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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАСІННЯ ЧІА НА  
ВЛАСТИВОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІННИХ МАС 

О. М. Шкляєв, аспірант (ХДУХТ); 
О. Г. Шидакова-Каменюка, к. т. н., доцент (ХДУХТ); 
Д. Н. Байрамов, студент (ХДУХТ) 

Для підвищення конкурентоспроможності сучасні кондитерські 
підприємства орієнтуються на покращення нутрієнтного складу 
продукції та зниження її собівартості. Вирішення цього завдання 
можливе за рахунок використання в традиційних технологіях 
біологічно цінної сировини з певними технологічними властивостями, 
що дозволить зменшувати рецептурну кількість інгредієнтів з більш 
високою вартістю. Перспективною сировиною для збагачення 
кондитерських виробів корисними для організму людини речовинами 
є нетрадиційна олійна культура – насіння чіа (Salvia hispanica), що 
містить значну кількість білків (до 23 %), харчових волокон (близько 
33 %), поліненасичених жирних кислот, вітамінів (В1, В2, В6, В9, С, Е, 
РР) та мінеральних речовин (Са, Mg, Na, K, P, Fe, Zn, Cu, F).  

Попередніми дослідженнями встановлено, що особливості хіміч-
ного складу насіння чіа (фракційного складу білкових речовин, 
некрохмальних полісахаридів та ін.) можуть зумовлювати його певні 
технологічні властивості. Значна кількість технологій кондитерської 
продукції передбачає отримання пінних мас (пастильні вироби, збивні 
цукерки, бісквітні, повітряні напівфабрикати тощо). У зв’язку з цим 
метою досліджень було вивчення впливу насіння чіа на властивості 
кондитерських пінних мас. 

Технологія збивної кондитерської продукції на підприємствах з 
великою потужністю передбачає використання в якості піноутворю-
вача не нативних яєчних білків, а сухого яєчного альбуміну. Це зумов-
лене тим, що для отримання нативного білку необхідна наявність 
спеціалізованого приміщення для обробки яєць, також під час 
розділення яйця на білок та жовток існує ймовірність їх змішування, 
що погіршуватиме збивання; крім того потребує вирішення питання 
щодо подальшого використання яєчного жовтку. Тому у наших 
дослідженнях визначали якість пінних мас, отриманих на сухому 
яєчному альбуміні. 

Вплив насіння чіа на властивості кондитерських пінних мас визна-
чали за показниками піноутворювальної здатності (ПЗ) та піностій-
кості (ПС). Насіння чіа використовували у цілому вигляді.  
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Модельною системою для визначення ПЗ та ПС виступав розчин 
сухого альбуміну у воді (гідромодуль 0,14 : 1,0). Дослідженню 
підлягали зразки з додаванням насіння чіа у кількості 10, 20, 30, 40, 
50 % від маси сухого альбуміну. ПЗ оцінювали за кратністю піни під 
час збивання, ПС – за зміною об’єму піни, що утворилася, впродовж 
години. 

Відмічено, що за умов внесення 10 % насіння чіа із заміною сухого 
альбуміну ПЗ системи набуває свого максимального значення (700 %), 
перевищуючи значення цього показника для контролю майже в 1,3 
рази, а ПС під час цього зростає на 4 % відповідно (табл. 1).  

Таблиця 1 – Вплив насіння чіа на властивості кондитерських 

пінних мас P ≥ 0,95, n = 5 

Показник 

Дозування насіння чіа, %  

від мас сухого альбуміну 

0 10 20 30 40 50 

Піноутворювальна здатність, % 550 700 600 600 560 500 
Піностійкість, % 480 500 550 530 490 470 

У разі подальшого збільшення вмісту добавки ПЗ системи 
поступово зменшується та за умов досягнення концентрації насіння 
50 % має значення на 9 % менше відносно контролю. Близька 
тенденція спостерігається під час оцінювання показнику ПС маси. 
Відзначено, що найбільш високе значення показнику піностійкості 
властиве зразку з 20 % добавки. ПС маси з вмістом насіння чіа 50 % 
порівняно з контролем дещо гірша. 

Покращення показників якості пінних мас можна пояснити декіль-
кома чинниками. По-перше, попередні дослідження фракційного 
складу білків насіння чіа свідчать про високий вміст у них водо-
розчинної та солерозчинної фракції (альбумінів та глобулінів), що 
володіють високими піноутворювальними властивостями. По-друге, 
до складу некрохмальних полісахаридів насіння чіа входять пектинові 
та слизові речовини, які здатні підвищувати в’язкість рідких систем і, 
як наслідок, виконувати роль стабілізаторів. 

Погіршення піностійкості та піноутворювальної здатності пінних 
мас у разі високих дозувань насіння чіа пояснюється тим, що добавка 
обтяжує систему внаслідок своїх відносно великих розмірів та вищою 
порівняно з дисперсійним середовищем щільністю.  
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Таким чином, встановлено, що зразки пінних мас з вмістом цілого 
насіння чіа до 40 % включно дозволяють отримати систему, яка за 
стабільністю та піноутворювальною здатністю не поступається конт-
рольному зразку. Під час цього на відповідну кількість зменшується 
рецептурний вміст сухого альбуміну, вартість якого вище, ніж у 
насіння чіа.  

Тобто, рекомендується застосування насіння чіа в технологіях 
кондитерських пінних мас у кількості 40 % від маси сухого альбуміну, 
що дозволяє не лише отримати пінну систему з високими якісними 
характеристиками, а й сприятиме покращенню нутрієнтного складу 
готової продукції та зниженню її собівартості.  

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГЛАЗУРІ З 
ДОДАВАННЯМ ВИНОГРАДНИХ ПОРОШКІВ 

О. В. Городиська, аспірант (ХДУХТ); 
Н. В. Гревцева, к. т. н., доцент (ХДУХТ); 
О. В. Самохвалова, к. т. н., професор (ХДУХТ) 

Останніми роками одним з перспективних напрямків розвитку  
кондитерського виробництва є використання рослинної сировини, в 
тому числі вторинного походження. Відомо, що рослини у своєму 
складі містять високу кількість біологічно активних речовин, які 
здатні здійснювати на організм людини захисну, профілактичну та 
оздоровчу дію. Тому їх додавання у кондитерські вироби дозволяє 
отримати продукцію оздоровчого та профілактичного призначення. 
Але завдяки кумулятивній здатності рослини можуть бути джерелом 
не тільки корисних, а й небезпечних речовин, які вони поглинають з 
екологічно забруднених ареалів. Під час подальшої переробки 
сировини токсичні речовини потрапляють у продукти харчування і, 
відповідно, до організму людини, негативно впливаючи на роботу 
внутрішніх органів і фізіологічні процеси, що протікають у них. Тому 
під час розробки нових технологій продуктів оздоровчого спряму-
вання пильну увагу слід приділяти дослідженню показників безпеки 
рослинної сировини, яка вводиться у традиційні рецептури. 

