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The issue of healthy eating has always been relevant, especially this problem has been exacerbated
by the rapid development of food technology and the production of a significant number of semi-finished
products. As a result, there is a need to develop new types of food, including unleavened and low-calorie
bread, bakery products enriched with vitamins, minerals, plant supplements. The aim of the work was to
substantiate the technology of bread production with the use of beet kvass and to investigate the physicochemical quality indicators of experimental samples of finished products. Technological indicators that
characterize the quality of bread: moisture, porosity, crumbliness, acidity were determined by generally
accepted methods. Bread made with beet kvass has been found to have well-developed crumb porosity,
does not crumble for a long time, hardens slowly, and is resistant to microbiological spoilage. The crumb
is not deformed and elastic when pressed. Replacing part of the water during the kneading of wheat
dough with beet kvass (50 % by weight of flour) makes it possible to intensify the maturation of semifinished products, both in traditional and accelerated technologies, to create a more complete nutrient
medium for yeast activation, to obtain high quality bakery products storage. It has also been found that
during the storage of bread, the hydrophilic properties of the crumb, its crumbliness changes slightly.
The drying process is most intense during the first day, then slows down.
Key words: bread with beet kvass, moisture, porosity, crumbliness, acidity.

Дослідження технологічних
додаванням бурякового квасу

властивостей

хліба

виготовленого

з

Г. В. Карпик, М. Д. Кухтин, В. Р. Сельський, І. С. Назарко, О. С. Покотило, М. Г. Гайдамака
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна
Питання здорового харчування завжди було актуальним, особливо ця проблема загострилася із стрімким розвитком харчових технологій та виробництва значної кількості напівфабрикатів. Внаслідок цього виникає необхідність у розроблені нових
видів харчових продуктів, зокрема бездріжджового та низькокалорійного хліба, хлібобулочних виробів збагачених вітамінами,
мінералами, рослинними добавками. Метою роботи було обґрунтувати технологію виробництва хліба з використанням бурякового квасу та дослідити фізико-хімічні показники якості дослідних зразків готових виробів. Технологічні показники, які характеризують якість хліба: вологість, пористість, крихтуватість, кислотність визначали загально прийнятими методами.
Встановлено, що хліб виготовлений з використанням бурякового квасу має добре розвинену пористість м’якушки, вона не
кришиться тривалий час, повільно черствіє, є стійкою до мікробіологічного псування. М’якушка під час натискання не деформується та еластична. Заміна частини води під час замішування пшеничного тіста на буряковий квас (50 % до маси борошна)
дає можливість інтенсифікувати дозрівання напівфабрикатів, як у традиційних, так і прискорених технологіях, створити
більш повноцінне поживне середовище для активації дріжджів, отримати хлібобулочні вироби високої якості з довшим терміном зберігання. Також встановлено, що під час зберігання хліба гідрофільні властивості м’якушки, її крихтуватість змінюються незначно. Процес усихання найбільш інтенсивно відбувається протягом першої доби, далі сповільнюється.
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маний хліб відповідав вимогам нормативної документації.
Проте, науковці (Stabnikova et al., 2008;
Hrushkovska et al., 2019; Mayda et al., 2020) у своїх
дослідженнях приходять до думки, що оптимальним
способом вдосконалення технологічних властивостей
тіста і якості хлібобулочних виробів є використання
природньої сировини, яка покращує мікробіологічні і
біохімічні процеси в тісті, тобто пришвидшує ферментативні процеси.
Нами було запропоновано для підвищення біологічної цінності хліба і пришвидшення перебігу ферментативних процесів у напівфабрикатах включити у
рецептуру квас із столового буряка. Даний напій є
джерелом натуральних органічних кислот, амінокислот, вітамінів, зокрема С, мінеральних речовин (заліза, калію) та сприяє активному розвитку молочнокислих мікроорганізмів.
Метою роботи було обґрунтувати технологію виробництва хліба з використанням бурякового квасу та
дослідити фізико-хімічні показники якості дослідних
зразків готових виробів.

Вступ
Завданням сучасної хлібопекарської промисловості є розроблення нових видів продуктів функціонального спрямування. У ряді харчових виробництв є
досвід виготовлення ферментованих продуктів. До
них належать кефір, сметана, квашені овочі та їх суміші, квас, фруктові та овочеві напої тощо (Drobot &
Sylchuk, 2016; Kukhtyn et al., 2018; Savchenko &
Kalinichenko, 2019). Такі продукти є найбільш повноцінними з огляду на біохімічний та мікробіологічний
склад, адже в процесі бродіння накопичується ряд
біологічно активних речовин (Yazar & Tavman, 2012;
Lialyk et al., 2020). Останнім часом у рецептурах для
виготовлення хлібобулочних виробів використовують
нетрадиційну рослинну сировину (різні види патоки,
морепродукти, ферментні препарати, рослинні добавки, тощо) для поліпшення органолептичних властивостей і підвищення їх біологічної цінності (Iorgachova
& Lebedenko, 2015; Mis et al., 2017). Тобто, пропонується використання рослинної сировини, яка багата
білками, харчовими волокнами, вітамінами різних
груп, антиоксидантами, мінеральними речовинами
(Zheltok, 2011; Pashova, et al., 2018). Проте важливо
включати у рецептурний склад інгредієнти, які не
тільки позитивно впливають на організм споживачів,
але й покращують технологічні властивості напівфабрикатів та готових виробів, зокрема впливають на
активність заквасочних культур і хід біохімічних змін
у тісті в процесі виробництва.
У дослідженнях (Hrushkovska et al., 2019) повідомляється, що додавання до борошна складників, які
позитивно впливають на розвиток молочнокислих
мікроорганізмів, або чистих культур даних бактерій
сприяє отриманню рідкої житньої закваски з підйомною силою 20–25 хв і кислотністю – 22 град. При
цьому виявлено, що найкраще впливали на поліпшення підйомної сили і кислотності культури молочнокислих паличок Lactobacillus buchneri. Закваски із вмістом даних бактерій забезпечували більш виражений
аромат через 5 діб зберігання, порівняно із свіжими
заквасками. Також наводяться дані (Cheliabiieva &
Sosedova, 2018), що включення в рецептуру житньопшеничного хліба борошна сочевиці підвищує його
харчову цінність та якість готового продукту. Зокрема, такий хліб відзначався надзвичайно приємним,
м’яким смаком, був ледь кислуватий, не прісний та
відповідав нормативним вимогам до даного виду
виробів.
Науковцями національного університету харчових
технологій (Sylchuk et al., 2016) запропоновано в рецептуру житньо-пшеничного хліба, виготовленого за
прискореною технологією, включити комплексні
підкислювачі “Ефект плюс”, “Оптимальний 1” та
“Оптимальний 2”, що містять лимонну кислоту та
суху молочну сироватку, ферментні препарати. Такий
захід дає можливість забезпечити оптимальні структурно-механічні властивості тіста завдяки досягненню
необхідної кислотності й інактивації α-амілази. Отри-

Матеріал і методи досліджень
Для приготування тіста використовували борошно
пшеничне вищого сорту, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, квас виготовлений із буряка
столового сорту Бордо.
Масову частку вологи визначали прискореним
стандартним методом за відношенням різниці маси
м’якушки хліба до та після висушування до маси
хліба. Пористість виробів визначали за загальноприйнятою методикою. Із середини зразка хліба, на відстані 1–1,5 см від скоринки гострим циліндричним ножем вирізали шматочок м’якушки певного об’єму,
зважували його та, враховуючи густину безпористої
маси м’якушки, розраховували пористість хліба, яку
виражали у відсотках. Визначення кислотності здійснювали загальновизнаним титрометричним методом.
Крихтуватість визначали на вібраційному змішувачі
шляхом перемішування протягом 5 хв двох шматків
м’якушки заданої маси. Крихти, отримані за рахунок
тертя шматків, зважували та проводили розрахунок за
відношенням маси крихт до маси шматків (Karpyk,
2016).
Статистичну обробку отриманих даних здійснено з
використанням комп’ютерної програми Statistica 6.0
(StatSoftInc., USA). Отримані дані вважали достовірними при Р < 0,05.
Результати дослідження
На першому етапі нами було теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано рецептурний
склад бурякового квасу та дослідних зразків хліба, які
містили його в кількості 50 % до маси борошна. Використовували чотири зразки квасу виготовленого за
наступними рецептурами (табл. 1).
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Таблиця 1
Рецептурний склад зразків бурякового квасу
Рецептура, кг

Сировина
Буряк столовий сорту Бордо
Вода
Цукор-пісок
Дріжджі хлібопекарські пресовані
Молочна сироватка
Сухий житній хліб

1
0,7
2,5
0,06
-

2
0,7
2,5
0,06
0,1

Для дослідження впливу ферментованого напою
на хід технологічного процесу було проведено пробне
лабораторне випікання та визначено показники якості
готових виробів через 3 год після випікання та в про-

3
0,7
2,5
0,06
0,1
-

4
0,7
2,5
0,06
0,1
0,05
-

цесі зберігання. Тісто готували безопарним способом.
За контроль приймали хліб виготовлений без добавок.
На рис.1 наведено зображення тіста та контрольного і
дослідного зразка № 4 з квасом буряка столового.

а) тісто з буряковим квасом
б) контрольний і дослідний зразок хліба
Рис. 1 (а, б). Тісто та зразок хліба із додаванням квасу з буряка столового
Як видно з рис. 1б, органолептичні показники дослідних зразків хліба з вмістом бурякового квасу значно відрізнялись від контрольного зразка. Так, спостерігали рожеве забарвлення скоринки та жовтуватий

з коричневим відтінком колір м’якушки. Вироби мали
незвичний кислуватий смак. Результати дослідження
фізико-хімічних показників якості хліба наведено в
табл. 2.

Таблиця 2
Фізико-хімічні показники якості дослідних зразків хліба з додаванням бурякового квасу
Показники

контроль
№1
Вологість, %
44,0 ± 0,2
43,5 ± 0,2
Пористість, %
72,0 ± 0,5
69,0 ± 0,5
Крихтуватість, %
2,6 ± 0,1
0,7 ± 0,1
Кислотність, град.
2,5 ± 0,2
3,0 ± 0,1
Примітка: *P < 0,05 – порівнюючи з контрольним зразком

Зразки хліба
№2
43,5 ± 0,2
69,0 ± 0,5
0,7 ± 0,1
3,0 ± 0,1

№3
44,0 ± 0,2
71,0 ± 0,5
1,1 ± 0,1*
4,0 ± 0,1*

№4
44,0 ± 0,2
73,0 ± 1,0
1,3 ± 0,1*
4,2 ± 0,1*

У зв’язку з тим, що зразки хліба № 3 і № 4 виготовленні із використанням квасу з хлібопекарськими
дріжджами, а зразок № 4 ще із додаванням молочної
сироватки, відповідно у даних виробах біохімічні
зміни з накопиченням органічних кислот відбуваються швидше. Про це чітко вказують результати з визначення загальної кислотності, так найбільше значення кислотності відмічали саме у даних зразках
хліба 4,0 град та 4,2 град, відповідно. Однак, незважаючи на дещо вищу кислотність зразка хліба № 4, в
нього був м’якший смак та приємний аромат.
Необхідно відзначити відсутність значної кількості крихт у виробах з ферментованим напоєм. Зокрема,
крихтуватість дослідних зразків хліба № 3 і № 4 була,

З результатів досліджень наведених в табл. 2 видно, що за вмістом масової частки вологи дослідні
зразки практично не відрізнялись. Однак вологість
хліба, в склад якого входив квас без використання
хлібопекарських дріжджів на 0,5 % нижча порівняно з
контролем.
За показником пористості зразок хліба № 4 мав
найвище значення – 73,1 %, що більше на 4 град.,
порівняно із зразками № 1 і № 2 та на 3 град за зразок
№ 3. Високу пористість хліба у зразка № 4 ми
пов’язуємо з інтенсивнішими бродильними процесами у тісті завдяки використанню бурякового квасу з
молочною сироваткою. Слід відмітити, що м’якушка
еластична у всіх зразках, під час натискання не деформується.
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в середньому в 2,0 рази (P < 0,05) менша, порівняно з
контрольним зразком без вмісту бурякового квасу.
Отже, аналізуючи результати досліджень встановили, що найкращі органолептичні та фізико-хімічні
показники якості притаманні зразку хліба № 4, в
склад якого входить буряковий квас з молочною сироваткою. Тому подальші дослідження проводили
саме з цим хлібом.

Враховуючи отримані результати, доцільно прослідкувати вплив ферментованого напою на черствіння виробів. Нами проведено визначення наступних
показників: кількість води, яку поглинає м’якушка,
крихтуватість, вологість, пористість. Хліб зберігали в
кімнатних умовах при температурі 19 ± 2 ºС протягом
трьох діб.
Результати дослідження наведено в табл. 3.

Таблиця 3
Показники якості хліба з буряковим квасом у процесі зберігання
Показники

Тривалість зберігання
24 год
2 доби
43,6 ± 0,2
43,2 ± 0,2
71,2 ± 0,1
70,4 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,6 ± 0,1
350 ± 2
339 ± 2

3 год
44,0 ± 0,2
73,0 ± 0,2
1,3 ± 0,1
357 ± 2

Вологість, %
Пористість, %
Крихтуватість, %
Набухання, %

Як свідчать результати досліджень, під час зберігання хліба гідрофільні властивості м’якушки, її крихтуватість змінюються незначно. Процес усихання
найбільш інтенсивно відбувається протягом першої
доби, далі сповільнюється. На кінець третьої доби
зберігання м’якушка хліба набуває дещо жорсткішої
структури.
Необхідно відзначити, що присутність значної кількості органічних кислот надає хлібу специфічного
кислуватого смаку, який посилюється в процесі зберігання.
Таким чином, хліб виготовлений з використанням
бурякового квасу має добре розвинену пористість
м’якушки, вона не кришиться тривалий час, повільно
черствіє, є стійкою до мікробіологічного псування.
Заміна частини води під час замішування пшеничного
тіста на буряковий квас (50 % до маси борошна) дає
можливість створити більш повноцінне поживне середовище для активації дріжджів, скоротити тривалість дозрівання напівфабрикатів, отримати хлібобулочні вироби високої якості з довшим терміном зберігання.

3 доби
42,4 ± 0,1
69,8 ± 0,1
1,6 ± 0,1
321 ± 2

Ми пропонуємо застосовувати як добавку що підвищує харчову цінність – буряковий квас. У виробництві хлібобулочних виробів даний коренеплід практично не використовується. Як відомо, речовини, що
містяться в складі цієї рослини позитивно впливають
на організм людини: зміцнюють стінки капілярів,
нормалізують кров’яний тиск, чинять спазмолітичну
дію. Окрім того, пектинові речовини захищають організм від негативного впливу радіоактивних речовин та
важких металів. Нами запропонована рецептура ферментованого напою на основі буряка в склад якої
можуть входити дріжджі хлібопекарські, сухий житній хліб, молочна сироватка.
Проведено дослідження застосування в технології
хліба екстрактів глоду та шипшини на воді або молочній сироватці (Lebedenko et al., 2014). Їх використання дає можливість створити оптимальні умови для
життєдіяльності дріжджів і молочнокислих бактерій
завдяки збагаченню напівфабрикатів поживними речовинами, біогенними та олігобіогенними елементами, органічними кислотами. Отриманий хліб мав
високі показники якості та подовжений термін зберігання.
У наших дослідженнях встановлено, що виготовлення пшеничного тіста на буряковому квасі з додаванням молочної сироватки дозволяє отримати хліб,
який за фізико-хімічними показниками перевищує
контрольний зразок. Зокрема, завдяки наявності у
напої вітамінів групи В, мінеральних елементів: магнію, калію, йоду марганцю, заліза та інших біологічно-активних речовин відбувається інтенсифікація
дріжджової мікрофлори у тісті, що прискорює бродильні процеси і швидкість його дозрівання. Крім того,
присутність молочної сироватки під час замішування
тіста сприяє розвитку корисних молочнокислих паличок, які підвищують його кислотність. Зокрема, кислотність дослідного зразка хліба № 4 замішаного на
буряковому квасі з молочною сироваткою становила
4,2 ± 0,1 град, що на один градус більше, ніж у контрольному зразку. Як відомо, підвищення кислотності
пшеничного хліба добре впливає на термін його зберігання і стійкість до збудників псування.

