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(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЦУКЕРОК

(21 )и200506453
(22) 30.06.2005 
(24) 15.11.2005
(46) 15.11.2005, Бюл. № 11,2005 р.
(72) Дорохович Антонела Миколаївна, Гавва Оле-
и а  П п0< № Я иЛ П ІйиЯ

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ
(57) Спосіб виробництва цукерок, що складається 
з приготування цукеркової маси, змішування маси 
з рецептурними компонентами, формування виро
бів, охолодження та пакування, який відрізняєть-

ся тим, що до цукеркової маси додається попере
дньо підготовлений сироп гігроскопічної речовини 
з вологістю, що дорівнює вологості цукеркової ма
си, в кількості 5-15% до загальної рецептурної 
кількості цукру, та, безпосередньо перед форму
ванням, вноситься джерело ферменту інвертази в 
кількості 0,3-2,5 % до рецептурної кількості цукру у 
вигляді жирової емульсії, яка приготовлена з час
тиною рецептурної кількості жиру, в співвідношенні 
компонентів джерела ферменту інвертази і жиро
вого компонента 1:2.

Корисна модель відноситься до харчової про
мисловості, а саме до кондитерського виробницт
ва, до виробництва цукерок.

Відомий спосіб виробництва цукерок, який 
складається зі стадії приготування та уварювання 
цукрово-патоково-молочного сиропу, приготування 
цукеркової маси, формування, охолодження та 
пакування виробів (Держхарчопром України, ЗАТ 
"Укркондитер" технологічні інструкції по підготовці 
сировини та напівфабрикатів до виробництва, по 
виробництву цукерок, ірису та шоколаду. - Київ, 
1997 р. -с. 27-40].

Недоліком цього способу є те, що цукерки ви
готовленні за цим способом швидко втрачають 
свої якісні показники, бо відбувається інтенсивне 
виділення вологи з корпусів цукерок, що призво
дить до погіршення структури виробів. Такі цукер
ки мають невеликий термін зберігання.

Найбільш близьким до заявленого способу є 
спосіб виробництва цукерок з помадними корпу
сами, який складається з приготування помадної 
маси з наступним її охолодженням та збиванням, 
змішування з частиною помадного сиропу, що за
лишився та смаковими добавками, що передбаче
ні рецептурою[Спосо6 производства конфет с по
мадным корпусом «Лукоморье» Пат. 2178255 
Россия, МПК7 А23СЗ/00 ОАО «Костромапищеком- 
бинат» Рябешкин А.Ф., Горбунова И.А. 
Опубл.20.01.2002, Бюл.№1].

Недоліком даного способу є те, що ускладню-

ється технологічний процес виробництва цукерок, 
а також нетривалий термін зберігання готових ви
робів.

В основу корисної моделі поставлено завдан
ня створення способу виробництва негпазурова- 
них цукерок з подовженим терміном зберігання, за 
рахунок збільшення вмісту редукувальних речовин 
в готових виробах, які виявляють властивість гіг
роскопічності, тим самим гальмують швидку втра
ту вологи в готових виробах.

Поставлена задача вирішується тим, що спо
сіб виробництва цукерок складається з приготу
вання цукеркової маси, змішування маси з рецеп
турними компонентами, формування виробів, 
охолодження та пакування. Згідно корисної моде
лі, до цукеркової маси додається попередньо під
готовлений сироп гігроскопічної речовини, з воло
гістю, що дорівнює вологості цукеркової маси, в 
кількості 5 -15% до загальної рецептурної кількості 
цукру, та, безпосередньо перед формуванням, 
вноситься джерело ферменту інвертази в кількості 
0,3-2,5% до рецептурної кількості цукру у вигляді 
жирової емульсії, яка приготовлена з частиною 
рецептурної кількості жиру, в співвідношенні ком
понентів джерело ферменту інвертази до жирово
го компоненту 1:2.

Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно
ваними ознаками та очікуваним результатом поля
гає в наступному.