Серед широкого асортименту кондитерської продукції незмінною 
популярністю у споживачів користуються глазуровані вироби. Глазур 
у них виконує декілька функцій: уповільнює процеси окиснення, 
черствіння, запобігає попаданню вологи, є бар’єром проти проник-
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нення мікроорганізмів усередину виробів, в тому числі на корпус 
цукерок, які зазвичай мають вищу вологість, ніж покриття.  

Нами розроблено технологію кондитерської глазурі з додаванням 
порошку з виноградних кісточок (ПВК) взамін частки какао-порошку. 
Така заміна дозволяє вирішити дві задачі: з одного боку, збагатити 
глазур ессенціальними речовинами, у тому числі макро- та мікро-
елементами, антиоксидантами, а з другого – знизити собівартість 
готової продукції, так як ПВК є вторинною сировиною і знаходиться в 
товарних кількостях в Україні. 

На першому етапі досліджень вивчали мікробіологічні показники 
якості какао-порошків, ПВК, кондитерської глазурі та глазурованих 
цукерок з різними видами корпусів. 

Дослідження проводили у відповідності з діючими методиками. 
Визначали кількість мезофільних аеробних і факультативно анаероб-
них мікроорганізмів (МАФАнМ), наявність бактерій групи кишкової 
палички (БГКП), кількість дріжджів і пліснявих грибів. Крім того, в 
зразках перевіряли кількість спороутворювальних бактерій (СУБ). 
Аналіз наведених даних показав, що кількість МАФАнМ у порошках є 
невисокою і не перевищує допустимого рівня, який для какао-
порошку згідно з ДСТУ 4391:2005 складає до 105 умовних одиниць в 
1 г. Вміст спороутворювальних бактерій також невисока. Осіменіння 
ПВК майже в два рази менша від какао-порошків, що, ймовірно, 
свідчить про низькі початкові мікробіологічні показники ягід виногра-
ду порівняно з бобами какао, кращими умовами їх обробки, пере-
робки, пакування та зберігання. Дослідними зразками глазурі 
покривали три види корпусів цукерок. Виявлено, що всі цукерки 
мають високі мікробіологічні показники якості, які значно нижчі від 
регламентованих. 

На другому етапі визначали показники безпеки какао-порошків та 
порошку з виноградних кісточок. Вміст важких металів визначали 
атомно-адсорбційним методом; активність радіонуклідів – спектро-
метричним методом; наявність мікотоксинів В1, Т-2-токсину, зеара-
ленону та дезоксиніваленолу (вомітоксину) – методом тонкошарової 
хроматографії; загальну токсичність – методом біопроби на шкірі 
кроля. Всі вищевказані дослідження здійснювали згідно з затвер-
дженими методиками. 

За результатами досліджень виявлено, що у всіх досліджуваних 
порошках вміст важких металів, а також активність радіонуклідів за 
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радіаційною ознакою знаходиться у межах гранично допустимої 
концентрації. 

Одним з небезпечних чинників, який може спричинити токсичну 
дію на організм людини через продукти харчування, є накопичення в 
них вторинних метаболітів мікроскопічних грибів – мікотоксинів. 
Вони є найбільш небезпечними для здоров’я людини і тварин природ-
ними екотоксикантами. Дослідження проб на вміст мікотоксинів В1, 
Т-2-токсину, зеараленону та дезоксиніваленолу (вомітоксину) про-
водили методом тонкошарової хроматографії згідно МВ15-14/73-98 
«Методичні вказівки по санітарно-мікологічній оцінці і поліпшенню 
якості кормів». Підготовлені екстракти досліджуваних зразків какао та 
виноградних порошків наносили на хроматографічні пластини Sorbfil 
та розглядали їх в ультрафіолетових променях з довжиною хвилі 365 
нм. В жодній пробі не виявлено світіння бірюзового і блакитного 
кольору, які свідчать про наявність Т-2-токсину і дезоксиніваленолу 
(вомітоксину) відповідно. 

Загальну токсичність досліджуваних зразків какао та виноградних 
порошків визначали методом біопроби на шкірі кроля, який базується 
на дерматонекротичних властивостях токсинів мікогенного похо-
дження згідно ГОСТ 13496.7-97.  

Отримані результати показали, що на шкірі кроля після нанесення 
екстрактів досліджуваної сировини запальної реакції та гіперемії не 
спостерігалося. Це свідчить про відсутність алергічних реакцій і 
нетоксичність досліджуваних порошків. 

Таким чином, з точки зору безпечності кондитерської глазурі 
часткова заміна какао-порошку на виноградні порошки є доцільною та 
обґрунтованою. Порошки з виноградних кісточок є перспективною 
сировиною кондитерського виробництва. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ 
ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ІНФРАЧЕРВОНОГО НАГРІВАННЯ В 

СЕРЕДОВИЩІ ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ 

В. М. Михайлов, д. т. н., професор (ХДУХТ); 
А. О. Шевченко, к. т. н., доцент (ХДУХТ); 
С. В. Прасол, к. т. н., ст. викладач (ХДУХТ); 
С. М. Козін, аспірант (ХДУХТ); 
К. В. Мирошник, м. н. с. (ХДУХТ) 

На сьогоднішній день до прогресивних способів теплової обробки 
відносять електрофізичні способи, використання яких дозволяє вирі-



– © èìÖí – 9 

шити низку технологічних проблем на більш високому ступені орга-
нізації праці. Серед них одне з важливих місць посідає метод термо-
обробки ІЧ-випромінюванням. За умов термообробки ІЧ-випроміню-
ванням однією з основних вимог до складу виробів є врахування 
оптичних властивостей компонентів, що входять до рецептури. З 
огляду на це запропоновано технологію виробництва січених кулі-
нарних виробів за наступним відсотковим складом: котлетне м’ясо 
(яловичина) – 55,0 %; картопля – 16,0 %; соняшникова олія – 5,0 %; 
хліб пшеничний – 8,0 %; вода або молоко – 9,5 %; паніровка – 6,5 % 
(сухарне та пасероване пшеничне борошно у співвідношенні 1 : 1). 

Технологічний процес приготування продукції складається з етапів 
підготовки сировини, складання рецептури, панірування та теплової 
обробки. Котлетне м’ясо зачищають від сухожиль, миють, нарізають 
на шматки та подрібнюють на вовчку з діаметром отворів (3…4)·10–3 м. 
Картоплю сортують, миють, очищають і також подрібнюють. Хліб 
пшеничний замочують у воді або молоці і пропускають через вовчок. 
Пшеничне борошно просіюють, пасерують за температури 120 °С та 
змішують із сухарним борошном, після чого отриману суміш про-
сіюють. Подрібнене котлетне м’ясо, картоплю і пшеничний хліб 
з’єднують між собою, додають олію, сіль, спеції і перемішують 
протягом 240...360 с, після чого формують вироби відповідної форми 
(котлети, битки, шніцелі). Сформовані вироби панірують у суміші 
сухарного і пасерованого пшеничного борошна, оброблюють гострою 
парою протягом 20...25 с і витримують за кімнатної температури 
300...600 с. 