Обговорення
Питання здорового харчування завжди було актуальним, особливо дана проблема загострилася із стрімким розвитком харчових технологій і хімії. Внаслідок
цього виникає необхідність у розроблені нових видів
харчових продуктів, зокрема хлібобулочних виробів
збагачених вітамінами, мінералами, рослинними добавками, бездріжджового та низькокалорійного хліба
(Mis et al., 2017; Stabnikova et al., 2019; Soliman et al.,
2019). Для вирішення актуальних проблем галузі,
підвищення фізіологічних властивостей та безпечності виробів (Iorgacheva & Lebedenko, 2014) запропоновано використання фітодобавок. Вони можуть бути
використані й для вдосконалення прискорених способів приготування тіста, національних виробів та спеціального призначення. Дані добавки доцільно застосовувати для підвищення якості хлібобулочних виробів з борошна пониженої якості й попередження мікробіологічного та окислювального псування.
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Karpyk H. V. (2018). Vplyv boroshna znezhyrenoho
nasinnia oliinykh kultur ta poroshku topinambura na
yakist ta bezpechnist zhytnoho khliba [Effect of defatted flour of oilseeds and topinambur flour on rye
bread quality and safety]. Prodovolchi resursy, 11,
139–147 (in Ukrainian).
Savchenko, O., & Kalinichenko, Y. (2019). Technology of
manufacturing rye and wheat sourdough bread with the
use of basil. Technical sciences and technologies, 4(18),
183−191. doi: 10.25140/2411-5363-2019-4(18)-183-191.
Stabnikova, O., Antoniuk, M., & Stabnikov, V. (2019).
Ukrainian Dietary Bread with Selenium-Enriched
Soya Malt. Plant Foods for Human Nutrition, 74, 157–
163. doi: 10.1007/s11130-019-00731-z.
Stabnikova, O., Ivanov, V., Larionova, I., Stabnikov, V.,
Bryszewska, M. A., & Lewis, J. (2008). Ukrainian dietary bakery product with selenium-enriched yeast.
LWT-Food
SciT
echnol,
41,
890–895.
doi: 10.1016/j.lwt.2007.05.021.
Soliman, A. S., Abbas, M. S., & Abol-Ella, M. F. (2019).
Towards bridging wheat gap in Egypt by using cassava, quinoa and guar as supplements for the production
of balady bread. Food Measure, 13, 1873–1883.
doi: 10.1007/s11694-019-00106-7.
Sylchuk, T., Zuiko, V., & Tsyrulnikova, V. (2016).
Doslidzhennia zminy fizychnykh vlastyvostei zhytnopshenychoho tista pry vykorystanni pidkysliuvachiv [Investigation of changes in the physical properties of ryewheat dough when using acidifiers]. Food Science and
Technology, 10(1), 49–53. doi: 10.21691/fst.v10i1.79.
Yazar, G., & Tavman, S. (2012). Functional and Technological aspects of sourdough fermentation with lactobacillus sanfranciscensis. Food Eng Rev, 4, 171–190.
doi: 10.1007/s12393-012-9052-1.
Zheltok, K. V. (2011). Ispolzovanie oblepihii shipovnika
v kachestve vitaminizirovannoy dobavki v proizvodstve hlebo-bulochnіh izdeliy [The use of sea buckthorn and rose hips as a fortified supplement in the
production of bakery products]. Uspehov sovremennogo estestvoznaniia – Successes of modern science,
7, 111 (in Russian).

Отже, за нашими даними заміна частини води буряковим квасом під час замішування пшеничного
тіста, дає можливість скоротити тривалість його приготування, продовжити час зберігання готової продукції та підвищити харчову цінність.
Висновки
Запропоновано технологію виробництва пшеничного хліба з додаванням бурякового квасу під час
замішування тіста. Встановлено, що внесення 50 %
ферментованого напою до маси борошна сприяє пришвидшенню дозрівання тіста, швидшому наростанню
кислотності. Готовий хліб має добре розвинену пористість м’якушки, вона не кришиться тривалий час,
повільно черствіє, є стійкою до мікробіологічного
псування.
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In recent years, the consumption of red beetroots has increased significantly due to its good taste, high
nutritional value and abundant active compounds. Red beetroot is prone to spoilage due to its high moisture
content, making it perishable. Vacuum microwave drying is a gentle drying method by inducing fast water
evaporation from food products at low temperature, which can improves the product quality. The objective
of this study was to investigate the effects of vacuum microwave drying parameters, including microwave
power (500, 1000, and 1500 W) and vacuum degree (50, 70, and 90 KPa), on the physicochemical
properties (drying time, rehydration ratio, color change, and contents of betalain and total phenolic) of red
beetroots. The results showed that microwave power and vacuum degree had significant effects on the
physicochemical properties of red beetroots. All the red beetroots after vacuum microwave drying had
higher lightness (L*), lower redness (a*) and yellowness (b*) than that of fresh red beetroots. The drying
time, rehydration ratio, betacyanin content and betaxanthin content of red beetroots decreased significantly
with the increase of microwave power (P < 0.05), while the rehydration ratio, color parameters (a*, b*, and
chroma values), betacyanin content and betaxanthin content of red beetroots significantly increased with the
increase of vacuum degree (P < 0.05). Compared with other microwave powers, the red beetroots dried at
500 W showed longer drying time, higher rehydration ratio, more yellowish hue, and higher contents of
betacyanin and betaxanthin. The lowest values of total color difference (∆E) and hue angle (H°) of dried red
beetroots were obtained at microwave power of 1500 W. The dried red beetroots obtained at 90 KPa had
the shortest drying time, the highest rehydration ratio, the best color, and the highest contents of betacyanin
and betaxanthin. Meanwhile, the red beetroots dried at 50 KPa had the highest total phenolic content
(12.47 ± 0.09 mg GAE/g). Based on the physicochemical properties of red beetroots, vacuum microwave
drying at low microwave powers and high vacuum degree appears to be a suitable method for drying red
beetroots.
Key words: red beetroots, vacuum microwave drying, betalain, color, microwave power, total phenolic.

Вплив параметрів вакуумної мікрохвильової сушки на фізико-хімічні
властивості буряків
Янь Лю1,2, Сергей Сабадаш1, Дан Гао1,2, Фейфей Шан1,2, Чженхуа Дуань2
1

Сумський національний агарний університет, м. Суми, Україна
Університет Хечжоу, Хечжоу, Китай

2

В останні роки споживання червоного буряка значно зросло завдяки його хорошим смаковим якостям, високій харчовій цінності та великій кількості активних сполук. Червоний буряк схильний до псування через високий вміст вологи, що робить його швидкопсувним. Вакуумна мікрохвильова сушка – це щадний метод сушіння, який викликає швидке випаровування води з харчових продуктів при низькій температурі, що може покращити якість продукту. Метою цього дослідження було дослідити вплив парамет-
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рів вакуумної мікрохвильової сушки, включаючи потужність мікрохвильової печі (500, 1000 та 1500 Вт) та ступінь вакууму (50, 70
та 90 КПа), на фізико -хімічні властивості (час висихання, регідратація) співвідношення, зміна кольору та вміст беталаїну та
загального фенолу) буряків. Результати показали, що потужність мікрохвильової печі та ступінь вакууму мали значний вплив на
фізико-хімічні властивості буряків. Усі червоні буряки після вакуумної сушки в мікрохвильовій печі мали вищу освітленість (L*),
нижчу червону (a*) та жовту (b*), ніж свіжа червона буряк. Час висихання, коефіцієнт регідратації, вміст бетаціаніну та вміст
бетаксантину в червоному буряці значно зменшилися із збільшенням потужності мікрохвильової печі (P < 0,05), тоді як коефіцієнт регідратації, параметри кольору (значення a*, b* та хроматичність), вміст бетаціаніну та вміст бетаксантину в червоному
буряку значно збільшився зі збільшенням ступеня вакууму (Р < 0,05). Порівняно з іншими потужностями мікрохвильової печі,
червоний буряк, висушений при 500 Вт, показав більший час висихання, більший коефіцієнт регідратації, більш жовтуватий відтінок та більший вміст бетаціаніну та бетаксантину. Найнижчі значення загальної різниці кольорів (∆E) та кута відтінку (H°)
сушеного червоного буряка були отримані при потужності мікрохвильової печі 1500 Вт. Висушені червоні буряки, отримані при
90 кПа, мали найкоротший час висихання, найвищий коефіцієнт регідратації, найкращий колір та найвищий вміст бетаціаніну та
бетаксантину. Тим часом червоний буряк, висушений при 50 кПа, мав найвищий загальний вміст фенолу (12,47 ± 0,09 мг GAE/г).
Виходячи з фізико-хімічних властивостей червоної буряка, вакуумне мікрохвильове сушіння при малих потужностях мікрохвильового випромінювання та високому ступені вакууму представляється відповідним методом сушіння червоної буряка.
Ключові слова: червоний буряк, вакуумна мікрохвильова сушка, бетален, колір, потужність мікрохвильовки, загальний фенол

Material and Methods

Introduction

Materials and reagents: Fresh red beetroots (obtained
from a local market in Xuzhou city, Jiangsu province,
China); Folin-Ciocalteu reagent and gallic acid (Shanghai
yuanye Bio-Technology Co., Ltd, Shanghai, China);
Ethanol (Tianjin Zhiyuan Chemical Reagent Co., Ltd,
Tianjin, China); Sodium carbonate (Sinopharm Chemical
Reagent Co., Ltd, Shanghai, China).
Test equipment: Microwave vacuum dryer (WBZ-10,
Guiyang Xinqi Microwave Industry Co., Ltd, Guiyang,
China); Moisture analyzer (HX204, Mettler Toledo Co.,
Ltd, Switzerland); Colorimeter (CR-400, Konica Minolta
Sensing, Inc., Tokyo, Japan); Centrifuge (L550, Xiangyi
Centrifuge Instrument Co., Ltd, Hunan, China); Vortex
mixer (VORTEX-5 Kylin-Bell Instrument Manufacturing
Co., Ltd, Jiangsu, China); Visible spectrophotometer
(722N, Shanghai Youke Instrument Co., Ltd, Shanghai,
China); Electric thermostatic water bath (HWS-26,
Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd,
Shanghai, China); Electronic balance (Sartorius Scientific
Instruments Co., Ltd, Beijing, China).
Design of vacuum microwave drying: To investigate
the physicochemical properties of red beetroots, a threelevel factorial experimental design with two factors,
namely microwave power and vacuum degree were
constructed. The levels of microwave power were 500,
1000, and 1500 W, respectively, and vacuum degree were
50, 70, and 90 KPa, respectively. Before drying, red
beetroots were stored in a refrigerator at 4 °C. At the
beginning of each experiment, red beetroots were washed
and peeled, and then cut into slices with diameter of
60 mm and thickness of 2 mm. Weighed slices of red
beetroots (800.0 ± 2.0 g) were spread evenly on the tray
(61 cm × 43 cm × 5 cm). Fresh red beetroots were dried
to a final moisture content of below 7.0 % (wet basis). All
drying experiments were conducted in triplicate.
Determination method of moisture content. The
moisture content of red beetroots was determined by a
moisture analyzer at 105 ℃. The average initial moisture
content of red beetroot was 90.07 ± 0.72 %.
Determination of rehydration ratio. Rehydration
capacity was investigated following a previous report
with minor modifications (Xu et al., 2019). Dried red
beetroots (2.0 g) were put into 200 mL of distilled water
at 80 ℃ for 15 min. The rehydrated beetroots were taken

Drying is an effective method for preserving the
quality of vegetables and fruits and works by applying
heat to remove moisture (Madhava Naidu et al., 2016),
which plays a vital role in prolonging shelf life of fresh
perishable foods, reducing packaging costs as well as
reducing the weight of transportation (Jin et al., 2018).
Vacuum microwave drying or microwave vacuum drying
is an efficiently and gentle drying process. The intensive
heating of microwave and low boiling point generated by
the vacuum make the material to be dried in a short time
and at relatively low temperature, which helps to maintain
a high level of healthy nutrition and sensorial quality
(Scaman & Durance, 2005). Vacuum microwave drying
has been widely used in drying vegetables and fruits,
which confirming to preserve color, ascorbic acid, total
phenolic, and total flavonoids (Hu et al., 2006; Tekgül
& Baysal, 2019; Zienska & Zielinska, 2019).
Red beetroot (Beta vulgaris L.) is a highly nutritious
and antioxidant-rich vegetable which is originated in
Southern and Eastern Europe and Northern Africa
(Oliveira et al., 2021). Nowadays, red beetroot is grown
in a lot of countries all over the world and frequently
consumed in daily life. Red beetroot is commonly
consumed fresh as well as cooked, pickled, or canned
(Paciulli et al., 2016), which is especially used as the
main ingredient of borsch in Eastern Europe. Red
beetroots are widely used as food colorant or additive in
food products, such as yogurts, ice cream and other
products, which can improve the redness in soups, jams,
desserts, sauces, tomato pastes, jellies, sweets and
breakfast cereals (Chhikara et al., 2019). Due to the high
moisture content, fresh red beetroot is exposed to spoilage
and normally dried to prevent the microbial growth,
maintain the desirable quality and reduce the storage
volume. Dried red beetroots can be consumed directly in
the form of chips as a substitute of traditional snacks that
are rich in fatty acids, or after easy preparation as a
component of instant food (Krejcova et al., 2007).
During the vacuum microwave drying process, the
physicochemical properties of red beetroots might be
change. The aim of this study was to investigate the effect
of vacuum microwave drying parameters, including
microwave power and vacuum degree, on the
physicochemical properties of red beetroots.
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7.5 % sodium carbonate (w/v) was added. The mixture
was incubated for 15 min at 50 ℃ and cooled to room
temperature, and the absorbance was recorded at 760 nm.
Gallic acid with concentration of 0–0.1 mg/mL was used
as the standard curve. Results were expressed as
milligrams of gallic acid equivalent (GAE) per gram of
dry weight.
Statistical analysis. All experiments were conducted at
least in triplicate and results were expressed as mean ±
standard deviation (SD). SPSS Statistics Version 20 (IBM
Corporation, Chicago, IL, USA) was used to determine
significant differences among groups according to the
Tukey test (P < 0.05). Figures were drawn using Origin
9.0 (Origin Lab, MA, USA).

out and absorbed the surface moisture with absorbent
papers, and then weighed. The test was performed thrice.
Rehydration ratio was calculated by Equation (1):
W
RR  2
(1)
W1
Where, RR is the rehydration ratio; W1 is the weight of
dried red beetroots, g; W2 is the weight of red beetroots
after rehydration, g.
Determination of color parameters. The dried red
beetroots and fresh red beetroots were grounded, and then
measured color parameters. The color of red beetroots
was measured by a colorimeter with CIE Lab system.
Value of L* represents lightness, varies from 0 (black) to
100 (white). The parameter a* refers to the region ranging
from green (-a*) to red (+a*). The parameter b* refers to
the region ranging from blue (-b*) to yellow (+b*). The
measurements were done 8 times for each sample. Total
color difference (∆E) indicates the magnitude of color
change after drying and was evaluated by Equation (2)
(Caparino et al., 2012). Chroma (C) and hue angle (H°)
were calculated by Equation (3) and (4), according to
(Pathare et al., 2013). C value ranges from 0 (dull) to 60
(vivid), while H° changes from 0° (red), 90° (yellow),
180° (green) to 270° (blue).