При додаванні до цукеркової маси сиропу гіг



з 10820 4

роскопічної речовини, втрата вологи корпусами 
цукерок сповільнюється, за рахунок чого збільшу
ється термін збереження якості готових виробів. 
Внесення джерела ферменту інвертази в цукерко
ву масу сприяє процесу інверсії деякої частини 
сахарози на два редукувальні цукри, які виявляють 
гігроскопічні властивості і тим самим здійснюють 
позитивний вплив на процес гальмування швидкої 
втрати якісних характеристик готових виробів. Пе
ревагою використання джерела ферменту інвер
тази є те, що процес утворення редукувальних 
речовин відбувається протягом всього терміну 
зберігання виробів. Вносити джерело ферменту 
івертази необхідно у вигляді жирової емульсії та 
безпосередньо перед процесом формування з 
метою зменшення дії високої температури на фе
рмент, яка може призвести до інактивації фермен
ту-

При дозуванні сиропу гігроскопічної речовини 
менше 5% та дозуванні жирової емульсії джерела 
ферменту інвертази менше 0,3% до рецептурної 
маси цукру (табл., приклад 1) спостерігається 
швидка втрата початкової структури готових виро
бів та погіршення якості непакованих цукерок про
тягом 2 тижнів зберігання.

При дозуванні сиропу гігроскопічної речовини 
в кількості 5-15% та жирової емульсії джерела фе
рменту інвертази в кількості 0,3-2,5% до рецептур
ної маси цукру (табл, приклади 2, 3, 4) спостеріга
ється гальмування процесу видалення вологи з 
цукерок, що дозволяє зберігати початкову якість 
цукерок протягом гарантійного терміну зберігання і 
більше.

Таблиця

Приклад
Дозування сиропу гігроско
пічної речовини, % до цу

керкової маси

Дозування жирової емуль
сії джерела ферменту ін
вертази, % до цукеркової 

маси
Висновки

1 2 3 4

1 3 0,1
Погіршується структура цукерок в 

процесі зберігання, вона стає гру- 
бодислерсною протягом 2 тижнів

2 5 0,3
При зберіганні протягом гарантій

ного терміну зберігається початкова 
структура готових виробів

3 10 1.1
При зберіганні протягом гарантій

ного терміну зберігається початкова 
структура готових виробів

4 15 2,5
При зберіганні протягом гарантій

ного терміну і більше початкова 
структура готових виробів зберіга
ється

5 20 2,8 При зберіганні готові вироби намо
кають і корпус втрачає свою форму
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При дозуванні сиропу гігроскопічної речовини 
в кількості більше 15% та дозування жирової ему
льсії джерела ферменту інвертази в кількості бі
льше 2,5%до рецептурної кількості цукру (табл., 
приклад 5) призводить до намокання поверхні цу
керок протягом терміну зберігання з подальшою 
втратою форми, цукерки стають липкими та втра
чають свої якісні характеристики.

Результати дослідів по встановленню раціо
нального дозування сиропу гігроскопічної речови
ни та джерела ферменту інвертази у вигляді жи
рової емульсії представлені в таблиці.

Спосіб здійснюється наступним чином. Готу
ється цукеркова маса традиційним шляхом; готу
ється сироп гігроскопічної речовини, з вологістю, 
що відповідає вологості цукеркової маси. Цей си
роп додається в кількості 5 -15% до рецептурної 
маси цукру, потім додається решта рецептурних 
компонентів, все перемішується і маса направля
ється на формування, перед формуванням в цуке
ркову масу вводиться жирова емульсія джерела 
ферменту інвертази при співвідношенні компонен
тів джерело ферменту інвертази до жирового ком
поненту 1:2 в кількості 0,3-2,5% до рецептурної 
кількості цукру. Після формування готові цукерки 
направляються на охолодження та пакування.

Даний спосіб виробництва цукерок дає можли
вість одержувати неглазуровані цукерки з подов
женим терміном зберігання та покращеною якістю, 
за рахунок внесення гігроскопічної речовини та 
джерела ферменту інвертази, що гальмують шви
дке видалення вологи з корпусів цукерок.
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