Смаження напівфабрикатів за наведеною технологією пропону-
ється проводити в ІЧ-апаратах в умовах газового середовища (з 
підвищеним вмістом двоокису вуглецю) протягом часу досягнення 
стану кулінарної готовності. Напівфабрикат розміщується у теплоізо-
льованому герметичному об’ємі із встановленим у ньому джерела ІЧ-
нагрівання, що генерує основну частку енергії в інтервалі довжин 
хвиль 2,2…3,0 мкм (наприклад, ніхромова спіраль у кварцовій трубці). 
Перед початком процесу ІЧ-жарення у робоче середовище подається 
двоокис вуглецю до утворення надмірного тиску 10…30 кПа, після 
чого вмикаються ІЧ-нагрівачі. З підвищенням температури робочого 
середовища після утворення на поверхні продукту кірочки, яка 
протидіє видаленню вологи та жиру за подальшого нагріву, проводять 
періодичне вимикання та вмикання ІЧ-нагрівачів, здійснюючи тим 
самим імпульсне ІЧ-енергопідведення. 
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Як відомо, якість кулінарних виробів суттєво залежить від низки 
технологічних чинників, серед яких важливого значення набувають 
тривалість та інтенсивність теплового впливу, ступінь фізико-хімічних 
змін складових речовин виробів, зміна маси, волого- та жировмісту. 
Враховуючи наявність нетрадиційних підходів під час розробки 
запропонованих технологічних процесів виробництва м’ясних січених 
виробів, що ведуть до скорочення часу термообробки, їх вагомий 
вплив на перебіг масообмінних процесів, для оцінки якості отриманих 
виробів було проведено дослідження за структурно-механічними, 
мікробіологічними, фізико-хімічними і органолептичними показ-
никами. 

Під час оцінювання якості отриманої продукції за вказаною техно-
логією відмічено, що фарш для дослідних виробів за структурно-
механічними властивостями наближається до традиційних, а деяке 
зниження значень граничної напруги зсуву та ефективної в’язкості 
позитивно відбивається на його пластичності, що полегшує процес 
формування виробів. Вироби відповідають вимогам санітарної 
безпеки, а за вмістом основних харчових речовин наближаються до 
традиційних виробів із котлетного фаршу і додатково вміщують 
клітковину. Встановлено суттєве збільшення вмісту поліненасичених 
жирних кислот у дослідних виробів. Відмічено також покращення 
органолептичних показників готових виробів. 

У подальшій роботі за даним напрямом передбачається розши-
рення асортименту продукції, виробленої за умов ІЧ-нагрівання в 
умовах газового середовища. Також заплановані дослідження зі 
застосуванням інших газових середовищ, зокрема пароповітряної 
суміші, та відпрацювання раціональних режимів роботи з ураху-
ванням конкретних умов. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ SOUS VIDE В 
ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ М’ЯСА ЯЛОВИЧИНИ З ВИСОКИМ 

ВМІСТОМ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 

В. О. Скрипник, д. т. н., доцент (ПУЕТ); 
Я. М. Бичков, к. т. н., доцент (ПУЕТ) 

В Україні в останні роки спостерігається зниження споживання на 
душу населення натуральних виробів із м’яса яловичини. Цьому 
сприяє падіння промислового виробництва м’яса яловичини, як наслі-
док, висока його вартість і низька купівельна спроможність самого 
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населення. Нестача м’яса і низька купівельна спроможність населення 
змушує виробників зменшувати собівартість виробництва, а інколи – 
фальсифікувати великошматкові напівфабрикати шляхом внесення в 
нього у вигляді ін’єкцій багатофункціональних речовин (БФР), фак-
тично перетворюючи м’ясо на м’ясовмісний продукт. Використання 
фальсифікованого м’яса під час виробництва натуральних порційних 
жарених виробів призводить до значного збільшення тривалості їх 
жарення і питомої витрати енергоносія, зменшення виходу готового 
продукту внаслідок значного зменшення теплопровідності як 
результат внесення БФР [1]. 

Одним із шляхів вирішення проблеми дефіциту натурального м’яса 
і зменшення його вартості є використання для виготовлення нату-
ральних порційних жарених виробів м’яса з високим вмістом сполуч-
ної тканини (ВВСТ). За традиційною технологією таке м’ясо не 
призначено для виготовлення натуральних порційних жарених 
виробів через неможливість проведення в достатній мірі гідролізу 
колагену під час жарення. Через вказані причини актуальною стає 
розробка таких способів обробки м’яса з ВВСТ, за яких отримання 
натуральних порційних жарених виробів стає можливим. 

В ПУЕТ розроблено спосіб жарення м’яса з ВВСТ у функціональ-
но-замкнених ємностях [2], за якого гідроліз колагену проходить в 
достатній мірі. Недоліком такого способу є практична його реалізація 
в умовах малих підприємств ресторанного господарства і в побуті 
через значну металоємність і громіздкість апарата для його реалізації. 
Але розташування напівфабрикату з м’яса з ВВСТ у функціонально-
замкненому або герметичному об’ємі під час теплової обробки є 
перспективним напрямком для збільшення гідролізу колагену. 

Технологія Sous Vide уже багато років успішно застосовується за 
кордоном, але в Україні продовжує залишатися відносно новою. На 
сьогоднішній день вона є однією з головних інновацій в технології 
приготування страв. 

Для приготування м’ясних виробів з яловичини за технологією 
Sous Vide використовується лише високосортна сировина, через що 
вартість реалізації готових виробів надзвичайно висока [3]. Альтерна-
тивою високосортному м’ясу може стати м’ясо з високим вмістом 
сполучної тканини (ВВСТ). 

Метою роботи є розробка процесу термічного оброблення м’яса з 
ВВСТ з використанням технології Sous Vide під час виробництва 
напівфабрикатів високого ступеня готовності. 
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Під час досліджень використовували експериментальний стенд, 
схема якого наведена в роботі [4]. Збоку кожного термопакету фірми 
«Profi cook» за допомогою шила пророблювався отвір, через який в 
середину пакета в центр напівфабриката товщиною 0,01 м масою 
0,1 кг вводилася термопара ХК-0,5, сигнал від якої фіксувався мульти-
метром MASTECH М890G, а сам отвір герметизувався за допомогою 
епоксидного клею фірми «Фіксатор». Вакуумування в термопакети 
проводили в апараті HENKELMAN Mini Jumbo до тиску 10 кПа. 
Термопакет з напівфабрикатом розміщувався в апараті для двосто-
роннього підведення теплоти з температурою поверхонь 100 оС. 
Імпульсне стиснення з частотою 1с/1с створювалося вручну за 
допомогою гирі масою 4 кг, що дозволяло отримувати граничний тиск 
в напівфабрикаті  біля граничного для цього м’яса (11,5⋅103 Па). За 
досягнення температури в центрі напівфабрикату 70 оС термопакет 
виймався з апарата і спрямовувався на швидке охолодження до 
температури 5 оС. 