E  ( L0 *  L*)2  (a0 * a*)2  (b0 * b*)2

C  a *2 b *2

Results and Discussion
1. Effect
of
microwave
power
on
the
physicochemical properties of red beetroots
In order to determine the influence of microwave
power on the physicochemical properties of red beetroots,
fresh red beetroots were dried at slice thickness of 2 mm
and vacuum degree of 80 KPa, and microwave power
ranged 500, 1000, and 1500 W.
Effect of microwave power on drying time and
rehydration ratio of red beetroots are shown in Fig. 1. It
can be seen that drying time decreased significantly with
the increase of microwave power, and varied from
34 ± 1.0 min to 87.3 ± 1.5 min. The time to dry fresh red
beetroots reduced 43.0 % when microwave power
increased double (from 500 to 1000 W), and when the
microwave power was 1500 W, the drying time was only
38.9 % of that the microwave power of 500 W.

(2)
(3)

 b* 
(4)
H   tan 1 

 a*
L*, a*, and b* are the values of dried beetroots, while
L0*, a0*, and b0* are the values of fresh beetroots. The
values of the basic color parameters L0*, a0*, and b0* of
fresh beetroots were 37.52 ± 1.03, 28.47 ± 0.74, and
6.02 ± 0.22, respectively.
Extraction of betalains and phenolic compounds.
Dried red beetroots obtained from triplicate were mixed,
ground into powder, and then pass through a 80-mesh
sieve to obtain samples with representative chemical
components for particular drying conditions. 1.0 g of
beetroot powder was put into a 50˗mL centrifuge tube,
and 15 mL of 50 % ethanol was added, and then mixed
for 2 min by a vortex mixer. After centrifugation at 5000
rpm for 10 min, the supernatant was collected and the
sample residue was extracted twice with 15 mL of 50 %
ethanol. The combined supernatants were adjusted to
50 mL with 50 % ethanol, and stored at 4 °C for further
analysis.
Analysis of betalain content. The betalain content of
dried red beetroots was determined by a colorimetric
method (Stintzing et al., 2005). Red beetroot extracts
were diluted with 0.05 mol/L phosphate buffer solution
(pH 6.5) to obtain absorption values of 0.8 ≤ A ≤ 1.0 at
538 nm, and the absorbance was read at 480 nm, 538 nm
and 600 nm, respectively.
Determination of total phenolic content. Total
phenolic content was determined by Folin-Ciocalteu
method (Alvarez-Parrilla et al., 2011). Diluted red
beetroot extracts (0.5 mL) were mixed with 2.5 mL of
10 % Folin-Ciocalteu’s reagent (v/v), and then 2 mL of

5.0

100
Drying time
Rehydration ratio

80

60
4.0
40

Rehydration ratio

Drying time, min

4.5

3.5
20

0

3.0
500

1000

1500

Microwave power, W

Fig. 1. Drying time and rehydration ratio at different
microwave powers
The drying process will damage the cell structure of
the sample. The more severe the cell structure damage,
the lower the rehydration ratio. It was observed that
rehydration ratio decreased as microwave power
increased from 500 to 1500 W. The lowest rehydration
ratio (4.32 ± 0.12) occurred when the microwave power
was 1500 W, which meant that the microwave power of
1500 W had the greatest damage to the cell structure of
red beetroots.
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value of dried red beetroots at 500 W indicated lower
saturation and a duller appearance compared with dried
beetroots obtained at other microwave powers. H° values
of dried red beetroots showed a slight decrease as the
microwave power increased. The H° value of red
beetroots dried at 1500 W was the lowest (6.52 ± 0.29),
indicating that the red beetroots were much more red.
During the different microwave powers the total color
difference (∆E) are between 6.46 ± 0.42 and 7.95 ± 0.33
in comparison with the fresh red beetroots. It was reported
that the ∆E parameters were between 5.06 and 13.39 for
microwave vacuum dried red beetroot samples (Székely
et al., 2019). The red beetroots dried at 1500 W showed
the lowest ∆E value, while the red beetroots dried at
1000 W had the highest ∆E value of 7.95 ± 0.33.
Parameters L*, a*, C and ∆E were similarly
influenced by microwave power, presenting the highest
values in the dried red beetroots submitted to microwave
power of 1000 W. Red beetroots dried at microwave
power of 1500 W had the most desirable color, with the
lowest ∆E, the lowest H°, and values of L*, a* and b*
were close to that of fresh red beetroots.

It can be seen in Table 1, L* values of dried red
beetroots were found to be higher than fresh red beetroots.
The color of red beetroots became lighter after drying.
Similar results were also found for obtaining beetroot
powder (Ng & Sulaiman, 2018; Seremet et al., 2020).
The beetroots dried at microwave power of 1000 W
showed the highest L* value (43.44 ± 0.56), which had a
lighter color than that of other microwave powers. There
was no significant difference in L* value at microwave
power of 500 W and 1500 W. The a* values of red
beetroots dried by different microwave powers ranged
from 22.92 ± 0.42 to 23.81 ± 0.55, and were lower than
that of fresh beetroots. Compared with other microwave
powers, a* value of red beetroots obtained at 1000 W was
larger, representing a greater redness. The lowest b* value
(2.83 ± 0.08) was obtained from the red beetroots dried at
microwave power of 500 W, which was significantly
different from other microwave powers (P < 0.05).
The individual analysis of L*, a* and b* parameters is
no comprehensive enough to explain the color changes of
red beetroots after drying. The chroma (C) value is a good
illustration of the amount of color, distinguishing vivid
and dull color (Abers & Wrolstad, 2006). The lower C

Table 1
Color changes of red beetroots as affected by microwave powers
Microwave power, W
500
1000
1500
43.44 ± 0.56a
40.58 ± 0.66b
40.92 ± 1.22b
L*
23.81 ± 0.55a
23.36 ± 0.54ab
22.92 ± 0.42b
a*
3.51 ± 0.20a
3.56 ± 0.22a
2.83 ± 0.08b
b*
b
a
24.07 ± 0.56
23.63 ± 0.56ab
23.09 ± 0.41
C
6.74 ± 0.30b
6.52 ± 0.29b
8.08 ± 0.29a
H°
7.95 ± 0.33a
6.46 ± 0.42b
7.35 ± 0.37a
∆E
Note: Results are expressed as Mean ± SD (n = 8). Different superscript letters in the same row indicate significant differences at
P < 0.05 according to the Tukey test
Color parameter

irradiation, which caused the bond rupture to induce
chemical reactions (Dudley et al., 2015). There was no
significant difference in betaxanthin content of red
beetroots obtained at 1000 W and 1500 W (P > 0.05). As
can be seen from Table 3, the total phenolic content of
dried red beetroots ranged from 8.19 ± 0.08 to
11.37 ± 0.08 mg GAE/g. The red beetroots dried at 1000
W exhibited the lowest total phenolic content
(8.19 ± 0.08 mg GAE/g), significantly lower than that of
red beetroots dried at 500 W and 1500 W (P < 0.05).
As a result, the red beetroots dried at microwave
power of 500 W showed higher betalain and total
phenolic contents in comparison with other microwave
powers.

Contents of betalain and total phenolic of red
beetroots as affected by different microwave powers are
exhibited in Table 2. As can be seen, betacyanin content
decreased significantly with the increase of microwave
power (P < 0.05). The highest content of betacyanin
(4.65 ± 0.03 mg/g) was obtained from beetroots dried at
microwave power of 500 W. Dried red beetroots obtained
at 500 W showed the highest betaxanthin content
(3.34 ± 0.06 mg/g) as compared to other microwave
powers. It can be explained that energy radiation from
microwave had the power to weaken polar bonds in a
molecule, such as betalains, ascorbic acid and flavonoid
compounds that have several polar bonds, and those
bonds can vibrate dramatically under microwave

Table 2
Impact of microwave power on betalain and total phenolic contents of red beetroots
Microwave power, W
Betacyanin, mg/g
Betaxanthin, mg/g
Total phenolic, mg GAE/g
500
4.65 ± 0.03a
3.34 ± 0.06a
11.26 ± 0.18a
b
b
1000
4.29 ± 0.07
2.85 ± 0.04
8.19 ± 0.08b
2.82 ± 0.01b
11.37 ± 0.08a
1500
4.02 ± 0.04c
Note: Results are expressed as Mean ± SD (n = 3). Different superscript letters in the same column indicate significant differences at
P < 0.05 according to the Tukey test
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of vacuum degree from 50 to 90 KPa. This may be that as
the vacuum degree increases, reduces the damage to the
structure of the tissue, resulting in an increase in
rehydration ratio.
Color parameters are very important properties that
determine the quality losses and the physical refection of
some chemical changes in the foods with the processing
(Köprüalan et al., 2021). Table 3 shows the color
parameters of red beetroots dried at different vacuum
degrees. L*, a* and b* values of dried red beetroots were
found to be higher than that of fresh red beetroots. The
highest L* value (41.17 ± 0.90) of dried red beetroots was
obtained at vacuum degree of 50 KPa, while the lowest
value (38.62 ± 1.02) was obtained at vacuum degree of
70 KPa. Value of a* was found to increase with the
increase of vacuum degree. Red beetroots dried at 90 KPa
showed the largest a* value (23.99 ± 0.35). There was a
decrease in yellowness (b*) with an increase in vacuum
degree. Significant difference (P < 0.05) was observed in
b* value of red beetroots dried by different vacuum
degree. It was also observed that increasing vacuum
degree significantly decreased C value of dried red
beetroots (P < 0.05). C value of red beetroots dried at
vacuum degree of 90 KPa was the highest (24.28 ± 0.35).
It can be seen from Table 3 that values of H° and ∆E had
the same trend, both decreased significantly with the
increase of vacuum degree (P < 0.05). The H° values
ranged from 6.39 ± 0.18 to 8.49 ± 0.34, indicating that all
dried red beetroots were in purple-red range. The red
beetroots obtained at vacuum degree of 90 KPa presented
the lowest H° value (6.39 ± 0.18), indicating a more red
hue. The highest ∆E value (5.90 ± 0.27) of red beetroots
dried at vacuum degree of 90 KPa, while the lowest value
(7.61 ± 0.37) was obtained at vacuum degree of 50 KPa,
As a result, the red beetroots dried at vacuum degree
of 90 KPa showed a greater tendency towards red, yellow,
greater color saturation, a more red hue and smaller total
color difference in comparison with the red beetroots
dried at other vacuum degrees.

2. Effect of vacuum degree on the physicochemical
properties of red beetroots
To explore the effect of vacuum degree on the
physicochemical properties of red beetroots, the
experiments were carried at microwave power of 1500 W,
and slice thickness of 2 mm. Three different levels of
vacuum degree, namely, 50, 70, and 90 KPa, were
investigated.
5.0
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Rehydration ratio
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Fig. 2. Drying time and rehydration ratio at different
vacuum degrees
Effect of vacuum degree on the drying time and
rehydration ratio of red beetroots are illustrated in Fig. 2.
The drying time of red beetroots decreased progressively
with rising vacuum degree. It took only 33.0 ± 1.0 min to
dry fresh red beetroots to the final moisture content
(below 7.0 %) at vacuum degree of 90 KPa, reduced by
18.1 % and 9.1 % as compared with the drying time at
vacuum degree of 70 KPa (36.3 ± 0.6 min) and 50 KPa
(40.3 ± 1.5 min). As observed in Fig. 2, as vacuum degree
increased, rehydration ratio of dried red beetroots
gradually increased. Rehydration ratio of dried beetroots
ranged from 4.35 ± 0.10 to 4.60 ± 0.12 with the increase
Table 3
Color changes of red beetroots as affected by vacuum degree

Vacuum degree, KPa
50
70
90
38.62 ± 1.02b
40.46 ± 1.09a
41.17 ± 0.90a
L*
23.25 ± 0.63b
23.99 ± 0.35a
22.73 ± 0.45b
a*
3.00 ± 0.06b
3.73 ± 0.11a
2.67 ± 0.13c
b*
b
b
23.44 ± 0.63
24.28 ± 0.35a
22.89 ± 0.45
C
7.71 ± 0.27b
6.39 ± 0.18c
8.49 ± 0.34a
H°
a
b
6.20 ± 0.33
5.90 ± 0.27c
7.61 ± 0.37
∆E
Note: Results are expressed as Mean ± SD (n = 8). Different superscript letters in the same row indicate significant differences at
P < 0.05 according to the Tukey test
Color parameter

The effect of different vacuum degrees on the betalain
content and total phenolic content of red beetroots are
given in Table 4. It was observed that betacyanin content
and betaxanthin content increased significantly with the
increase of vacuum degree (P < 0.05). The reason is that
betalains are sensitive to exposure to high temperature
and long-term processing. Therefore, the highest contents

of betacyanin (4.09 ± 0.03 mg/g) and betaxanthin (2.91 ±
0.01 mg/g) were observed in the red beetroots dried at
vacuum degree of 90 KPa. The highest total phenolic
content (12.47 ± 0.09 mg GAE/g) was determined in the
red beetroots dried at vacuum degree of 50 KPa. It can be
explained that the degradation of betacyanins leads to
other phenolic compounds (Nistor et al., 2017). The
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degradation of phenolics in red beetroots dried at 70 KPa
and 90 KPa was higher than that of red beetroots dried at
50 KPa. There was no significant difference in total
phenolic content between red beetroots dried at vacuum
degree of 70 KPa and 90 KPa (P > 0.05).

Thus, it was found that the dried red beetroots
obtained at 90 KPa showed higher betacyanin content and
betaxanthin content, and lower total phenolic content.

Table 4
Impact of vacuum degree on betalain and total phenolic contents of red beetroots
Vacuum degree, KPa
Betacyanin, mg/g
Betaxanthin, mg/g
Total phenolic, mg GAE/g
50
3.38 ± 0.02c
2.57 ± 0.01c
12.47 ± 0.09a
70
3.65 ± 0.02b
2.79 ± 0.01b
9.56 ± 0.11b
a
a
90
4.09 ± 0.03
2.91 ± 0.01
9.64 ± 0.06b
Note: Results are expressed as Mean ± SD (n = 3). Different superscript letters in the same column indicate significant differences at
P < 0.05 according to the Tukey test.
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Conclusion
This study analyzes the influence of microwave power
and vacuum degree on the physicochemical properties of
red beetroots. The results of this study revealed that
microwave power and vacuum degree have significant
effects on physicochemical properties of red beetroots.
The drying time, rehydration ratio, betacyanin content and
betaxanthin content of red beetroots decreased with the
increase of microwave power, while the rehydration ratio,
values of a*, b* and C, betacyanin content, and
betaxanthin content of red beetroots increased with the
increase of vacuum degree. In other words, low vacuum
degree prolonged drying time, resulting in low
rehydration ratio, more yellowish hue, larger total color
change, and more loss in betacyanin and betaxanthin. The
red beetroots dried at microwave power of 500 W showed
longer drying time, higher rehydration ratio, more
yellowish hue, higher contents of betacyanin and
betaxanthin in comparison with other microwave powers.
Meanwhile, the dried red beetroots obtained at vacuum
degree of 90 KPa presented the shortest drying time, the
highest rehydration ratio, the best color appearance, the
highest contents of betacyanin and betaxanthin.
Based on the results, vacuum microwave drying at
low microwave power and high vacuum degree seems to
be the most suitable method for obtained dried red
beetroots, in terms of physicochemical properties.
Therefore, finding a suitable vacuum microwave drying
parameters to retain the highest physicochemical
properties of red beetroots is a multi-objective
optimization problem.
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Foods must contain all the nutrients necessary to maintain human health, development and life.
These components include protein, fats, carbohydrates, vitamins, minerals and other biologically active
substances, which must be in sufficient quantity and ensure the proper functioning of the body. One such
food that contains significant amounts of nutrients is peanuts. Peanuts are a source of protein,
carbohydrates, fats, fiber, trace elements and vitamins. The nutrients of the product are easily absorbed.
The article presents the results of a study of the nutritional value of roasted salted peanuts of various
manufacturers, which are used for consumption in hotel and restaurant complexes in the Kiev region.
The studies were carried out in the laboratory of the State Research Control Institute of Veterinary
Drugs and Feed Additives (Lviv). Nutritional value was determined according to different methods,
which are intended for each indicator, and also used statistical methods. According to the research
results, it was revealed that the content of moisture, protein, fat and fiber in peanuts Big Bo, Felix
Peanuts and Cossack Slava ranges, respectively, in the range from 0.73 to 1.37 %, from 26.3 to 26.9,
from 46.01 to 48.6 g/100 g of product and 3.56 to 3.92 %. According to organoleptic parameters,
prototypes of peanuts from different manufacturers meet the standard requirements. Promising research
is the study of trace elements in roasted salted peanuts from various manufacturers.
Key words: food products, moisture, protein, fat, ash, fiber, carbohydrates, energy value.

