоарифметичне значення 
десяти паралельних вимірювань.

Метою проведених досліджень було визначення зага
льної, пружної і пластичної деформацій десертів, зміни 
їх у процесі зберігання залежно від концентрації СЖК та 
встановлення оптимальної дози стабілізаційної системи.

Сироватко-желатиновий комплекс вводили до сиркових 
десертів у кількостях 5...20 % з інтервалом 5 % і спостері
гали за продуктом упродовж семи діб. Встановлено, що 
загальна деформація (рис. а) найбільш виражена у контро
лі, куди не входить сироватко-желатиновий компонент. У

цьому зразку не виявлено пластичної і пружної деформа
цій, що пояснюється особливостями кисломолочної осно
ви і тим, що немає стабілізаційної системи. Найвищий по
казник пластичної деформації (рис. б) — 61 одиниця пе
нетрометра — має десерт з дозою стабілізаційної системи 5 %.
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Залежність загальної, пластичної 
та пружної деформацій від терміну зберігання

За консистенцією цей продукт можна віднести до систем, в 
яких найбільше відбувається пластифікація, знижується 
міцність і з ’являються пластично-в’язкі властивості, тоді 
як при виникненні просторових структур підвищуються 
пружно-крихкі властивості системи. Найменша пружна
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деформація (рис. в) у продукті з дозою стабілізаційної сис
теми 20 % — 7 одиниць пенетрометра. Як відомо з літера
турних джерел [2], найхарактернішим показником жорст
кості системи є пружна деформація. Чим вона менша, тим 
сильніший опір зміненню форми чинять системи, тим ме
нше деформуються від прикладання напруження ззовні. В 
продукті із збільшенням концентрації сироватко-желати- 
нового компонента значно підвищується в’язкість цієї си
стеми, тобто утворюється і поступово зміцнюється просто
рова структура. Цьому сприяє збільшення кількості зв’яз
ків між ланцюжками в одиниці об’єму, що зменшує мож
ливість змінення форми макромолекули, внаслідок чого 
утворюється жорстка просторова сітка, яка за своїми озна
ками наближає систему до властивостей, що проявляють 
тверді тіла, тобто характеризується малою пружною дефо
рмацією. При найбільшому ступені ущільнення структу
ри і найменшій товщині водного дисперсійного прошарку 
відновність і пластичність системи зникають, як це видно
з рис. а. Тобто із збільшенням дози сироватко-желатино- 
вого компонента співвідношення між пластичною і пруж
ною консистенціями змінюється на користь останньої, про
дукт стає щільнішим, що починає відчуватись органолеп
тично при дозі введення 15 %.

На наступному етапі проведення досліджень було по
ставлено завдання вивчити змінення пружно-пластичних 
властивостей сиркових десертів у процесі зберігання за
лежно від дози внесення стабілізаційної системи. Вплив 
терміну зберігання на реологічні характеристики сирко
вих десертів показано на діаграмах.

Встановлено, що загальна деформація під час зберіган
ня у зразку з дозою 5 % СЖК зростає з 70 до 115 одиниць 
пенетрометра. У зразку, де концентрація стабілізаційної 
системи 10 %, загальна деформація протягом трьох діб за
лишається постійною, а потім частково зменшується (на 
20 одиниць пенетрометра). У сирковому десерті з дозою вне
сення сироватко-желатинового компонента 20 % загальна 
деформація в процесі зберігання суттєво зменшується і на 
сьому добу становить лише 3 одиниці пенетрометра. Це 
пояснюється тим, що при температурі зберігання 2...4 °С 
система (продукт) повністю втрачає свої пружно-еластич- 
ні властивості внаслідок так званого склування полімеру, 
що вказує [2] на можливе утворення водневих зв’язків у 
процесі тривалого зберігання в умовах низьких темпера
тур, коли температура нижча за температуру склування.

Зміна пластичної деформації має тенденцію до знижен
ня. Це, очевидно, свідчить про зневоднення системи в 
процесі зберігання (дегідратація), тобто випаровування 
вологи. Ці процеси характеризуються оеі, що в міру зне
воднення змінюються структура продукту і його власти
вості. Із стану в’язко-пластичного середовища система 
переходить у стан із щільнішою консистенцією.

У зразках протягом зберігання показники пружної 
деформації зменшуються. Це свідчить про тверднення 
системи в цьому діапазоні температур з утворенням крис
талічної решітки [2]. Можна допустити, що в разі охоло
дження готових продуктів до низьких температур у скла
дних полідисперсних системах, якими є сиркові десерти, 
більша частина гідроксильних груп бере участь в утворен

ні водневих зв’язків, що підвищує жорсткість системи, а 
отже, зменшує пружну деформацію в процесі зберігання.

Автори схиляються до думки В.А. Карпіна і Г.Л. Сло- 
німського [2], які пояснюють цей процес підвищенням 
жорсткості самих ланцюжків. Тобто при охолодженні зна
чно збільшується міжмолекулярна взаємодія (утворюють
ся міцні “вузли” між ланцюжками макромолекул), а отже, 
утворюється міцніша структура. Зниження температури 
сприяє розширенню спектра контактів між макромолеку
лами ланцюжків і зсувається в бік більшої міцності.

Результати експериментальних досліджень впливу 
концентрації СЖК і терміну зберігання на структурно- 
механічні властивості продукту записали формулою

Ні“ ап + а іси-і)к + аіи+2)к2’ і —1.2,3; := 1 , 
де Н^ Н2, Н3 — деформації відповідно загальна, пластич
на і пружна, од. пенетрометра; а4 — статистичні коефіціє
нти; к — концентрація СЖК в десерті, %.

Тенденцію впливу терміну зберігання на реологічні 
властивості молочно-солодових виробів виразили матема
тичною залежністю

Н = Ь + Ь .....т + Ь , п = 1...4; і = 1,п п п0+1) пО+2) » У л 1

де Ь — статистичні коефіцієнти; т — термін зберігання 
десерту, діб: 1 < т < 7.

Отже, на основі проведених досліджень можна зроби
ти висновок, що найбільша відносна пластичність систе
ми (87,1 %), яку можна визначити як ДНпі -100/ДН^, спо
стерігається у сирковому десерті з дозою внесення сиро
ватко-желатинового компоненту 5 %, а найбільша відно
сна пружність (53,8 %) — відповідно АНпр-100/АНзаг — у 
сирковому десерті з 20-відсотковим введенням СЖК. По
зитивним є ще і той факт, що пластичність системи у зра
зку з дозою внесення сироватко-желатинового компонен
ту 10 % є досить стабільною в процесі зберігання. При 
невисокій пружності (20,0...24,1 %) і високій пластично
сті (75,9...84,3 %) ця система має найкращі показники, 
що узгоджується з органолептичними показниками, які 
забезпечують сирковому десерту високу якість.

У десертах з дозами 15 і 20 % стабілізаційної системи 
спостерігається занадто щільна консистенція, що негати
вно впливає на якість продукту.

Висновки:
1. Встановлено, що використання СЖК позитивно 

впливає на консистенцію продукту та якість сиркового 
десерту.

2. Досліджено залежність пружної і пластичної дефо
рмацій від дози сироватко-желатинового компоненту. 
Визначено оптимальну дозу 10%.

3. Вивчено структурно-механічні показники сиркових 
десертів, зокрема компресійні, як важливі елементи об’
єктивної оцінки консистенції продукту.
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