За наведених умов тривалість теплового оброблення не перевищу-
вала 160 с, а вихід готового продукту складав 90,1 %. 

Якість отриманих напівфабрикатів високого ступеня готовності 
оцінювалася за фізико-хімічними, мікробіологічними та органолеп-
тичними показниками. 

Внаслідок термічного оброблення з використанням технології Sous 
Vide м’яса з ВВСТ з рН 6,22 активна кислотність рН готових виробів 
збільшувалася до 7,21, що свідчило про підвищення вологоутримую-
чої здатності виробів, що, в свою чергу, призводить до кращої 
гідратації білків і більшого переходу колагену в глютин, а також 
покращує структурні властивості готового виробу. Активна кислот-
ність такого ж м’яса з ВВСТ, вареного на протязі 3 600 с, збільшува-
лася до значення 6,61. 

Ніжність оцінювалася за опором розрізанню. Для м’яса сирого опір 
розрізанню складав 37,24 Н/м, для вареного на протязі 3 600 с – 
29,4 Н/м, після термічного оброблення в термопакетах – 19,6 Н/м, що 
свідчило про достатній ступінь гідролізу колагена. 

Якість виробів після термічного оброблення в термопакетах за 
мікробіологічними показниками виявилася не гіршою ніж у вареного 
на протязі 3 600 с навіть після холодильного зберігання у термопаке-
тах за температури 5 оС на протязі 3 діб. 
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Органолептичний аналіз довів високу ніжність і соковитість напів-
фабрикатів високого ступеня готовності після термічного оброблення 
в термопакетах. 

Таким чином, в результаті проведення досліджень розроблено 
технологію напівфабрикатів високого ступеня готовності з м’яса з 
ВВСТ, які потребують лише розігрівання або на сковороді для отри-
мання кірочок, або на водяній бані, або в мікрохвильовій печі. 
Виробництво напівфабрикатів цілком можливо впровадити на м’ясо-
переробних підприємствах або переробних цехах супермаркетів з 
наступною реалізацією кінцевому споживачу через роздрібну мережу. 
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РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ  
ПІСЛЯ УФ-ОПРОМІНЕННЯ 

А. О. Семенов, к. ф.-м. н., доцент (ПУЕТ); 
Т. В. Сахно, д. х. н., професор (ПУЕТ) 

Оптичне випромінювання широко використовується в агропромис-
ловому комплексі для розробки нових технологій, спрямованих на 
підвищення продуктивності рослинної продукції. Одним із напрямків 
використання оптичного випромінювання є передпосівна обробка 
насіння сільськогосподарських культур ультрафіолетовим випроміню-
ванням [1, 2]. 
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Дослідження впливу передпосівного опромінення насіння рослин 
ультрафіолетовим випромінюванням на їх зростання, продуктивність, 
зараження грибковими та іншими захворюваннями розпочато віднос-
но недавно і ця проблема вивчена ще не досить ґрунтовно, тому 
дослідження в даному напрямку є актуальними. 

В Інституті лісу НАН Білорусії (м. Гомель) розроблена система 
передпосівної обробки УФ-випромінюванням сільськогосподарського 
і лісового насіння. Стверджується, що передпосівна обробка насіння 
стимулює фізіологічну активність зародка, підвищуючи його енергію, 
і не спричиняє негативної дії на спадкову систему. У опроміненого 
насіння енергія проростання збільшується на 20…30 %, а схожість – 
на 15…25 % порівняно з неопроміненим. 

В роботі [3] автори досліджували вплив бактерицидної дії  
УФ-випромінювання на інгібування парші бульб картоплі. Під час 
УФ-опромінення дозами 10…15 кДж/м2 інгібування розповсюдження 
хвороби знизилось на 25…28 %, а ступінь розвитку на 56…62 %.  

Вплив УФ-випромінювання на картоплю було досліджено співро-
бітниками Всеросійського науково-дослідного інституту сільськогос-
подарської радіології та агроекології (м. Обнінськ) в насінницькому 
картопляному господарстві ТОВ «Клон-Агро» Жуковського району 
Калузької області [4]. Проводили УФ-опромінення бульб  картоплі 
різних сортів перед посадкою і закладанням на зимове зберігання. 
Результати польових випробувань показали, що прибавка врожаю за 
всіма вивченими сортами (11 сортів) склала від 10 до 40 %. Під час 
цього відбувається зниження зараження бульб грибковими захворю-
ваннями. 

Мета роботи – дослідження впливу ультрафіолетового (УФ) опро-
мінення бульб картоплі перед садінням на її зростання та продук-
тивність. 

В роботі проведені експериментальні дослідження впливу УФ-
опромінення середньоранніх сортів картоплі «Утро раннее» та 
«Рокко» ультрафіолетовим випромінюванням діапазону С. Під час 
досліджень використовували ультрафіолетові ртутні розрядні лампи 
низького тиску, типу ZW23D15W(Y)-436.  

Експериментальними дослідженнями встановлено, що у рослин з 
опроміненими бульбами прискорено утворювалися і розвивалися пер-
винні коріння. За опромінення бульб  картоплі сорту «Утро раннее» 
дозою 120 Дж/м2 середня довжина їх коренів була на 65 % більше, ніж 
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в контрольному варіанті, а за опромінення дозою 240 Дж/м2 – на 82 %. 
Подібна динаміка спостерігалася і у сорту «Рокко». 

Подальшими спостереженнями встановлено, що відмінності між 
контрольними рослинами з опроміненими ставали більш явними в 
процесі їх росту. Різниця між контрольними зразками і рослинами з 
опроміненими бульбами через 20 діб складала 27,3…29,0 %, а через 
45 діб – 21,2…25,4 %.  

Також слід зазначити, що вегетаційний період рослин з опромі-
неними бульбами картоплі пройшов на 12…14 днів раніше в порів-
нянні з контрольними зразками. Середня маса бульб картоплі була 
більшою в опромінених зразках в порівнянні з контрольним варіан-
том, за цього їх кількість також була більшою. Це має суттєве 
значення в первинному насінництві картоплі. Збільшення врожаю за 
УФ-опромінення бульб картоплі перед садінням склало в 2016 році 
15 %, а в 2017 році – 12 %. 

Отримані дані добре узгоджуються з даними [4], де зроблено 
висновки, що стимулююча дія УФ-променів супроводжувалася зміна-
ми швидкості асиміляції, вуглеводного і білкового обмінів рослин, що 
в подальшому вплинуло на збільшення врожаю. 