Органолептичні показники та харчова цінність арахісу смаженого із
мережі готельно-рестораних комплексів Київщини
Л. П. Король-Безпала, С. В. Мерзлов, В. А. Маршалок, Г. В. Мерзлова, Ю. О. Шурчкова, Г. П. Калініна,
О. П. Гребельник
Білоцерківський національний аграрний університет, м Біла Церква, Україна
Харчові продукти мають містити усі поживні речовини, необхідні для підтримання здоров’я, розвитку та життєдіяльності
людини. До таких компонентів належать протеїн, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини та інші біологічно активні
речовини, які повинні бути в достатній кількість та забезпечувати належне функціонування організму. Одним із таких харчових
продуктів, який містить значну кількість поживних речовин є арахіс. Арахіс є джерелом білка, вуглеводів, жирів, клітковини,
мікроелементів та вітамінів. Поживні речовини продукту легко засвоюються. У статті представлені результати дослідження
поживної цінності арахісу смаженого солоного різних виробників, які використовують для вживання в готельно-рестораних
комплексах Київщини. Дослідження проводили в умовах лабораторії Державного науково-дослідного контрольного інституту
ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів). Поживну цінність визначали за різними методиками, які призначені для кожного
показника, а також використовували статистичні методики. За результатами досліджень виявлено, що вміст вологи, білка,
жиру та клітковини у арахісах Big Boв, Felix Peanuts та Козацька Слава коливається, відповідно, в межах від 0,73 до 1,37 %, від
26,3 до 26,9, від 46,01 до 48,6 г/100 г продукту та від 3,56 до 3,92 %. За органолептичними показниками дослідні зразки арахісу
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різних виробників відповідають стандартним вимогам. Перспективними дослідженнями є вивчення мікроелементів в арахісі жареному солоному різних виробників.
Ключові слова: харчові продукти, волога, білок, жир, зола, клітковина, вуглеводи, енергетична цінність.

ку росте вгору, а потім міняє напрямок росту вниз, в
ґрунт, де пізніше розвивається і формується плід
(Simakhina & Ukrainets, 2010; Dubinina et al., 2017;
Romanova et al., 2021).
Арахіс має високу поживну цінність, яка безпосередньо пов’язана з високим рівнем білків (25,8 %),
жирів (46 %), вуглеводів (10,1 %), містить велику
кількість вітамінів різних груп та мінеральних речовин, які легко засвоюються в організмі, та задовільняють фізіологічні потреби людини в поживних речовинах та енергетичній цінності (Satina et al., 2011;
Dubinina et al., 2017).
Арахіс використовують у свіжому, смаженому, солоному та вкритому солодкою глазур’ю вигляді. Горіхи застосовують за виробництва олії, в кондитерських виробах, косметології, промисловому виробництві, медицині для приготування різних емульсій (Alper
& Mattes, 2003; Vlasenko et al., 2020).
Мета дослідження − встановлення фактичної поживної цінності арахісу смаженого солоного, різних
виробників, які використовують для споживання в
готельно-рестораних комплексах Київщини.

Вступ
Збалансоване харчування є однією з найактуальніших проблем людства нашого тисячоліття. Сьогодні
у більшості населення планети виявляється незбалансованість раціонів за білками, вітамінами, мінеральними речовинами, поліненасиченими жирними кислотами та іншими нутрієнтами (Hachak et al., 2020;
2021).
Одними із харчових продуктів, які насичені різними поживними речовинами, необхідними для організму, є горіхоплідні. Їхні поживні можливості ще не
повною мірою розкриті. Вони застосовуються як в
харчуванні так і в промисловому виробництві (Zubar,
2010; Dubinina et al., 2017).
Представником горіхоплідних є арахіс, який дуже
цінний в першу чергу завдяки вмісту жирів у яких
велика кількість ненасичених кислот. Тому, цей горіх
є важливим продуктом у боротьбі з багатьма захворюваннями: серцево-судинних, інсульти, неврози,
депресії, фізичне виснаження, також корисний за
діабету оскільки контролює цукор у крові (Settaluri et
al., 2012).
За поживною цінністю арахіс підходить як вегетаріанцям так і любителям м’ясної продукції, забезпечуючи при цьому організм великою кількістю вітамінів, мінералів та амінокислот (Zolotukhina, 2017).
Арахіс (Arachis) – дуже поширена однорічна невисока трав’яниста культура родини бобових, вона відрізняється від інших представників сімейства бобових
за своєю біологічною особливістю. Арахіс, або земляний горіх, відрізняється однією особливістю. Після
його запилення відбувається перетворення в гінофор
(плодоносний пагін), який на перших стадіях розвит-

Матеріал і методи досліджень
Дослідні зразки арахісу були придбані у готельнорестораних комплексах розташованих на трасі Київ–
Одеса та в м. Біла Церква. Дослідження проводили в
умовах лабораторії Державного науково-дослідного
контрольного інституту ветпрепаратів та кормових
добавок (м. Львів).
Для дослідження брали арахіс сорту Спеніш смажений солоний різних виробників (рис. 1).

Рис. 1. Дослідні зразки
Вміст вологи та золи визначали гравіметричним
методом. Білок методом Кельдаля, визначення жиру
проводили в апараті Сокслета. Вміст клітковини методом проміжного фільтрування. Енергетичну цінність і вміст вуглеводів в 100 гр. продукту визначали
за допомогою розрахунків (RІ 2017; RІ 2019).

Органолептичні показники: зовнішній вигляд,
смак та запах, твердість визначали за ДСТУ 4504:2005
методом контролювання (DSTU 4504:2005, 2006).
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Результати та їх обговорення

вміст вологи виявлений у зразках арахісу Felix
Peanuts, який становить 1,37 % від сухої речовини.
Також виявлено, що у зразках арахісу Козацька Слава
вміст вологи становив 1,20 %, що на 0,17 % менше
ніж у арахісу Felix Peanuts. Встановлено, що вміст
вологи арахісу Big Boв на 0,64 % (Р ≤ 0,05) менший
ніж у Felix Peanuts.

Дослідження були направленні на встановлення
поживної цінності арахісу. Результати досліджень
подані в (табл. 1).
Експериментально встановлено, що арахіс смажений має дуже високу харчову цінність. Найбільший

Таблиця 1
Поживна цінність арахісу смаженого солоного в 100 г продукту, М ± m, n = 3
Показники
Арахіс Big Boв
Арахіс Felix Peanuts
Волога, %
0,73 ± 0,008*
1,37 ± 0,104
Білок, г
26,40 ± 0,557
26,90 ± 0,633
Жир, г
46,30 ± 2,037
46,01 ± 1,067
Зола, %
2,67 ± 0,105
2,44 ± 0,296
Клітковина, %
3,92 ± 0,333
3,56 ± 0,232
Вуглеводи, г
23,89 ± 2,152
23,28 ± 0,008
Енергетична цінність, ккал
617,86 ± 4,121
614,72 ± 8,240
Примітка: *Р ≤ 0,05 – по відношенню до “Арахіс Felix Peanuts” та “Арахіс Козацька Слава”

Арахіс Козацька Слава
1,20 ± 0,091
26,30 ± 0,733
48,60 ± 2,057
2,83 ± 0,107
3,71 ± 0,257
21,07 ± 0,006
626,88 ± 9,314

Показник переважав дані отримані у зразках виробників Felix Peanuts і Козацька Слава, відповідно,
0,36 % та 0,21 %.
Вміст вуглеводів у горішках змінювався в залежності від виробника. Найнижчий вміст вуглеводів був
у продукті Козацька Слава і становив 21,07 г на 100 г.
Порівнюючи із арахісом Big Boв та Felix Peanuts різниця за вмістом вуглеводів становила, відповідно,
11,8 % та 9,5 %.
Експериментально встановлено, що найбільша
енергетична цінність була у арахісі смаженому солоному Козацька Слава 626,88 ккал у 100 г продукту.
Показник переважав арахіс зразків фірми Big Boв та
Felix Peanuts на 1,4 % і 1,9 %. Підвищений рівень
енергії пояснюється високим вмістом жиру у горішках Козацька Слава.
За органолептичними показниками всі зразки відповідали вимогам ДСТУ 4504:2005 “Ядра бобів арахісу” (рис. 2).

Уміст білка був найбільший у зразках горіхів фірми Felix Peanuts – 26,90 г, що на 0,5 % більше показника в арахісі Big Boв. Відносно вмісту білка у продукті Козацька Слава то цей показник був нижчим
ніж у Felix Peanuts на 0,6 %.
Дослідження показали, що в арахісі знаходиться
великий вміст жиру. Найбільша кількість жиру була у
горішках Козацька Слава, цей показник становив
48,60 г. Горішки Big Boв на 4,7 % мали нижчий вміст
жиру у порівняні із арахісом Козацька Слава. Аналогічно на 5,3 % виявлено нижчий вміст жиру у продукті Felix Peanuts.
Найвищий вміст золи було виявлено у горішках
Козацька Слава порівнюючи із продукцією Big Boв та
Felix Peanuts показник був більшим, відповідно, на
0,16 % та 0,39 %. Розбіжність у показниках золи може
пояснюватись вмістом NaCl у продукті та регіоном
вирощування горіхів.
Вміст клітковини на 100 г продукту був найбільший в зразках арахісу Big Boв, і становив 3,92 %.

Рис. 2. Показники якості арахісу, бал
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За середньою бальною оцінкою арахіс смажено
солоний Big Boв має 4,96 бали, арахіс Felix Peanuts –
4,97 бали та продукт Козацька Слава – 4,99 бали.
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Висновки
1. Встановлено, що вміст вологи, білка, жиру та
клітковини у горіхах арахісу різних виробників коливається, відповідно, в межах від 0,73 до 1,37 %, від
26,3 до 26,9, від 46,01 до 48,6 г/100 г продукту та від
3,56 до 3,92 %.
2. За органолептичними показниками дослідні зразки арахісу різних виробників відповідають стандартним вимогам.
Перспективи подальших досліджень. Перспективними дослідженнями є вивчення мікроелементів в
арахісі жареному солоному різних виробників.
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Human health is largely determined by the influence of environmental factors, including the quality
of foodstuff. Nutrition is one of the most important factors, so the application of modern knowledge about
the energy value and fatty acid composition of basic foods, as well as the organization of a rational diet
of people on this basis can significantly improve it. This article analyses data on the fatty acid composition of fat when using different feedstuffs in swine diets. The use of additives in animal diets in order to
increase their productivity affects the quality of products, in particular the fatty acid composition of
swine fat, which influences the physical and chemical properties and technological properties of food
products. The role of saturated and polyunsaturated fatty acids in human and animal bodies, which play
an extremely important role in metabolism, is described. The data on their content in fat and swine products as the main source of these substances in the human diet are summarised. The importance of a
balanced intake of polyunsaturated fatty acids in the human diet is discussed, which contributes to the
prevention of various diseases, and a review of the results of studies on the effect of various feedstuffs on
the fatty acid composition of swine products is given, since the content of individual fatty acids that are
not synthesised in the animal body is affected by feed quality and the presence of fatty acids in lipids of
feed, which determine the quality of human foods.
Key words: swine fat, fatty acids, diet, foodstuffs, product quality.

Жирнокислотний склад сала свиней при використанні різних кормових
засобів в раціонах
Н. В. Чижанська, А. А. Поліщук
Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна
Здоров’я людини переважно визначається впливом факторів навколишнього середовища, у тому числі якістю харчових
продуктів. Харчування є одним з найважливіших факторів, тому застосування сучасних знань про енергетичну цінність та
жирно кислотний склад основних продуктів харчування, а також організацію на цій основі раціонального харчування людей
дозволяє значно його підвищити. В даній статті наведено результати аналізу даних щодо жирнокислотного складу сала за
умов використання різних кормових засобів у раціонах свиней. Застосування добавок, які використовують в раціонах тварин, з
метою підвищення їх продуктивності, впливає на якість продукції, зокрема на жирнокислотний склад жиру свиней, від якого
залежать фізико-хімічні та технологічні властивості продуктів харчування. Описується роль насичених та поліненасичених
жирних кислот в організмі людини та тварин, які відіграють надзвичайно важливу роль в обміні речовин. Узагальнюються
дані про їх вміст в салі та продукції свинарства як в основному джерелі цих речовин у харчуванні людини. Розглядається значення збалансованого споживання поліненасичених жирних кислот в раціоні людей, що сприяє профілактиці різних захворювань, а також наводиться огляд результатів досліджень по впливу різних кормових засобів на жирно кислотний склад продукції свинарства, так як на вміст окремих жирних кислот, які не синтезуються в організмі тварин, впливає якість кормів та
наявність жирних кислот у ліпідах кормах, що визначають якісні показники продуктів харчування для людей.
Ключові слова: жир свиней, жирні кислоти, продукти харчування, якість продукції.
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свинини залежить від жирнокислотного складу ліпідів
у тканинах свиней (Berhe et al., 2016).
Лінолева та ліноленова кислоти беруть участь в
утворенні клітинних мембран, оболонок нервових
волокон і служать попередниками поліненасичених
жирних омега-3 і омега-6 кислот. Для повного циклу
метаболізму ненасичених жирних кислот важливим є
наявність в кормі насичених жирних кислот – пальмітинової і стеаринової. Вони слугують попередниками
мононенасичених кислот – пальмітолеїнової і олеїнової, які використовуються для утворення тригліцеридів. Таким чином, поряд з високою енергетичною
цінністю, жирні кислоти надають багатосторонню
метаболічну та регуляторну дію (Patel & Brocks,
2009). А також співвідношення жирних кислот є одним з найважливіших факторів харчової якості м’яса
(Wood et al., 2008; Waszkiewicz-Robak et al., 2015;
Glorieux et al., 2018) та бекону (Larsen et al., 2009).
Регулюючи вміст жиру у кормах змінюється якість
даних продуктів харчування.
Лецитин, що міститься в салі позитивно впливає
на судини і клітинні мембрани, зміцнює їх, робить
еластичнішими. За твердженнями дієтологів, речовини, що знаходяться в салі, запускають механізми
розщеплення жирів. Крім цього, сало в обмеженій
кількості вважається засобом профілактики раку і
допомагає виводити токсини з організму (Simmons et
al., 2015).
В меншій мірі, ніж качиний жир, але сало зменшує
ліпотоксичність печінки, викликану пальмітиновою
насиченою жирною кислотою (Kang et al., 2019), тобто зменшує пошкодження клітин, а також сприяє
меншому підвищенню ліпемії після їжі, порівняно з
пальмовою олією (Teng et al., 2011).
Сало є не лише національним продуктом харчування українців, його також активно використовують
в їжу європейці. В результаті проведеного аналізу
раціонів хачування польських та іспанських студентів
фізкультурного факультету спостерігались суттєві
відмінності у частоті споживання продуктів залежно
від статі. Юнаки віддавали перевагу високонергетичним продуктам, в тому числі і салу (Gacek et al., 2020).
Фізико-хімічні властивості ліпідів та їх жирнокислотний склад змінюються під впливом умов годівлі
свиней. Сало містить різну кількість ненасичених
жирних кислот, залежно від системи вирощування та
годівлі (Serra et al., 2014; Berhe et al., 2016). Висока
концентрація насичених і мононенасичених жирних
кислот у тригліцеридах тісно пов’язана з активним їх
синтезом і нагромадженням в організмі навіть за утримання свиней на раціонах із низьким умістом жиру
(Birta et al., 2016).
В Україні активно інвестуються вкладення в розвиток галузі свинарства, отримуючи повноцінні продукти харчування. З метою оптимізації раціонів по
основних поживних та біологічно активних речовинах
в раціонах свиней, як для вирощування так і для відгодівлі, використовують білково-вітамінно-мінеральні
добавки, ферментні препарати та відходи переробки
олійного виробництва. Використання кормових добавок з вмістом жирних кислот та відходів переробки
соняшнику в раціонах молодняку та свиней на відго-