В рослинах, бульби яких перед садінням були опромінені дозою 
УФ-С 120…240 Дж/м2 посилюється вегетативний ріст, збільшується 
врожайність. Цей ефект може знайти практичне використання під час 
вирощування картоплі без використання хімічних препаратів та 
стимуляторів росту.  
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ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТІВ З ВИХРОВИМ ШАРОМ У 
ВИРОБНИЦТВІ РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ 

Т. В. Капліна, д. т. н., професор (ПУЕТ); 
Д. А. Миронов, к. т. н., доцент (ПУЕТ) 

Відомо, що однією з основних стадій технологічного процесу 
виробництва натуральних напоїв, соусів, кондитерських кремів є 
екстрагування, обумовлене загальними законами масопередачі, влас-
тивостями рослинної клітини й фізико-хімічною спорідненістю 
екстрагенту й речовини, що вилучається. Екстракція – складний 
процес, який поєднує діаліз, десорбцію, розчинення й дифузію, що 
протікають довільно й одночасно, як один загальний процес, що має 
назву «масообмінний». Більшість таких процесів протікає між двома 
фазами, що перебувають у безпосередньому контакті [1]. 

Для одержання витяжки екстрагент повинен проникнути усередину 
клітин рослинної сировини, містять клітинні перегородки. За надхо-
дження екстрагенту до сировини одночасно відбувається процес змо-
чування речовин, що знаходяться усередині клітин. Ефективність про-
цесу залежить від спорідненості речовин (гідрофільні й гідрофобні) і 
екстрагенту. Оболонки клітин володіють дифільними властивостями з 
перевагою гідрофільності. Чим більша спорідненість екстрагенту до 
матеріалу, тим він швидше змочує стінки капілярів і проникає в 
сировину. Змочування й проходження екстрагенту по капілярах може 
відбуватися більш ефективно за введення в екстрагент поверхнево-
активних речовин, які знижують поверхневий натяг на межі поділу 
фаз і гідрофілізують гідрофобні фрагменти сировини [1]. 

Процес розчинення біологічно активних речовин (БАР), які знахо-
дяться на клітинних стінках у вигляді сухих фрагментів матеріалу, 
називають стадією утворення так званого «первинного соку». Швид-
кість виходу розчинних речовин визначається швидкістю їх масопере-
дачі: спочатку в екстрагент міжклітинного простору, потім в екстра-
гент, що омиває сировину, а на поверхні часток (за зруйнованих 
клітин і відкритих пор) – швидкістю масовіддачі від поверхні тіла. 
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Існує низка теорій перенесення маси: плівкова, проникності, онов-
лення поверхні фазового контакту, міжфазової турбулентності [2]. 
Ефективність процесів екстрагування рослинної сировини залежить 
від: правильного вибору розчинника, оптимального подрібнення сиро-
вини, створення оптимальних температурних умов, тиску, гідродина-
мічної обстановки, раціонального співвідношення розчинника та сиро-
вини, тривалості процесу [2]. Однак, перелічені фактори мають окремі 
недоліки, що призводять до втрати великої кількості БАР та викорис-
тання надлишкової кількості сировини. Так, дуже тонке подрібнення 
сировини створює більшу поверхню зіткнення з екстрагентом та 
прискорює дифузію, однак може утворювати щільний шар, що пере-
шкоджає достатньому змочуванню розчинником. 

Відомо багато способів інтенсифікації процесу екстрагування рос-
линної сировини. Серед них можна виділити наступні: використання 
високих температур, дія ультразвуку на попередньо подрібнену рос-
линну сировину, використання як екстрагента зрідженої вуглекислоти 
(СО2), кріогенне подрібнення, використання високого тиску 
Р = 50…700 МПа. Основними недоліками таких методів є: термічна 
обробка, що призводить до деструкції БАР та значному підвищенню 
енергозатрат і ускладненню апаратурного забезпечення; використання 
етанолу, що в подальшому потребує використання операції деалкого-
лізації для використання екстрактів в безалкогольному виробництві; 
за використання високого тиску різко збільшується кількість розір-
ваних клітин, що призводить до вимивання супутніх речовин, які 
забруднюють екстракт (білки, слизи, пектини і інші високомо-
лекулярні сполуки); великі інвестиційні затрати та складність вирі-
шення деяких технологічних та технічних питань. Вказані недоліки 
зумовлюють необхідність пошуку нових технологій екстрагування. 

Перспективним є використання вихрового шару феромагнітних 
частинок (ВШФЧ) [3] для подрібнення рослинної сировини в техно-
логіях екстрактів. Дія ВШФЧ призводить до зміни коефіцієнта розпо-
ділення під час екстрагування, а також збільшення селективності 
витягу речовин методом екстрагування без використання тривалої дії 
високих температур. 

Авторами в попередніх дослідженнях [4, 5] встановлено, що за 
хімічним складом екстракти з плодової сировини, отримані у ВШФЧ, 
характеризуються достатньо високим вмістом вітаміну С, мінеральних 
речовин. Тривалість настоювання таких екстрактів скорочується у 
4…6 рази.  
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За результатами досліджень встановлено, що зміна співвідношення 
феромагнітних частинок та рослинної сировини в межах від 1 : 10 до 
1:5…1 : 1 сприятиме переходу 70…90 % БАР у екстрагент вже на 
стадії подрібнення плодів та ягід у ВШФЧ, що дозволить виключити 
операцію настоювання. 

Отримані результати будуть використані під час дослідження виго-
товлення рослинних екстрактів в робочій камері апарату з вихровим 
шаром із широкого асортименту рослинної сировини без подальшого 
настоювання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОБАВОК ДЛЯ КЕКСІВ 

Т. В. Капліна, д. т. н., професор (ПУЕТ); 
В. М. Столярчук, к. т. н., доцент (ПУЕТ); 
С. О. Дудник, аспірант (ПУЕТ) 

Інформаційні джерела свідчать про достатньо широкий спектр 
використання нетрадиційної рослинної сировини в борошняних кон-
дитерських виробах, що забезпечує підвищення харчової, біологічної 
цінності тощо. Особливе місце серед нетрадиційної рослинної сирови-
ни посідає гарбузове насіння (ГН). Його хімічний склад може зміню-
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ватися залежно від кліматичних та агротехнічних умов. З літератур-
них джерел [1, 2] відомо, що гарбузове насіння є джерелом білків, 
мінеральних речовин, водо-, і жиророзчинних вітамінів. Висока 
харчова цінність характерна для гарбузового насіння, зокрема високий 
вміст білків, ПНЖК, вітамінів, мінеральних та інших, цінних для орга-
нізму людини біологічно активних речовин. З огляду на це перспек-
тивним є дослідження хімічного складу голонасінного гарбузового 
насіння врожаю 2017 року для подальшого використання у технології 
кексів. Дані досліджень нутрієнтного складу ГН наведено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Нутрієнтний склад гарбузового насіння, (М±m), г на 100 г 

Відомо, що основною складовою гарбузового насіння є білок. За 
даними вчених [3], усі харчові білкові продукти поділяються на три 
основні типи. Враховуючи, що перший тип продуктів містить до 50 % 
білка, тому гарбузове насіння можливо зарахувати до харчових білко-
вих продуктів такого типу. Проведений авторами аналіз інформацій-
них джерел свідчить про достатній рівень дослідженості хімічного 
складу гарбузового насіння не лише в залежності від сорту, а й від 
впливу різноманітних факторів вирощування: географічних і кліма-
тичних умов, рівня стиглості тощо [4]. Тому, не доцільно було дослі-
джувати амінокислотний та жирнокислотний склад гарбузового на-
сіння. 