Вступ
Жири тваринного та рослинного походження є необхідними компонентами раціону харчування людини, так як і білки та вуглеводи. Вони відіграють важливу роль в регуляції обміну речовин, депонують
енергію, виконуючи захисну функцію організму, є
розчинниками і переносниками вітамінів, гормонів,
простагландинів, а також обов’язковою складовою
частиною нервової тканини та структурними компонентами клітинної мембрани. Їх поживна цінність
визначається жирнокислотним складом та розподіленням жирних кислот в молекулі триацилгліцеридів
(Patel & Brocks, 2009; Zaytseva, 2010; Tvrzicka et al.,
2011; Gladyshev, 2012; Liu et al., 2014; Pavlisova et al.,
2016; Ye et al., 2019).
Результати та їх обговорення
Жири необхідно споживати щодня, проте їх доля в
раціоні харчування невелика, денною нормою дорослої людини можна вважати 9–12 г сала, максимальна
тижнева порція – 100 г, тоді від сала буде тільки користь, шкода буде відсутня. Воно є джерелом цінних і
незамінних жирних кислот (Berhe et al., 2016). Містить лецитин, який забезпечує еластичність судин, а
також позитивно впливає на судини і клітинні мембрани, зміцнюючи їх (Yanty et al., 2011). Вільні жирні
кислоти за допомогою хімічних реакцій можна перетворити на широкий асортимент біохімічних продуктів, які використовуються в харчових продуктах, ліках, хімічних та інших галузях промисловості (Huang
et al., 2020).
Жирова тканина тварин майже на 90 % складається з насичених (пальмітинова та стеаринова) й мононенасичених (олеїнова) жирних кислот. На поліненасичені жирні кислоти припадає 10 % від загальної
кількості жирних кислот. Незважаючи на невелику їх
кількість у тригліцеридах, вони відіграють надзвичайно важливу роль в організмі – стимулюють синтез
білків та ліпідів, підвищують стійкість організму до
інфекційних захворювань, підтримують активність
ферментів, регулюють процеси окиснення й виконують інші, не менш важливі функції в організмі (Wood
et al., 2008; Gladyshev, 2012).
Жирнокислотний склад і харчова цінність жиру
характеризується вмістом біологічно активних речовин – жиророзчинних вітамінів, стеринів та фосфоліпідів. Корисні властивості сала в тому, що в ньому
знаходяться вітаміни, мікроелементи (селен), жирні
кислоти (насичені і ненасичені) (Birta et al., 2016).
Найціннішою серед кислот, що містяться в салі, є
арахідонова кислота – поліненасичена жирна кислота,
що має цілий спектр корисних дій, вона покращує
роботу головного мозку, серцевого м’язу, впливає на
роботу нирок і покращує склад крові, виводячи з неї
зайві бляшки холестеринів. На вміст окремих жирних
кислот, які не синтезуються в організмі тварин впливає якість кормів та наявність жирних кислот у ліпідах кормів, що впливає на якісні показники туші
(Holinei & Kvasha 2011). Харчова і біологічна цінність
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дівлі впливають на жирно кислотний склад шпику
свиней.
За даними авторів (Bondarenko & Hutsol, 2016). Білково-вітамінно-мінеральна добавка “Мінактивіт” з
включенням комплексного препарату “Біло-актив”, у
складі якого міститься суміш алюмосилікатів, кальцію, евкаліпту та жирних кислот (капронова, каприлова, капринова та лауринова) та борошно свинячої
крові, яке є ідеальним джерелом протеїну на зміну
загальної кількості ненасичених і насичених жирних
кислот у хребтовому шпику препарат не впливає.
Окремо препарат впливав на кількість насичених
жирних кислот у хребтовому шпику свиней, за рахунок його використання підвищується вміст пальмітинової, міристинової, стеаринової та маргаринової
кислот. По вмісту каприлової, капронової, лауринової, капринової, та арахінової жирних кислот дослідники змін не виявили.
Оскільки тільки насичені жирні кислоти синтезуються в організмі свиней, то, надходження в організм
тварини ненасичених жирних кислот повинно забезпечуватися за рахунок їх вмісту в кормах, які використовуються для балансування раціонів. Ненасичені
жирні кислоти (ліноленова, лінолева) кислоти регулюють холестериновий обмін, а також необхідні для
здорового розвитку, росту та розмноження тварин.
Вони мають позитивний вплив на обмін холестерину
та вітамінів С, Р, групи В в організмі тварин. Підвищувати кількість лінолевої та ліноленової жирних
кислот в раціонах свиней можливо за рахунок різних
джерел жиру (Larsen et al., 2009; Sukhovukha, 2013;
Waszkiewicz-Robak et al., 2015). Рівень лінолевої кислоти, який рекомендовано для молодняку свиней
повинен становити 1,5 % перетравної енергії, а для
дорослого поголів’я свиней, яких вирощують для
отримання високоякісного бекону, у заключний період відгодівлі – 0,7 % (Sukhovukha, 2013). Як дефіцит,
так і надлишок лінолевої кислоти негативно впливає
на стан здоров’я тварин. Включення до раціону відгодівельних свиней лінолевої кислоти змінює жирнокислотний склад не лише жиру, але і позитивно впливає
на якість бекону. Зменшується рівень окислення ліпідів свинячого жиру (Larsen et al., 2009).
За даними (Waszkiewicz-Robak et al., 2015) модифікація джерела жиру в кормах свиней не впливає на
вміст білку та мінеральних речовин, тоді як суттєво
впливає на вміст жиру та вологи в м’ясі свиней. Різне
джерело жиру в кормах свиней не впливає на суму
насичених та ненасичених жирних кислот у жирі, але
суттєво впливає на вміст певних жирних кислот, що
належать до моно ненасичених.
За рахунок додавання рослинної олії до складу раціону молодняку та дорослого поголів'я свиней в організм тварин надходить більше необхідних для нормального перебігу обміну речовин ненасичених жирних кислот (Sukhovukha, 2013). Додавання відстою
соняшникової олії до раціону молодняку свиней має
позитивний вплив на вміст незамінних жирних кислот
в підшкірному салі. На 20,8 % збільшилася кількість
лінолевої кислоти, що вплинуло на підвищення її
похідних, а саме ліноленової та ейкозадієнової, в ре-

зультаті чого є можливість отримати сало збагачене
незамінними жирними кислотами (Sukhovukha, 2013).
Дані, отримані в результаті досліджень по визначенню вмісту жирних кислот свідчать, що збагачення
раціонів свиней ферментним препаратом МЕК-БТУ-6
“Данамікс” не має суттєвого впливу на зміну суми
насичених і ненасичених жирних кислот в хребтовому
шпику. Але мали місце зрушення по вмісту окремих
жирних кислот. За рахунок даної добавки підвищується вміст насичених жирних кислот, а саме пальмітинової, стеаринової, маргаринової та арахінової кислот. А також збільшується кількість мононенасичених
олеїнової, гондоїнової та маргаринолеїнової жирних
кислот, що свідчить про те, що використання препарату в раціонах свиней сприяє підвищення вмісту
поліненасичених жирних кислот в хребтовому шпику
свиней (Hlavatchuk, 2014).
Висновки
Виконаний аналіз літературних джерел свідчить,
що збагачення раціонів свиней різними кормовими
засобами змінює жирнокислотний склад не лише
жиру, але впливає і на якість бекону. Різне джерело
жиру в кормах свиней не впливає на суму насичених
та ненасичених жирних кислот у жирі, але суттєво
впливає на вміст певних жирних кислот.
З метою швидкого нарощування обсягів продукції
галузі свинарства в раціонах тварин активно використовують біологічно активні добавки та відходи переробки олійного виробництва. Розробкою добавок для
тварин займаються багато фірм, як України, так і
Європи та пропонують широкий асортимент добавок
до раціонів різних видів та вікових груп тварин, що
впливають на якість продуктів харчування, зокрема на
якість сала. А корисні властивості сала відчутні у
тому випадку, якщо вживати натуральний, екологічно
чистий продукт.
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Considering the results of literary studies on the nutritional value and biological efficiency of
cranberries and goji berries, it has been established that the development of the technology of semi-finished
minced products with their use is relevant and has practical importance in the production of fish products.
The article deals with the results of the chemical composition, organoleptic evaluation, and physical and
chemical changes in semi-finished minced products with the addition of non-traditional raw materials and
the establishment of their shelf life. The expediency of combining freshwater fish with plant material to
expand the range of biologically valuable food products is presented in the article. The general positive
impressions, harmonious, fish and sweet-salty taste, have shown the expediency of combining cranberries
and goji berries with freshwater fish, as evidenced by high levels of appearance, taste, and smell. In terms
of consistency, fish cutlets are plastic and dense on the cut. It has been found that there are processes of
hydrolytic damage in the control sample after 90 days of storage, which indicates the intensive lipid
hydrolysis and the accumulation of free fatty acids in these samples. In experimental samples, hydrolytic
damage gradually increases and reaches its critical point only close to the end of the shelf life. Oxidation
processes in the lipids of semi-finished products were studied by changes in the accumulation of primary
oxidation products – peroxides and secondary products – carbonyl compounds. According to the dynamics
of changes in the peroxide value of lipids of semi-finished products, it has been established that the control
sample for 60-135 days has not been subjected to storage, and in experimental samples after 135 days, the
quality of the fat deteriorates and is characterized as the one that is not subjected to storage. The research
has established that the use of non-traditional raw materials in the production of semi-finished minced
products allows to improve the technology of production and solve the problem of obtaining the product of a
high nutritional value. The authors found that the developed technology of production of semi-finished fish
products will significantly expand the range of products of functional purpose based on natural components,
which will allow, to some extent, to broaden the current problem of processing raw materials from domestic
reservoirs in Ukraine.
Key words: fish sticks, non-traditional raw materials, cranberries, goji berries, semi-finished products,
organoleptic evaluation.

Дослідження змін показників якості напівфабрикатів під час зберігання
Н. В. Голембовська
Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна
Враховуючи результати літературних досліджень, щодо харчової цінності та біологічної ефективності ягід журавлини та
годжі, встановлено, що розробка технології напівфабрикатів з їх використанням є актуальною і має практичне значення у технології виробництва рибних продуктів. У статті представлені результати хімічного складу, органолептичної оцінки та фізикохімічних змін напівфабрикатів з додаванням нетрадиційної сировини та встановлення їх терміну зберігання. Показано доцільність
поєднання прісноводної риби з рослинною сировиною для розширення асортименту біологічно цінної харчової продукції. Отримані
позитивні загальні враження, гармонійний, рибний та солодкувато-солонуватий смак, показали доцільність поєднання ягід жура-
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влини та годжі з прісноводною рибою про, що свідчать високі показники зовнішнього вигляду, смаку та запаху. За показником
консистенції рибні палички пластичні та щільні на розрізі. Було встановлено, що в контрольному зразку після 90 діб зберігання
проходять процеси гідролітичного псування, що свідчить про інтенсивний гідроліз ліпідів і накопичення вільних жирних кислот у
цих зразках. У дослідних зразках поступово збільшується гідролітичне псування і лише до кінця терміну зберігання досягає критичної точки. Окислювальні процеси в ліпідах напівфабрикатів вивчали по змінах у накопичуванні первинних продуктів окислення перекисів і вторинних продуктів – карбонільних сполук. За динамікою змін перекисного числа ліпідів напівфабрикатів встановлено,
що контрольний зразок протягом 60 – 135 діб не підлягає зберіганню, а в дослідних зразках після 135 днів якість жиру погіршується та характеризується як той, що не підлягає зберіганню. Дослідним шляхом встановлено, що додавання нетрадиційної сировини
дозволяє не лише удосконалити технологію виробництва січених напівфабрикатів, а й вирішити завдання отримання продукту
підвищеної харчової цінності. Авторами було встановлено, що розроблена технологія рибних напівфабрикатів, значно розширить
асортимент продуктів функціонального призначення на основі природних компонентів, що дозволить певною мірою розширити
актуальну проблему перероблення сировини внутрішніх водойм України.
Ключові слова: рибні палички, нетрадиційна сировина, ягоди журавлини, ягоди годжі, напівфабрикати, органолептичне оцінювання.

наступні завдання: розробка рецептурного складу та
технології напівфабрикатів з прісноводної риби з
використанням нетрадиційної сировини; дослідження
змін якості напівфабрикатів під час зберігання за
органолептичними
показниками;
проведення
комплексної оцінки якості готових продуктів в
процесі зберігання.

Вступ
У рибній промисловості важливу роль відіграє раціональне використання сировинної бази, оскільки на
виробництво риба надходить з механічними пошкодженнями, різних розмірів, з дефектами. Технологія з
виготовлення рибних формованих напівфабрикатів
відкриває нові можливості в галузі раціонального
використання вторинної рибної сировини, дозволяє
розширити асортимент рибних продуктів (Ivaniuta et
al., 2021).
Біологічно активні харчові речовини належать до
природних компонентів їжі й володіють вираженим
фізіологічним і фармакологічним впливом на основні
регуляторні та метаболічні процеси організму. Поряд
з цим, вони є ефективним способом боротьби з авітамінозом (Monastyrskij, 2004; Holembovska et al., 2021).
Біологічно активні харчові речовини містяться в сучасній технології виробництва харчових продуктів
рослинної сировини: дикорослих і культивованих
ягодах, які широко поширені в країні. В цілому дикорослу сировину слід розглядати, як джерело надходження в організм людини харчових волокон (Shapiro
et al., 2003).
Зараз актуальною темою є збагачення повсякденного раціону біологічно активними речовинами. Вони
ефективно усувають дефіцит вітамінів, органічних
кислот і мінеральних речовин. Споживання в їжу
продуктів, які несуть негативний вплив на наш організм, примушує переглянути правила сучасного харчування.
Використання нетрадиційної рослинної сировини,
як ягід журавлини, годжі та внесення їх в рецептуру,
дозволяє збагатити раціон біологічно активними речовинами, отримати високоякісні вироби з хорошими
органолептичними показниками, а також розширити
асортимент вже наявних страв (Golembovskaya, 2019).
Мета і завдання дослідження. Метою проведених
досліджень є визначення біологічної цінності нових
рибних напівфабрикатів (рибних паличок) на основі
поєднання
прісноводної
риби
(короп)
та
нетрадиційної сировини (ягоди журавлини та годжі).
Відповідно до поставленої мети були визначені

Матеріал і методи досліджень
Як основну сировину в експериментальних дослідженнях використовували коропа весняного та осіннього вилову згідно з ДСТУ 2284 (DSTU 2284-93), які
були вирощені у водосховищах ПАТ “Черкаси рибгосп”, журавлина згiднo з ДСТУ 5035:2008 та ягоди
годжі згiднo з ТУ У 15.8–00481181–018:2016.
Підготовку проб досліджуваних зразків для органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних
досліджень здійснювали за ГОСТу 7636-85 (GOST
7636-85), відбір проб проводили відповідно до ГОСТу 7631-85 (GOST 7631-85).
Характеристику хімічного складу рибних напівфабрикатів проводили за наступними методиками: масову частку вологи методом висушування зразка продукту до постійної маси за температури 100–105 ºC;
масову частку золи – ваговим методом, після мінералізації наважки продукту в муфельній печі за температури 500–600 °С; масову частку ліпідів методом
Сокслета; масову частку білка визначенням загального азоту за методом Кьельдаля. Озолення зразків проводили на Velp Scientifica серії DK6 (Італія) та відгону
на апараті для перегонки з парою Velp Scientifica
UDK 129 (Італія) (GOST 7636-85).
Результати та їх обговорення
На перших етапах роботи були проведенні дослідження рослинної сировини.
Результати досліджень органолептичних показників ягід журавлини та годжі наведені у таблиці 1.
Фізико-хімічні показники ягід журавлини наведені
в таблиці 2.
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Таблиця 1
Органолептичні показники ягід журавлини та годжі
Біологічно активні добавки
Журавлина
Годжі
ягода темно-червона, кулястої або еліпсоїдної форми діаметром до 12 мм, без видимих
включень та домішок
Приємний соковитий, кислий смак злегка з гіркуваСоковитий, кислий
тим присмаком

Показники
Зовнішній вигляд та
консистенція
Смак та
запах

Від світло до темно- червоного кольору,
однорідний за всією масою

Колір

Темно-червоний, однорідний за всією масою

Таблиця 2
Фізико-хімічні показники ягід журавлини
Назва сировини
Журавлина

Сухі речовини, %
24,2

Вітамін С, мг/100 г
7,04

Основний компонент сухих речовин – цукор. Моноцукри, представлені в плодово-ягідній сировині,
завжди знаходяться з мінеральними солями. Вміст в
ягодах глюкози та фруктози приблизно однаковий,
сахарози практично немає.
Хімічний склад ягід журавлини та годжі представлені в таблиці 3.

Журавлина
80,9
6,2
0,6–3,3
1,4–1,6

Титрована кислотність, %
2,75

При виробництві формованих напівфабрикатів використовували рідке тісто рецептура якого наведена в
таблиці 5.
Таблиця 5
Рецептура рідкого тіста
Найменування
компонентів
Борошно пшеничне
Крохмаль
Сіль
Яйця курині
Вода

Таблиця 3
Хімічний склад ягід журавлини та годжі
Назва показників
Масова частка вологи, %
Цукор, %
Пектинові речовини, %
Клітковина, %

Пектини, г
0,84

Годжі
12
–
2,4
3,1

Рецептурний склад рідкого
тіста, кг на 100 кг
32
5
1,5
3
60

Комбінування прісноводної рибної сировини з рослинною дає змогу оптимізувати смакові властивості
готового продукту, біологічну цінність та продовжити
термін зберігання.
З метою оцінки якості готових виробів проводили
дослідження їх хімічного складу. Отримані результати наведені в таблиці 6.
Згідно з проведеним аналізом хімічного складу
спостерігаємо вміст вологи у зразках, де відповідно
він становить від 75,04 до 83,81 %. Вміст білку коливається від 11,9 до 21,6 %, найменший вміст у контрольному зразку. Це можна пояснити співвідношенням сировини та рослинних добавок.
Вміст жиру у готових пресервах склав від 3,21 до
3,27 %, що свідчить про позитивну дію на смакові
властивості продукту.
За вмістом мінеральних речовин контроль містить
1,08 %. В дослідних зразках їх вміст змінюється від
3,58 до 5,51 %. Дослідні зразки відрізняються від
контролю вмістом мінеральних речовин тому, що
рослинні добавки містять велику кількість мінеральних речовин, які збагачують готовий продукт.
З метою визначення смакових властивостей напівфабрикатів була проведена органолептична оцінка
якості дослідних зразків упродовж усіх етапів виробництва до зберігання. Оцінювання проводили за власною розробленою 5 бальною шкалою.

Аналізуючи представлені дані, можна зробити висновок про різноманітність хімічного складу ягід,
який залежить від виду, сорту, умов проростання і
термінів збору врожаю.
При розробці рецептур враховувалися норми потреб, рекомендовані ФАО ВООЗ. Як контроль було
взято зразок напівфабрикатів, виготовлений без рослинних добавок. Рецептура контрольного та дослідних зразків представлена у таблиці 4.
Таблиця 4
Рецептури рибних паличок з добавками
Рецептурний склад, кг на 100 кг
продукції
Контроль
Зразок 1
Зразок 2
Фарш рибний
78,92
76,92
76,92
Сіль
1
1
1
Яйця в фарш
5
5
5
Хліб
8
8
8
Вода
5
5
5
Крохмаль
2
2
2
Перець чорний
0,06
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
Перець духмяний
Журавлина
2
Годжі
2
Найменування
компонентів
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Дослідження органолептичних показників якості
дослідних зразків напівфабрикатів протягом терміну
зберігання наведені у таблиці 7.
Данні табл. 7 свідчать, що за органолептичними
показниками впродовж 180 днів зберігання всі вироби
мали на поверхні рівномірну рум’яну скоринку, збері-

гали свою форму. Запах зразків зразок 1, 2 оцінений
значно вищими балами, ніж прототипу, особливо
зразок 2 через наявність спецій в його рецептурі. Запах прототипу після зберігання впродовж 90 днів
охарактеризований як специфічний, рибний.

Таблиця 6
Загальний хімічний склад напівфабрикатів, % (n = 5, P  0,05)
Найменування показників
Вміст вологи
Вміст білку
Вміст жиру
Вміст мінеральних речовин

Контроль
83,81 ± 2,4
11,9 ± 0,7
3,21 ± 0,22
1,08 ± 0,14

Зразки напівфабрикатів
Зразок 1
75,04 ± 2,3
18,1 ± 0,9
3,27 ± 0,21
3,58 ± 0,16

Зразок 2
69,64 ± 2,7
21,6 ± 0,8
3,24 ± 0,23
5,51 ± 0,16

Таблиця 7
Органолептична оцінка рибних напівфабрикатів на основі рослинної сировини, бали (n = 5, Р ≤ 0,05)
Найменування
зразків рецептур
контроль

Зразок 1

Зразок 2

Термін зберігання,
дні
30
60
90
135
180
30
60
90
135
180
30
60
90
135
180

зовнішній вигляд
4,8 ± 0,4
4,8 ± 0,4
4,8 ± 0,4
4,6 ± 0,4
4,4 ± 0,3
4,2 ± 0,3
4,4 ± 0,4
4,6 ± 0,4
4,4 ± 0,3
4,2 ± 0,3
4,8 ± 0,4
4,6 ± 0,4
4,2 ± 0,3
4,4 ± 0,3
4,2 ± 0,3

Оцінка показників, бали
запах
консистенція
3,6 ± 0,3
4,6 ± 0,3
3,6 ± 0,3
4,6 ± 0,4
3,4 ± 0,3
4,4 ± 0,4
3,0 ± 0,3
4,0 ± 0,3
2,6 ± 0,2
3,8 ± 0,3
4,8 ± 0,4
3,8 ± 0,3
4,8 ± 0,4
3,8 ± 0,3
4,8 ± 0,3
3,8 ± 0,3
4,6 ± 0,3
3,8 ± 0,3
4,6 ± 0,4
3,6 ± 0,3
4,8 ± 0,3
4,4 ± 0,4
4,8 ± 0,4
4,2 ± 0,3
4,8 ± 0,4
4,2 ± 0,3
4,4 ± 0,3
4,0 ± 0,3
4,0 ± 0,3
4,0 ± 0,3

смак
4,4 ± 0,4
3,8 ± 0,3
3,2 ± 0,3
2,6 ± 0,3
1,6 ± 0,3
5,0 ± 0,4
4,8 ± 0,3
4,6 ± 0,4
4,4 ± 0,4
3,8 ± 0,3
4,6 ± 0,3
4,6 ± 0,4
4,6 ± 0,3
4,4 ± 0,4
3,8 ± 0,3

Загальний
бал
17,4
16,8
15,8
14,2
12,4
17,8
17,8
17,8
17,2
16,2
18,6
18,2
17,8
17,2
16,0

Кислотні числа ліпідів контрольного зразка після
90 дня зберігання досягають 4,0 мг КОН/1 г жиру і
продовжують збільшуватися, що свідчить про інтенсивний гідроліз ліпідів і накопичення вільних жирних
кислот у цих зразках. Кислотне число ліпідів зразків
1, 2 впродовж 180 днів зберігання поступово збільшується і лише до кінця терміну зберігання (180 день)
досягає 4 мг КОН/1 г жиру (Golembovskaya, 2018).

Ступінь накопичування жирних кислот в результаті гідролітичного розкладання ліпідів напівфабрикатів
вивчали за зміною кислотного числа ліпідів. Результати досліджень представлені на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка кислотного числа ліпідів напівфабрикатів
Дані рис. 3 свідчать, що зміни кислотного числа
ліпідів напівфабрикатів під час зберігання протягом
180 днів при температурі мінус 18 °С мають лінійну
тенденцію до збільшення.

Рис. 2. Динаміка перекисного числа ліпідів напівфабрикатів
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(in Russian).

Окислювальні процеси в ліпідах напівфабрикатів
вивчали по змінах у накопичуванні первинних продуктів окислення – перекисів і вторинних продуктів –
карбонільних сполук. Результати досліджень змін
перекисного числа ліпідів напівфабрикатів під час
зберігання представлені на рис. 2.
В дослідних зразках накопичення первинних продуктів окиснення відбувалось найменш повільно у
порівнянні з контролем. Це зумовлено тим, що контрольні зразки рибних паличок мicтять бiльше жиру
проти дослідних, шляхом великого вмісту у рецептурі
рибної сировини.
Висновки
Розроблена технологія рибних напівфабрикатів,
значно розширить асортимент продуктів функціонального призначення на основі природних компонентів, що дозволить, певною мірою, розширити актуальну проблему перероблення прісноводної риби.
Перспективи подальших досліджень. Отримані
позитивні дослідження свідчать про продовження
вивчення даної технології та потребують подальших
розробок.
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The article highlights the current state of the production of dairy and vegetable food products. The results of studies of organoleptic and physical, chemical indicators of the quality of various herbal drinks:
coconut, almond and oat, are presented, as well as an analysis and comparison with cow's milk, which is
used in hotel and restaurant complexes in Bela Tserkva. For assessing the quality according to the organoleptic characteristics of the beverages, the following were examined: appearance, color, smell, taste and
consistency. It was found that according to these indicators, herbal drinks comply with the regulatory documentation for these products. When assessing the quality by physical and chemical indicators, the mass
fraction of fat, dry matter, titratable and active acidity, and density were established. The titratable acidity
of milk-like drinks was within the normal range and did not exceed 10 ⁰T. The mass fraction of fat in coconut milk was 1.2 %, almond-rice milk – 1.3 % and oat milk – 2.4 %. Mass fraction of coconut milk solids
was 7.6%, almond-rice 10.5% and oat milk 11.4%. The density of all types of herbal drinks was in the range
of 1005–1015 kg/m3. The indicators of the quality of cow's milk, which is used in hotel and restaurant complexes, have been investigated in a comparative form. In terms of organoleptic indicators, the quality of
cow's milk corresponds to the normative documentation. The fat mass fraction of cow's milk was 2.5 %, the
mass fraction of solids was 12.5%, the titratable acidity was at the level of 18 ⁰T, the active acidity pH was
6.6, and the density was 1028 kg/m3. Analysis of various types of vegetable and cow's milk, which are used
in hotel and restaurant complexes in the city of Bela Tserkva, in terms of physicochemical and organoleptic
quality indicators, allows us to consider herbal drinks as substitutes for traditional products capable of
providing the human body with essential nutritional factors.
Key words: functional food, vegetable drink, coconut milk, almond milk, oat milk, cow's milk, mass fraction of fat, mass fraction of dry substances, titratable acidity, active acidity.

Фізико-хімічні та органолептичні показники рослинного молока, яке
використовують у готельно-ресторанних комплексах
С. В. Мерзлов, Ю. О. Шурчкова, А. Д. Цебро, О. П. Гребельник, Г. П. Калініна, Н. В. Роль
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
У статті висвітлено сучасний стан виробництва молочно-рослинних харчових продуктів. Наведено результати досліджень
органолептичних та фізико-хімічних показників якості різних рослинних напоїв: кокосового, мигдального та вівсяного, а також
проведено аналіз та порівняння з коров’ячим молоком, яке використовують у готельно-ресторанних комплексах м. Біла Церква. За
проведення оцінки якості за органолептичними показниками напоїв досліджували: зовнішній вигляд, колір, запах, смак та консистенцію. Встановлено, що за цими показниками рослинні напої відповідають нормативній документації на дані продукти. Під час
проведення оцінки якості за фізико-хімічними показниками встановлювали масову частку жиру, сухих речовин, титровану та
активну кислотність, густину. Титрована кислотність молокоподібних напоїв була в межах норми і не перевищує 10 ⁰Т. Масова
частка жиру кокосового молока становила 1,2 %, мигдально-рисового – 1,3 % та вівсяного – 2,4 %. Масова частка сухих речовин
кокосового молока становила – 7,6 %, мигдально-рисового 10,5 % та вівсяного – 11,4 %. Густина всіх видів рослинних напоїв була в
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межах 1005–1015 кг/м3. У порівняльній формі досліджено показники якості молока коров’ячого, яке використовують у готельноресторанних комплексах. За органолептичними показниками якість молока коров’ячого відповідає нормативній документації.
Масова частка жиру молока коров’ячого становила 2,5 %, масова частка сухих речовин 12,5 %, титрована кислотність була на
рівні 18 ⁰Т, активна кислотність рН – 6,6, густина – 1028 кг/м3. Аналіз різних видів рослинного і коров’ячого молока, які використовують у готельно-ресторанних комплексах м. Біла Церква за фізико-хімічними та органолептичними показниками якості дозволяє розглядати рослинні напої як замінники традиційних продуктів здатних забезпечувати організм людини есенціальними
факторами живлення.
Ключові слова: функціональні продукти харчування, рослинний напій, кокосове молоко, мигдальне молоко, вівсяне молоко, коров’яче молоко, масова частка жиру, масова частка сухих речовин, титрована кислотність, активна кислотність.

Вступ

тять холестерину, лактози, крохмалю, гормонів та
антибіотиків порівняно з молоком тваринного походження. За промислової технології виготовляють
рослинні замінники молока із сої, рису, вівса, пшениці, різноманітних горіхів, а також з насіння маку,
соняшника, гарбуза, льону, амаранту, конопель тощо
(Samofalova & Simonenkova, 2004; Oupadissakoon et
al., 2010; Polishchuk, 2013).
Враховуючи зазначене, актуальним є дослідження
спрямовані на проведення порівняльної оцінки складу
замінників молока, які безпосередньо використовує
споживач.
Метою статті є дослідження фізико-хімічних та
органолептичних показників якості різних видів рослинного молока, яке використовують у готельноресторанних комплексах м. Біла Церква.