Відомо, що дисперсність основної сировини борошняних кондитер-
ських виробів [5] та рослинних добавок суттєво впливають на процес 
тістоутворення та структурно-механічні властивості тіста, тому нами в 
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попередніх дослідженнях визначено гранулометричний склад гарбузо-
вого насіння. Аналіз мікроструктури дисперсних систем із різною 
часткою гарбузового насіння (20…35 % при λі = 5) показав, що 
підвищення частки уведення гарбузового насіння до 30 % призводить 
до збільшення фракцій крупних розмірів 225–350 мкм, що свідчить 
про те, що добавка є грубодисперсним продуктом. Це в свою чергу, 
може мати вплив на процеси тістоутворення та якість готових виробів. 
Тому, на наступному етапі було визначено функціонально-технологіч-
ні властивості, які обумовлюють поведінку тістової системи в процесі 
виготовлення виробів [6]. 

Разом з тим на властивості тіста значною мірою впливає водопог-
линальна здатність (ВПЗ) сировини, що входить до складу рецептури. 
Для визначення часу максимального набрякання ГН, подрібненого 
протягом 1×60 с, визначали коефіцієнт ВПЗ за набрякання протягом 
(1...60)×60 с. Гідратацію проводили за температури 20 ºС при гідромо-
дулі 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5. Результати дослідження показали, що набрякання 
подрібненого ГН відбулося при 10×60 с (гідромодуль 1:3), та 20×60 с 
(гідромодуль 1 : 4 і 1 : 5) відповідно. Збільшення гідромодуля до 1 : 4 і 
1 : 5 підвищує тривалість набрякання ГН при t = 20 ºС практично 
вдвічі, що зумовить обмеження гідромодуля до 1 : 3. Враховуючи, що 
доведення борошняних кондитерських виробів до готовності відбува-
ється у пекарських шафах за високих температур, на наступному етапі 
досліджено ВПЗ гарбузового насіння в залежності від температури 
середовища (20…100 ºС, λі=20 ºС) при гідромодулі 1:3 (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Водопоглинальна здатність ГН  
залежно від температури води  
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Результати проведених досліджень (рис. 2) показали здатність ГН 
утримувати вдвічі більшу кількість вологи, ніж його маса за темпера-
тури гідратації 100 ºС. Це вказує на те, що добавка буде впливати на 
процеси тістоутворення та реологічні властивості тістових напівфаб-
рикатів. 

Таким чином, нами визначено хімічний склад гарбузового насіння, 
встановлено, що воно є грубодисперсною добавкою, яка характери-
зуються значною водопоглинальною здатністю, що буде впливати на 
процеси тісто- утворення та якість готових кексів. 
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ТЕРМІН ФЕРМЕНТУВАННЯ І 
ПРОЗОРІСТЬ БЕРЕЗОВОГО СОКУ 

Н. В. Рогова, к. т. н., доцент (ПУЕТ) 

Відомо, що як високі, так і низькі значення температури впливають 
на розвиток бактерій. Проте низькі – до замерзання – вони переносять, 
а підвищені – після 45 °С – призводять до летальної реакції [1]. 
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Одні автори вважають, що найбільш активного розвитку гомофер-
ментативні мезофільні лактобацили досягають за температури близько 
30 оС, а інші оптимальною вважають температуру 16...18 оС [1]. 

На рис. 1. показано пряму кореляційну залежність впливу темпера-
тури на час ферментування березового соку. 

 

Рисунок 1 – Вплив температури на термін  
ферментування березового соку 

За більш високої температури термін зброджування певної кіль-
кості субстрату відбувається значно швидше, ніж за низької. Тому в 
залежності від виробничих потреб можна корегувати процес бродіння 
температурним фактором [1]. 

Досліди із визначення впливу температури на термін ферменту-
вання березового соку підтвердили висновки тих дослідників, що 
рекомендують більш низькі температури. Так, на рис. 1 видно, що 
термін бродіння збільшується на одну добу зі зниженням температури 
на 5 оС. Під час цього накопичення молочної кислоти (за титрованою 
кислотністю) збільшується до 0,35…0,45 %. Крім того, зовнішній 
вигляд соку, забродженого за температури 30 оС і 25 оС, був менш 
привабливим, ніж за нижчих температур за рахунок мутності. Це 
можна пояснити тим, що за більш активному (бурхливому) бродінні 
збільшується кількість лактобацил і не закінчуються ферментативні 
реакції. 

До переваг швидкого молочнокислого бродіння відноситься лише 
скорочення його терміну, до недоліків – погіршення аромату, помут-
ніння, виникнення слизистих речовин, активний розпад L-аскорбі-
нової кислоти [2]. 

Вплив температури бродіння на прозорість ферментованого березо-
вого соку відображено на (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Вплив температури бродіння на  
прозорість ферментованого березового соку 

З рівняння регресії видно, що між температурою бродіння і прозо-
рістю існує пряма залежність при коефіцієнті кореляції 0,98. 

Отже якість ферментованих продуктів, як правило, при високій 
температурі бродіння значно гірша ніж при низькій. Пояснюється цей 
факт тим, що під впливом молочної кислоти відбуваються більш 
швидкі зміни рН середовища. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДКИХ  
ЖЕЛЬОВАНИХ СТРАВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ 

РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

А. Б. Бородай, к. б. н., доцент (ПУЭТ); 
О. М. Горобець, к. т. н., асистент (ПУЕТ) 

Проведення досліджень, спрямованих на розширення асортименту 
десертів, підвищення їхньої харчової цінності та створення нових 
смакових композицій за рахунок застосування рослинної сировини є 
актуальними питаннями харчової галузі й закладів ресторанного 
господарства [1]. Проблемним моментом у технології солодких жельо-
ваних страв є втрати корисних речовин під час термічної обробки 
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плодів із метою отримання пюре, а також використання яєчного білка, 
який може бути потенційно небезпечним з точки зору мікробіологіч-
ної контамінації, викликати алергічні реакції та обмежує коло 
споживання готового продукту для поціновувачів веганства [2]. 

Метою роботи є розробка рецептури нових солодких страв для 
дієтичного харчування підвищеної біологічної цінності за рахунок 
використання нетрадиційної рослинної сировини. 

При розробці рецептури нового самбуку використовували яблучне, 
чорносмородинове та бананове пюре. Нами були обрано контрольних 
зразок «Самбук яблучний» та розроблені модельні зразки «Самбук 
яблучний» із введенням 20 % пюре чорної смородини, 40 % пюре чор-
ної смородини та 60 % пюре чорної смородини, які за своїм складом 
відрізняються вмістом і видом драглеутворюючого агента.  

З метою підвищення біологічної цінності десерту було вирішено 
провести 100 % заміну желатину на агар-агар, який є джерелом йоду 
та утворює більш стійкі драглі. Враховуючи цей факт, кількість агар-
агару було зменшено на 5 % від рецептурної маси желатину. Раціо-
нальна кількість пюре з чорної смородини становить 40% від загаль-
ної маси яблучного пюре, при цій концентрації спостерігається найви-
ща міцність виробу.  

За результатами органолептичної оцінки найкращим було обрано 
зразок із внесенням 40 % пюре смородини, який відрізнявся приємним 
кисло-солодким смаком та ароматом, гарним бузковим кольором. 

Для більшої стійкості піни рекомендуємо використовувати пюре з 
банану, яке має властивості до піноутворення та стабілізаціїї системи. 
У виготовлених модельних зразках, які вже містили 40 % пюре чорної 
смородини заміняли яєчний білок на бананове пюре у кількості 50 і 
100 %. Найкращу піноутворюючу здатність мав контрольний зразок, 
проте при 100 % заміні на бананове пюре піноутворююча здатність 
знижувалася лише на 5 %. Користь від проведеної заміни для розши-
рення кола споживачів та підвищення біологічної цінності значно 
вища, адже даний десерт можуть споживати людини, що мають алер-
гію до яєчного білку, а також люди, які не вживають їжу тваринного 
походження. 

За результатами органолептичних досліджень встановлено, що 
зразки з 50 та 100 % заміною яєчного білку не поступалися контролю 
за всіма критеріями.  
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На основі проведених досліджень була розроблена технологічна 
схема виготовлення самбуку яблучного, яка відрізняється від класич-
ного внесенням пюре з чорної смородини та повною заміною яєчного 
білка на пюре банану. 

Також нами проведені дослідження міцності самбуків при збері-
ганні протягом 24 год. Встановлено, що після зберігання протягом 
24 годин об’єм контрольного зразка знизився на 21,5 %, тоді як 
дослідного на 15,0 %. Таким чином, розроблені самбуки в порівнянні з 
контрольним зразком мають стійкішу структуру і придатні для спожи-
вання протягом 24 год.  

За результатами мікробіологічних досліджень встановлено, що 
самбук з використанням пюре з чорної смородини та банану, має ниж-
че мікробіологічне забруднення як в свіжоприготовленому вигляді, 
так і по закінченню терміну зберігання, порівняно з контролем.  

Таким чином, розроблені солодкі страви відповідають санітарно-
гігієнічним регламентованим нормам і можуть бути рекомендовані 
для широкого впровадження в закладах харчування. За органолеп-
тичними властивостями нові види самбуків на основі яблучного пюре 
з додаванням пюре зі смородини та банану мають високі показники 
якості, відрізняються приємним кольором, смаком та ароматом.  

Використання нетрадиційної сировини, а саме смородини та бана-
ну, дозволить не лише розширити асортимент солодких жельованих 
страв, підвищити їхню харчову та біологічну цінність, а також 
рекомендувати їх для дієтичного харчування. 
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THE QUINOA IN THE COOKIE TECHNOLOGY 

V. Sheludko, Ph.D., Assistant Professor (PUET) 

In the modern world, with the increasing technology and convenience in 
life style, people restricted their diet towards high calories than their actual 
demand, which leads to the health related problems such as excess weight, 
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heart disease, especially if in the diet a significant place is occupied by 
cereal products that contain a significant amount of carbohydrates, fats and 
vitamins and minerals. In every country, there is historical background 
associated with diets and particular dishes. Even in today, the process of 
incorporation and modifications in national dishes is very fast growing. In 
Ukraine cupcakes, muffins, soft wafers, biscuits, etc. have a great market 
and acceptable mostly by young generation. Therefore, improving the 
technology of biscuit cookies “Madeleine” to the current generation by use 
of plant raw materials such as quinoa minimized the current problems of 
confectionery industry. 

Raw materials such as from vegetable are introduced in cereal or 
confectionary products by developing new value added products. Fruit and 
vegetable, berry, cereals and legumes may be used as value addition 
ingredients in cookies formulation. Use of vegetable raw materials in 
production of biscuits and other flour confectionery products, reduce the 
gluten content from the flours such as from wheat flours [1-4]. Studies 
using flour quinoa to enrich the biscuit cookies “Madeleine” with 
biologically active substances and increase its nutritional value was not 
conducted. Therefore, there is a need for such studies. 

“Madeleine” – a French cookie of a small size in the form of sea 
scallops quite famous in France and Europe as a whole. “Madeleine” 
cookies are known thanks to Marcel Proust’s novel “In Search of Lost 
Time”. 

The main raw materials for the production of cookies are flour, butter, 
sugar and eggs. For the preparation of cookies, eggs and sugar to mix, the 
eggs whip up to steady foam, add sifted wheat flour and baking powder and 
then add whipped butter. All mix thoroughly till the consistency of dough. 
Ready-made dough put in baking dish. Bake at a temperature of 
200…220 °C for 10 minutes. Cookies are cooled and sealed in packing 
material [5]. 

Quinoa is an annual plant, the Amaranth family, which grows on the 
slopes of the Andes in South America. Even before the appearance of 
Spaniards on the continent, the technology of growing quinoa was well 
developed and widespread in the territory of the Incas and beyond. In 1996 
Food and Agriculture Organization (FAO) classified quinoa as one of the 
most promising cultures of mankind, not only because of its beneficial 
properties, but also as an alternative to solving serious problems of human 
nutrition. NASA has included quinoa in CELSS (Controlled Ecological 
Life Support System) to equip its missiles in long-term space travel, 
because the plant is an alternative to solve the problem of insufficient 
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protein intake. At present, quinoa is grown in more than 70 countries 
around the world. The world's leading quinoa producers are Bolivia, Peru, 
the USA, France, England, Italy [6]. The cultivation of quinoa in Ukraine 
and the demand are scanty, so even small scale production will be able to 
satisfy the entire demand of the country [7].  

As a result one of the promising areas in the enrichment of cookies 
“Madeleine” is the use of biologically active substances such as quinoa 
flour. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕМБРАННОЇ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ  
РІДКИХ ХАРЧОВИХ СЕРЕДОВИЩ 
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Застосування мембранної фільтрації знижує енергоємність пере-
робки і значно покращує екологічну обстановку в зоні переробного 
підприємства. 
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Недостатнє опрацьовування технологічної концепції мембранних 
процесів розділення стримує ефективне застосування мембранної 
фільтрації. Інша причина – не завжди прийнятне вирішення еконо-
мічних питань переробних виробництв. 

На шляху створення маловідходних технологій в переробних 
галузях промисловості вирішують основні завдання: 

− диференціювати і відібрати фізико-хімічні властивості полі-
дисперсних рідин (ПР) для достовірного прогнозу доцільності засто-
сування мембранної фільтрації  для переробки ПР; 

− проаналізувати закономірності компоновки технологічних ліній 
переробки ПР на предмет виявлення переваг мембранної фільтрації 
перед традиційними методами фільтрації; 

− дослідити основні особливості мембранних методів розділення 
ПР, необхідних для розробки нової технології. 