З кожним роком все більше уваги приділяють виробництву нетрадиційних та комбінованих молочнорослинних харчових продуктів, розробляють нові
біотехнології за використання рослинної сировини та
продуктів переробки сої, кокосу, мигдалю, насіння
гарбуза, соняшнику, конопель. Впроваджують методи
збагачення молока білком, у тому числі рослинним,
створюють замінники коров’ячого молока тощо
(Trufkati, 2006; Diakonova et al., 2016).
У сучасній харчовій промисловості з метою корекції раціонів харчування, підвищення зацікавленості
споживачів, збільшення асортименту та конкурентоспроможності продуктів використовують функціональні компоненти: харчові волокна, вітаміни, мінеральні елементи, поліненасичені жирні кислоти, антиоксиданти, олігосахариди, які мають антиалергенні,
антистресові, адаптогенні, тонізуючі, стимулюючі та
радіопротекторні властивості. Це пов’язано зі збільшенням кількості людей, що страждають на алергію
або мають надчутливість до білків тваринного походження, або у разі нездатності засвоювати молочний
цукор – лактозу (Hramcova et al., 2012).
Однією з основних проблем харчової промисловості, у тому числі молочної, є забезпечення населення
повноцінним білком. Сьогодні встановлено поступове
заміщення у раціонах харчування білків тваринного
походження рослинними. З метою забезпечення повноцінного харчування необхідно створювати та постійно розширювати асортимент продуктів, які за своїм складом повинні бути максимально наближені до
складу натурального коров’ячого молока (Oupadissakoon et al., 2009; Diakonova et al., 2016).
Функціональні продукти та напої, які сприятливо
впливають на здоров’я людини за їхнього регулярного
вживання в оптимальних дозах, займають у раціоні
харчування сучасної людини все більшу частку. Крім
поживних речовин, вони містять функціональні інгредієнти, що допомагають адаптуватися до впливу навколишнього середовища, запобігти виникненню
захворювань і попередити передчасне старіння. Широкий спектр таких речовин, представлено у продуктах рослинного походження (Trufkati, 2006).
Сьогодні особливу увагу споживачі приділяють
молокоподібним напоям, що імітують смак, консистенцію та фізико-хімічні властивості молочних напоїв, проте їх виготовляють виключно з рослинної сировини (Onsaard et al., 2005). Їх можливо використовувати як замінник тваринного молока й виготовляти
продукти на його основі, а також додавати до кулінарних страв. Такі напої є низькокалорійними, не міс-

Матеріал і методи досліджень
Дослідження були проведені в умовах наукової
лабораторії кафедри безпечності та якості харчових
продуктів, сировини та технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету.
Для проведення дослідження було відібрано проби
відповідно до ДСТУ 4856:2007 трьох видів рослинних
напоїв: кокосового “Alpro for professionals” з масовою
часткою жиру 1,4 %, мигдально-рисового “Ідеаль
Немолоко” та вівсяного “Ідеаль Немолоко” з масовою
часткою жиру, відповідно, 1,5 та 2,4 %, а також молоко коров’яче “Селянське” з масовою часткою жиру
2,5 % відповідно до ДСТУ ISO 5538:2004, які використовують у готельно-ресторанних комплексах м. Білої
Церкви.
Стандартний комплекс досліджень якості цих видів рослинних напоїв складався з двох методів: органолептична оцінка і оцінка фізико-хімічних показників.
Оцінка якості кокосового напою за органолептичними показниками була проведена відповідно до методики розробленої і запропонованої групою вчених
S. Wattanapahu, T. Suwonsichon, W. Jirapakkul,
S. Kasermsumran (Wattanapahu et al., 2012), вівсяного
та мигдального молока відповідно до ДСТУ
7199:2009 (DSTU 7199:2009, 2011). Органолептичне
оцінювання якості молока коров’ячого проводили
відповідно до ДСТУ 2661:2010 (DSTU 2661:2010,
2010).
Під час проведення фізико-хімічних досліджень
встановлювали показники, рекомендовані міжнародним стандартом на рідкі продукти з кокосових горіхів
– Сodex alimentarius CXS 240-2003 (Codex alimentarius
international food standards, 2003).
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Напій мигдально-рисовий “Ідеаль Немолоко” за
зовнішнім виглядом це однорідна, непрозора рідина,
кремового кольору, має приємний аромат мигдалю, на
смак солодкуватий з горіховим присмаком, консистенція однорідна.
Дослідження показало, що вівсяний напій “Ідеаль
Немолоко” є однорідною непрозорою рідиною, білого
кольору з сірим відтінком. Запах був приємний, смак
солодкуватий, відчувався присмак зерна вівса. Консистенція продукту була однорідна, без осаду.
Також досліджено показники якості молока коров’ячого “Селянське”. Зовнішній вигляд та консистенція продукту однорідна рідина без осаду, смак та
запах чисті, з легким присмаком пастеризації. Колір
білий, рівномірний за всією масою.
Отже, дослідні рослинні напої за деякими органолептичними показниками є подібні до коров’ячого
молока – це рідина солодкувата на смак. Колір напоїв
є ідентичний білий (“Alpro for professionals” та вівсяний напій “Ідеаль Немолоко”) або наближений кремовий (мигдально-рисовий напій “Ідеаль Немолоко”),
Консистенція напоїв була ідентична натуральному
молоку. За смаком та запахом напої відрізнялись від
натурального молока, залежно від виду сировини, з
якої виготовлено (мигдалю, кокосу, вівса).

Визначення масової частки сухих речовин проводили за методикою, розробленою групою вчених
(Phungamngoen et al., 2004). Метод ґрунтується на
висушувані зразків у сушильній шафі за температури
102 ± 2 ⁰С протягом 2 годин до сталої маси.
Визначення титрованої кислотності рослинних напоїв та молока проводили титрометричним методом,
активної кислотності рН – потенціометричним методом. Розбіжність між трьома паралельними вимірюваннями титрованої кислотності проб не перевищувала
1–2 ⁰Т. За кінцевий результат вимірювань брали середнє арифметичне значення результатів обчислень. Масову частку жиру визначали кислотним методом Гербера відповідно до ДСТУ ISO 488:2007 (DSTU ISO
488:2007, 2009), визначення густини – аерометричним
методом ДСТУ 6082:2009 (DSTU 6082:2009, 2009).
Результати та їх обговорення
Встановлено, що напій кокосовий “Alpro for professionals” за зовнішнім виглядом відповідав однорідній, непрозорій рідині, білого кольору, із приємним,
слабо вираженим кокосовим запахом. Напій мав характерний солодкуватий специфічний смак та однорідну
консистенцію.

Таблиця 1
Органолептичні показники рослинного та коров’ячого молока
Показник
Зовнішній
вигляд
Колір
Запах
Смак
Консистенція

Кокосове молоко “Alpro
for professionals”
Однорідна, непрозора
рідина
Білий
Приємний, слабко
виражений кокосовий
Характерний, солодкий,
відчувається смак кокосу
Однорідна

Характеристика
Мигдально-рисове “Ідеаль Вівсяне молоко “Ідеаль
Немолоко”
Немолоко”
Однорідна, непрозора
Однорідна, непрозора
рідина
рідина
Кремовий
Білий з сірим відтінком
Приємний

Приємний

Солодкуватий, горіховий
присмак

Солодкуватий, приємний присмак зерна вівса

Молоко коров’яче
“Селянське”
Однорідна, непрозора рідина
Білий
Чисті, без сторонніх
присмаків та запахів,
з легким присмаком
пастеризації

Однорідна

Однорідна

Однорідна

даний показник був у 2,25 рази меншим (Р ≤ 0,001).
Відхилень показників активної та титрованої кислотності від встановлених норм дослідних рослинних
напоїв та коров’ячого молока не було виявлено.
Порівнюючи фізико-хімічні показники молока коров’ячого та рослинного, варто відмітити, що молокоподібні продукти дещо відрізняються від традиційних за масовою часткою жиру, вміст сухих речовин та
густиною. Отже, масова частка жиру у кокосовому
молоці є нижчою на 1,3 %, у мигдально-рисовому – на
1,2 % та у вівсяному – на 0,1 %, порівняно з аналогічним показником у коров’ячому молоці.
Масова частка сухих речовин у кокосовому молоці
становила 7,6 %, у мигдально-рисовому та вівсяному,
відповідно, 10,5 та 11,4 %. Порівнюючи до молока
коров’ячого масова частка сухих речовин у кокосовому молоці вірогідно була меншою. Різниця становила
4,9 %.

Під час дослідження якості напоїв та коров’ячого
молока за фізико-хімічними показниками визначали:
активну та титровану кислотність, масову частку жиру та сухих речовин, густину (табл. 2). Активна кислотність молока коров’ячого становила 6,6. Показники рН кокосового молока “Alpro for professionals”
вірогідно не відрізнявся від молока коров’ячого. Підвищення активної кислотності було лише на 1,5 %.
Активна кислотність мигдально-рисового та вівсяного
молока була однаковою в межах рН 6,8. Показники
вірогідно не відрізнялись від молока коров’ячого.
Встановлено, що титрована кислотність кокосового молока становила 10 ⁰Т, мигдально-рисового та
вівсяного по 8 ⁰Т. Титрована кислотність кокосового
молока була у 1,8 (Р ≤ 0,001) рази меншою порівняно
із молоком коров’ячим. Показники титрованої кислотності мигдально-росового та вівсяного молока були
однаковими. Порівнюючи до молока коров’ячого
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Таблиця 2
Фізико-хімічні показники різних видів рослинного молока, n = 10, M ± m
Кокосове молоко “Alpro
for professionals”
Активна кислотність, рН
6,7 ± 0,05
Титрована кислотність, ⁰Т
10,0 ± 0,57***
Масова частка жиру, %
1,2 ± 0,09**
Масова частка сухих речовин, %
7,60 ± 0,418**
1010,5 ± 4,32*
Густина, кг/м3
Примітка: * P ≤ 0,05; ** P ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001
Показники

Мигдально-рисове
“Ідеаль Немолоко”
6,8 ± 0,03
8,6 ± 0,33***
1,3 ± 0,08**
10,50 ± 0,322*
1010 ± 3,36*

Слід відмітити, що вівсяне молоко за вмістом сухих речовин вірогідно не відрізнялось від молока
коров’ячого із масовою часткою жиру 2,5 %. Встановлено, що густина рослинного молока була в межах
1010–1015 кг/м3 і залежить від виду напою. Густина
коров’ячого молока більша – 1028 кг/м3. Найнижчу
густину мали кокосове і мигдально-рисове молоко,
що може пояснюватись масовою часткою жиру в
продуктах на рівні 1,2–1,3 %.
Отже, результати дослідження показали, що за фізико-хімічними та органолептичними показниками
рослинне молоко подібне до коров’ячого. Проте, густина і масова частка жиру є меншою у кокосовому та
мигдально-рисовому напоях. Порівнюючи вівсяне і
коров’яче молоко суттєвої різниці за цими показниками відмічено не було.
Органолептичні показники (смак, запах) кокосового, мигдально-рисового та вівсяного молока були
трохи специфічними відносно молока коров’ячого,
проте дані ознаки урізноманітнюють асортимент напоїв за смаковими якостями.

Вівсяне молоко
Молоко коров’яче
“Ідеаль Немолоко”
“Селянське”
6,8 ± 0,02
6,6 ± 0,03
8,6 ± 0,33***
18,3 ± 0,18
2,4 ± 0,13
2,5 ± 0,14
11,46 ± 0,318
12,50 ± 0,425
1015,0 ± 5,18
1028,0 ± 4,16

6. Масова частка сухих речовин у кокосовому
молоці становила 7,6 %, у мигдально-рисовому та
вівсяному, відповідно, 10,5 та 11,4 %, у коров’ячому
молоці – 12,5 %.
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To improve public health, it is necessary to produce products that include natural ingredients with antioxidant properties. In foreign and domestic practice, there is a significant number of multifunctional additives of plant origin, which combine the ability to improve the antioxidant and flavoring properties of finished products. The development of the technology of meat and fish formed semi-finished products of the
Ayurvedic direction is relevant today. The main raw materials for the production of batches of meat and fish
formed were poultry meat, sea fish – hake, pollock, ocean saithe, haddock, which have the greatest amount
of protein. As a result of a comparison of the chemical composition of fish and meat raw materials, organoleptic studies, it was found that the most optimal ratio was the samples in which chicken fillets and ocean
fish fillets – haddock were used in a ratio of 50 : 50 %; pollock – In a ratio of 60 : 40 %. To extend the shelf
life of the developed meat and fish formed, we have chosen extractive cardamom oils and a mixture of
rosemary and thyme. Four variants of formulations were developed with the addition of extractive oils of
cardamom and a mixture of rosemary and thyme in the amount of 2, 3, 5 and 8 % to the mass of raw minced
meat. As a result of organoleptic studies, a comparative analysis of the average ratings of each sample
using different amounts of fish raw materials, it was found that among the additives presented, the best is a
mixture of extractive oils of rosemary and thyme with, namely, a sample of meat and fish formed semifinished products using haddock fish fillets and a sample in the composition which includes pollock fillet
with a blend of rosemary and thyme extractive oils. Also, microbiological studies of samples of meat and
fish formed were carried out with the addition of a mixture of extractive oils of rosemary and thyme. Based
on the results of microbiological studies, the safety and quality of the developed products have been confirmed.
Key words: poultry meat, haddock, saithe, meat and fish semi-finished products, extract, cardamom,
rosemary, thyme, technology.

Перспективи використання екстрактивних олій з пряно-ароматичної
сировини в технології формованих напівфабрикатів
Л. В. Пешук1, І. І. Сімонова2
1
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Для поліпшення здоров’я населення необхідно виробляти продукти, до складу яких включаються натуральні інгредієнти з антиоксидантними властивостями. В зарубіжній та вітчизняній практиці існує значна кількість поліфункціональних добавок рослинного походження, які поєднують в собі здатність до поліпшення антиоксидантних та смакоароматичних властивостей готових продуктів. Актуальною на сьогодні є розробка технології м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів аюрведичного спряScientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2021, vol. 23, no 96
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мування. Основною сировиною для виробництва дослідних партій м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів було вибрано м’ясо
птиці, морську рибу ‒ хек, мінтай, океанічну ‒ сайду, пікшу, що мають найбільшу кількість білка. В результаті порівняння хімічного складу рибної і м’ясної сировини, проведених органолептичних досліджень, встановлено, що найбільш оптимальним співвідношенням характеризувалися зразки, до складу яких входили куряче філе та філе океанічної риби ‒ пікші у співвідношенні 50:50 %;
сайди ‒ у співвідношенні 60:40 %. Для подовження терміну зберігання розроблених м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів
нами були обрані екстрактивні олії кардамону та суміш розмарину і чебрець. Було розроблено по 4 варіанти рецептур з додаванням екстрактивних олій кардамону та суміші розмарину і чебрецю у кількості 2, 3, 5 та 8 % до маси сирого фаршу. В результаті
органолептичних досліджень, порівняльного аналізу середніх оцінок кожного зразка з використанням різної кількості рибної сировини встановлено, що серед даних добавок найкращою є суміш екстрактивних олій розмарину і чебрецю, а саме зразок м’ясорибних формованих напівфабрикатів з використанням філе риби пікші та зразок, до складу якого входить філе риби сайди з сумішшю екстрактивних олій розмарину і чебрецю. Також були проведенні мікробіологічні дослідження зразків м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів з додаванням суміші екстрактивних олій розмарину і чебрецю. За результатами мікробіологічних досліджень підтверджено безпечність та якість розроблених продуктів для споживання.
Ключові слова: м’ясо птиці, пікша, сайда, м’ясо-рибні напівфабрикати, екстракт, кардамон, розмарин, чебрець, технологія.