Загальну методологію вирішення завдань визначає постульована 
модель процесу мембранного розділення ПР. Найбільш визнаними є 
ситова і дифузійна моделі, причому вважають, що обидві мають право 
на існування. Визначальними чинниками є фізико-хімічні властивості 
і гідродинамічні параметри даної системи. 

Мембранну фільтрацію ПР доцільно проводити поетапно і з ура-
хуванням вірогідності зміни селективності мембран під час експлуа-
тації. Необхідними умовами проведення процесу мембранного роз-
ділення ПР є наступні: 

1. Застосовують мембрани, матеріал яких стійкий до дії як ПР, так 
і реагентів, використовуваних під час миття і регенерації мембран. 

2. Відкладення на поверхні і в порах мембран видаляють спосо-
бом, придатним для багатократної регенерації мембран. 

3. Частинки дисперсної фази, які відрізняються геометричними 
параметрами, молекулярною масою, фізико-хімічним властивостями, 
в т. ч. полярністю і/або поляризованістю, придатні для розділення 
традиційними методами. 

Процеси мембранної фільтрації зазвичай проходять на молеку-
лярному рівні, як, наприклад, під час мембранної фільтрації білкових 
компонентів молока. У реальних умовах за однакової молекулярної 
маси сферична незаряджена білкова молекула мембраною затриму-
ється, а витягнута в довжину вільно проходить через одну і ту ж пору. 

Зазвичай ПР під час проходження через технологічну лінію пере-
робки дискретно змінює свої фізико-хімічні властивості і тому лінія 
уподібнюється сукупності елементів, які змінюють початкові влас-
тивості ПР, котрі розділяють. 
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Очевидно, що чим компактніше і універсальніше кожен елемент 
технологічної схеми, тим більш ймовірне його включення в компо-
новку. Як такий елемент запропонований універсальний модуль 
мембранного розділення, склад якого: 

− вузол попередньої підготовки ПР до мембранного розділення; 
− мембранні апарати прийнятної конфігурації, укомплектовані 

елементами необхідного типу; 
− насосна станція для створення робочого тиску; 
− вузол регенерації мембранного апарату; 
− система автоматичного контролю і управління. 
Конструкцію мембранного апарату і тип мембран підбирають вихо-

дячи з принципів енергозберігання і/або ресурсозберігання і техноло-
гічної гнучкості модуля мембранної фільтрації, привертаючи до розра-
хунку економічну доцільність. Наприклад, під час вибору альтерна-
тиви у разі застосування трубчастих керамічних, плоскорамних 
мембран з амідними або ацетатними робочими поверхнями. 

Результати патентних досліджень підтверджують високу ефек-
тивність мембранної фільтрації за використання деяких хімічних 
реагентів, які вносять до ПР перед процесом фільтрування. 

Експерименти з керамічними мембранами показали, що їх про-
никність, стабільність і селективність істотно не змінюються протягом 
тривалого часу і, крім того, легко регенеруються до початкових 
значень. Миття таких мембран здійснюють із використанням замкну-
того циклу за рахунок видалення баластних речовин/домішок з 
подальшим коригуванням чистоти розчинника. 

Тип модуля і його комплектацію вибирають виходячи із завдань 
розділення і фізико-хімічних властивостей індивідуально для кожної 
ПР, привертаючи до вирішення проблем мембранної фільтрації мож-
ливості оптимізації процесу.  

Самостійне значення для вирішення завдань з оптимізації 
мембранної фільтрації мають математичне моделювання процесів, 
факторний аналіз стабільних і нестабільних систем, що доцільно для 
вирішення проблем на різних стадіях мембранної фільтрації. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЇ SOUS VIDE ДЛЯ М’ЯСНИХ 
ПРОДУКТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ SUPER FOOD 

Ю. А. Мацук, к. т. н., доцент (ДНУ ім. Олеся Гончара) 

Проблеми сьогодення, які пов’язані з екологічною ситуацією в 
Україні, вимагають забезпечення населення високоякісними харчови-
ми продуктами зі збалансованим складом поживних та біологічно 
активних речовин. Ризик більшості хвороб можна нівелювати, змі-
нюючи спосіб життя, а особливо характер та структуру харчування, 
оскільки головним і єдиним керованим чинником, що впливає без-
посередньо на стан здоров’я людини, є саме харчування.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить щодо 
стійкого інтересу фахівців галузі до можливості створення нових 
кулінарних страв із мінімальною зміною харчової та біологічної 
цінності готової продукції. 

Загальновідомо, що трендом ресторанного бізнесу є молекулярна 
гастрономія, зокрема технологія Sous Vide. Дана технологія дозволяє 
значно розширити кількість страв оздоровчого призначення в закладах 
ресторанного господарства. 

Слід зазначити, що технологія Sous Vide передбачає приготування 
харчових продуктів у герметично завакуумованих пластикових або 
поліетиленових пакетах із дотриманням точно встановлених темпера-
турних режимів (температура не вище 70 оС) та наступним «шоковим» 
охолодженням. 

Позитивним є те, що вакуумування сировини дозволяє отримати 
страву соковитої консистенції з покращеними сенсорними характерис-
тиками, за рахунок попередження випаровування вологи та летких 
ароматичних речовин. Крім того, вдається уникнути вторинного 
мікробного забруднення та окислювальних процесів і, тим самим, 
подовжити термін зберігання виробів. 

В свою чергу низькотемпературне оброблення дозволяє підвищити 
харчову й біологічну цінність, одночасно збільшивши вихід готового 
продукту. 

Метою досліджень було обґрунтування доцільності впровадження 
Sous Vidе технології для м’ясних продуктів підвищеної харчової 
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цінності з використанням Super Food. В якості Super Food запропоно-
вано комбіноване використання хлорели (Chlorella Vulgaris) та гриб-
ного порошкоподібного напівфабрикату в технології м’ясопродуктів.  

Предметом дослідження були обрані м’ясні січені напівфабрикати 
з додаванням Super Food. 

Результати аналітичних досліджень дозволили встановити переваги 
використання Sous Vide технології для покращення органолептичних 
показників, зниження мікробіологічного забруднення і подовження 
терміну зберігання, збільшення виходу січених м’ясопродуктів.  

Встановлено, що комбіноване використання хлорели та  порошко-
подібного напівфабрикату з грибів гливи звичайної в поєднанні з 
низьким температурним нагрівом Sous Vide, дозволить розширити 
асортимент страв, підвищити харчову та біологічну цінність. Також 
дозволить забезпечити високий рівень організації технологічного 
процесу.  

Резюмуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що викорис-
тання технології Sous Vide для м’ясних січених продуктів із Super 
Food є перспективним та своєчасним завданням, що гарантує еконо-
мічні переваги під час виробництва м’ясних продуктів із високими 
якісними показниками. 
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