Вступ

шення антиоксидантних та смакоароматичних властивостей готових продуктів.
Антиокислювальні властивості екстракту розмарину обумовлені вмістом в ньому широкого спектру
фенольних дитерпенів. Серед них ‒ карнозинова кислота, карнозол, розманол, епірозманол, ізорозманол,
метілкарнозат та ін. (Del campo et al., 2000). Основним
антиокислювачем в екстрактах розмарину вважається
карнозинова кислота, вміст якої становить 0,35 % від
сухої речовини листя розмарину. Екстракти розмарину надзвичайно важливі для продуктів переробки
м'яса і риби, оскільки нечутливі до кухонної солі і
харчових фосфатів. Карнозинова кислота як індивідуальна речовина не є дозволеною харчовою добавкою,
але в складі натуральних екстрактів розмарину, орегано і шавлії проявляє свої антиокислювальні властивості та зберігає харчові продукти від псування
(Kiseljova, 2017).
До складу хімічних речовин насіння кардамону
входить ефірна олія від 3 до 8 %, що складається з αтерпінін ацетату, 1,8-цинеолу, терпінеолу, лимонна,
неоролідола, ліналоола, α-пінена та ін. Екстракт кардамону має виражену тонізуючу дію, стимулює роботу мозку, сприяє поліпшенню травлення, поліпшує
апетит, має протизапальну, сечогінну, антиоксидантну дію (Garg et al., 2016).
Трава чебрецю характеризується антиоксидантними властивостями (Gallego et al., 2013). Вона містить
понад 1 % ефірної олії, основним компонентом якої є
феноли: кристалічний тимол (до 35 %) і рідкий карвакрол (до 20 %). У незначних кількостях олія містить
терпени: цимол, борнеол, цингіберин, терпін, терпінеол (Sur et al., 1998). Знайдено в траві тритерпени (урсолова і олеанолова кислоти), а також флавоноїди,
дубильні речовини, гіркоти, мінеральні солі (Drachuk
et al., 2018).
Розробка технології м’ясо-рибних напівфабрикатів
в Україні є актуальною, оскільки дозволяє створення
нових видів продуктів на основі рибного фаршу, дає
можливість використання сировини без відходів і
сприяє розширенню асортименту продукції, збагаченої за хімічним складом.

Сьогодні спостерігається зростання попиту на
продукти, що володіють унікальними біологічно активними речовинами, здатними позитивно впливати
на здоров’я людини (Gavalko et al., 2015).
На прилавках супермаркетів України дуже мало
м’ясо-рибних напівфабрикатів, відомості про використання рибної сировини при виробництві комбінованих напівфабрикатів обмежені. Харчова цінність риби
визначається насамперед вмістом повноцінних білків
(Balami et al., 2019). Залежно від виду в рибі міститься
(у %): білка ‒ від 15 до 19,5, жиру ‒ від 0,4 до 5,7,
мінеральних речовин ‒ від 1,2 до 1,7 (Sarvenaz &
Sampels, 2017). Так, масова частка білка в м’язах океанічної риби, а саме сайди складає 19,1 %, пікші –
18,1 % (Kandyliari et al., 2020), тимчасом як в м’ясі
птиці – 18,2 % (Peshuk et al., 2008; Maevskaya, 2015).
Для поліпшення здоров’я населення необхідно виробляти продукти, до складу яких входить натуральні
інгредієнти з антиоксидантними властивостями.
Практично відсутні дані, які дозволили б виявити
вплив риби на здатність до окислення жирових компонентів та якісні характеристики цих напівфабрикатів.
Однією з особливостей ринку інгредієнтів для харчової промисловості є тенденція до збільшення виробництва комбінованих добавок, що являють собою
суміші ароматичних екстрактів, емульгаторів, консервантів, фосфатів. Сьогодні смак і аромат продуктів
досягається не за рахунок використання суміші натуральних прянощів, а за рахунок спеціально розроблених сумішей натуральних ефірних олій і витяжок з
прянощів і пряно-ароматичних рослин, диспергованих
на харчовий носій (Mattioli et al., 2016).
Окислення жирових компонентів м’ясних, рибних
та комбінованих продуктів є однією з найважливіших
проблем м’ясної і рибопереробної промисловості.
Окислювальні процеси знижують харчову цінність
продуктів головним чином за рахунок зміни хімічного
складу жирів (вивільнення жирних кислот, утворення
перекисів і вторинних продуктів окислення) і зниження вмісту жиророзчинних вітамінів (А, Д, Е, К,
біотин, каротиноїди) (Youling, 2017).
В зарубіжній та вітчизняній практиці існує значна
кількість поліфункціональних добавок рослинного
походження, які поєднують в собі здатність до поліп-

Матеріал і методи досліджень
Під час проведення досліджень використовували
органолептичний метод, що базується на аналізі
сприйняття органів чуття: зору, слуху, нюху, дотику
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Для виготовлення дослідної партії м’ясо-рибних
напівфабрикатів нами було взято м’ясо птиці як найдоступніша для українського споживача сировина, а
також морську рибу ‒ хек, минтай, океанічну ‒ сайду,
пікшу.
Було розроблено експериментальні м’ясо-рибні
фаршеві системи для вибору найбільш оптимальних
співвідношень між м’ясною (від 50 % до 90 %) та
рибною (від 10 % до 50 %) сировиною. За контроль
було обрано котлети “Християнські”, вироблені згідно з ТУ 9214-021-51361389-2002. В таблиці 1 наведені
варіанти комбінування м’ясної та рибної сировини.

та смаку і виражаються в балах відповідно до ДСТУ
4823.2:2007 “Органеолептичне оцінювання показників якості”.
Визначення кількості мезофільно аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів (кМАФАМ)
у дослідних зразках м’ясо-рослинних формових напівфабрикатів проводили за допомогою підрахунку
колоній, які зростають на твердому живильному середовищі після інкубації за температури 30 °C згідно з
ДСТУ ISO 4833:2006. Метод виявлення бактерій групи кишкових паличок (БГКП) базується на їх властивості розщеплювати глюкозу та лактозу згідно з
ГОСТ 30518-97.

Таблиця 1
Рецептури експериментальних зразків м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів
Варіант рецептури
Сировина

Контроль
ТУ 9214-02151361389-2002
53,7

Зразок № 1
90:10

Куряче філе
Риба* (сайда, пішка, хек,
минтай), г
Хліб, г
11,2
Меланж, г
5,5
Цибуля ріпчаста, г
11,2
Сіль, г
1,2
Перець, г
0,1
Панірувальні
4,0
сухарі, г
Вода, г
13,0
Примітка: * кількість рибної сировини в рецептурах
видів риби, наведених в табл. 1.

Зразок № 2
80:20

Зразок № 3
70:30

Зразок № 4
60:40

Зразок № 5
50:50

48,3

42,9

37,6

32,2

26,85

5,4

10,8

16,1

21,5

26,85

11,2
5,5
11,2
1,2
0,1

11,2
5,5
11,2
1,2
0,1

11,2
5,5
11,2
1,2
0,1

11,2
5,5
11,2
1,2
0,1

11,2
5,5
11,2
1,2
0,1

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

11,7
10,4
9,1
7,8
6,5
м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів була актуальною для всіх

Результати та їх обговорення

В результаті порівняння хімічного складу рибної і
м’ясної сировини, проведених органолептичних досліджень, встановлено, що найбільш оптимальним співвідношенням вирізнялися зразки, до складу яких входили куряче філе та філе океанічної риби ‒ пікші у
співвідношенні 50:50 %; сайди ‒ у співвідношенні
60:40 %.
Метою даної роботи є підбір оптимальної кількості поліфункціональної добавки олійних екстрактів
кардамону (Elettaria cardamomum), сумішей олій розмарину (Rosmarinus) і чебрецю (Thymus serpyllum),
отриманих методом мацерації, у розроблених рецептурах м’ясо-рибних напівфабрикатів та проведення
подальших досліджень за мікробіологічними показниками.

Екстрактивні олії з пряно-ароматичних рослин кардамону та суміші розмарину і чебрецю додані у кількості 2, 3, 5 та 8 % до маси сирого фаршу. Як контроль було обрано котлети “Християнські”. За результатами органолептичної оцінки було вибрано зразок
№ 4 з використанням філе риби сайди і зразок № 5 з
використанням філе риби пікші. У табл. 2 наведено
органолептичну оцінку розроблених дослідних зразків з використанням філе риби пікші та екстрактом
кардамону, внесеним до складу рецептури у кількостях: зразок № 1 – 2 %; зразок № 2 – 3 %; зразок № 3 –
5 %; зразок № 4 – 8 %.

Таблиця 2
Органолептична оцінка розроблених дослідних зразків (філе риби пікші з екстрактом кардамону)
Показники
Зразок
Контроль
Зразок 1 (2 %)
Зразок 2 (3 %)
Зразок 3 (5 %)
Зразок 4 (8 %)

Зовнішній
вигляд
8
7
7
8
8

Колір

Смак

Запах

Консистенція

7
8
7
6
8

9
5
8
7
4

8
6
9
7
3

7
6
7
7
6
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Вид на
розрізі
8
7
7
8
7

Середня
оцінка
7,83
6,5
7,5
7,16
6,0
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На рис. 1 зображено результати органолептичної
оцінки розроблених дослідних зразків з використанням філе океанічної риби пікші з екстрактом кардамону у вигляді профілограми.

зовнішній вигляд зразка, порівняно із контрольним
зразком не відрізняється.
До зразка № 2 додали екстракт суміші розмарину
та чебрецю у кількості 3 %, що призвело до найкращих органолептичних властивостей та набрав 7,83
бали за показниками “запах” та “смак”. Найменшу
кількість балів набрав зразок № 4.
В результаті досліджень встановлено, що на поліпшення органолептичних властивостей готових
м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів з використанням філе риби пікші має екстракт кардамону та
екстракт суміші розмарину і чебрецю, використаних у
кількості 3 %.
Також проведено дослідження органолептичної
оцінки дослідних зразків м’ясо-рибних формованих
напівфабрикатів з використанням філе океанічної
риби сайди. Результати досліджень наведено на
рис. 3.

Рис. 1. Профілограма органолептичних показників
дослідних зразків (філе риби пікші з екстрактом
кардамону)
Після проведених досліджень, встановлено, що
зразок № 1 мав слабкий, майже невідчутний запах та
смак, притаманний кардамону. Вид на розрізі задовільний, без зайвих включень. Колір та зовнішній вигляд зразка, порівняно із контрольним зразком, майже
не зазнав змін. Зразок № 2 отримав найбільший середній бал – 7,5. Він вирізняється приємним запахом та
смаком. Вигляд на розрізі задовільний, без зайвих
включень. Колір та зовнішній вигляд зразка не відрізняється від контрольного зразка. Зразок № 4 характеризується різким запахом та відчутним смаком кардамону, викликає гіркий присмак.
На рис. 2 наведено результати органолептичної
оцінки дослідних зразків з використанням філе риби
пікші та екстрактом суміші розмарину і чебрецю, що
були внесені до складу рецептури у кількостях: зразок
№ 1 – 2 %; зразок № 2 – 3 %; зразок № 3 – 5 %; зразок
№ 4 – 8 %.

Рис. 3. Профілограма органолептичних показників
дослідних зразків (філе риби сайди з екстрактом
кардамону)
За показником “Зовнішній вигляд” найбільшу кількість балів – 7, 6 набрали зразки № 2 та № 4, за показником “колір” усі дослідні зразки не поступались контролю. Проте за показниками “запах” і “смак” значна
різниця за кількістю балів була на користь зразів № 4 та
№ 3. Як і за результатами попередніх досліджень, в
дослідних зразках з філе риби сайди екстракт кардамону вирізняється найкращими органолептичними
властивостями, коли його концентрація у фарші становить 2 %.
На рис. 4 наведено результати органолептичних показників дослідних зразків з використанням філе риби
сайди з сумішами екстрактивних олій розмарину і
чебрецю.
Під час проведення досліджень визначено оптимальну кількість внесення до фаршевих систем олій, а
саме олійних екстрактивних олій кардамону та суміші
екстрактивних олій розмарину і чебрецю. Встановлено, що додавання більше ніж 3 % до загальної маси
однієї котлети негативно впливає на такі показники,
як “смак” та “запах”. “Зовнішній вигляд” та “вигляд
на розрізі”, порівняно з контролем, не змінювався.

Рис. 2. Профілограма органолептичних показників
дослідних зразків (філе риби пікші з сумішшю
екстрактивних олій розмарину і чебрецю)
За результатами досліджень встановлено, що зразок № 1, до складу якого входить екстракт суміші
розмарину та чебрецю у кількості 2 % ідентичний до
зразка № 1 з екстрактом кардамону, а саме має слабкий, майже не чутний запах та смак, притаманний
розмарину. Вигляд на розрізі задовільний, колір та
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марину і чебрецю із середніми оцінками, а саме зразок № 2 з використанням філе риби пікші та суміші
екстрактивних олій розмарину і чебрецю – його середній бал становив 7,83, а також та зразок № 2, до
складу якого входить філе риби сайди та сумішi екстрактивних олій розмарину і чебрецю, середній бал
якого становив – 8,0.
В умовах дослідної лабораторії кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ були проведенні мікробіологічні дослідження показників зразків м’ясо-рибних
формованих напівфабрикатів з додаванням суміші
екстрактивних олій розмарину і чебрецю. Результати
мікробіологічних досліджень наведені в таблицях 3–4.
Серед показників, що досліджувались, були: визначення кількості мезофільно аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАМ), що
визначається кількістю колоній утворюваних одиниць
в 1 г продукту та бактерій групи кишкових паличок
(БГКП).

Рис. 4. Профілограма органолептичних показників
дослідних зразків (філе риби сайди та суміші
екстрактивних олій розмарину і чебрецю)
В результаті порівняльного аналізу середніх оцінок кожного зразка з використанням різної кількості
рибної сировини варто зазначити, що серед добавок
найкращою виявилася суміш екстрактивних олій роз-

Таблиця 3
Мікробіологічні показники готових м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів з використанням філе риби пікші
та суміші екстрактивних олій розмарину і чебрецю
Показник
Назва зразка
Контроль
Зразок 1 (2 %)
Зразок 2 (3 %)
Зразок 3 (5 %)
Зразок 4 (8 %)

МАФАМ КУО, в 1 см3 /г
Допустимий рівень
Результат
1,9*102
2,3*102
3
1*10
2,2*102
2,5*102
2,6*102

БГКП в 1г
Допустимий рівень
Результат
не виявлено
не виявлено
Не допускається
не виявлено
не виявлено
не виявлено

Таблиця 4
Мікробіологічні показники готових м’ясо-рибних напівфабрикатів з використанням філе риби сайди та сумішей
екстрактивних олій розмарину і чебрецю
Показник
Зразок
Контроль
Зразок 1 (2 %)
Зразок 2 (3 %)
Зразок 3 (5 %)
Зразок 4 (8 %)

МАФАМ КУО, в 1 см3 /г
Допустимий рівень
Результат
1,8*102
2,4*102
3
1*10
2,5*102
2,8*102
2,6*102

БГКП в 1г
Допустимий рівень
Результат
не виявлено
не виявлено
Не допускається
не виявлено
не виявлено
не виявлено

кількості 2, 3, 5 та 8 % від маси сирого фаршу. Найкращі результати показали зразки з суміші екстрактивних олій розмарину і чебрецю у кількості 3 %.
Мікробіологічні дослідження розроблених м’ясорибних напівфабрикатів показали безпечність даного
продукту.

За результатами досліджень можна стверджувати
про мікробіологічну безпечність екстрактивних олій
кардамону та суміші розмарину і чебрецю. Проведені
мікробіологічні дослідження підтвердили безпечність
та якість розроблених продуктів для споживання. Згідно з результатами, наведеними в табл. 3–4, всі дослідні
зразки відповідають вимогам ТР ТС-021-2011 та не
містять БГКП.
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Rice bran is an agro-industrial waste with excellent nutritional value and a considerable content of bioactive compounds. Biotransformation processes by fermented milk drink fermentation increase the interest
in obtaining products from agro-industrial wastes with good biological properties. The viability of introducSumy National Agrarian University
ing rice bran (RB) into fermented milk drinks to improve the structural stability and sensory was studied.
Herasyma Kondratieva str., 160,
Sumy, 40021, Ukraine.
Fermented milk drink supplemented with 0, 0.1 %, 0.3 %, 0.5 %, 0.7 % amount of RB were studied. Samples
Tel.: +38-066-378-67-39
were stored for 28 days at 4 ± 1 °C. Samples composition was studied, Physicochemical properties (total
E-mail: maryna.samilyk@snau.edu.ua
titratable acidity, apparent viscosity, and pH) and consumer’s acceptability of fermented milk drinks were
determined at 0, 7th, 14th, 21th and 28th days of storage. Studies showed that rice bran wan rich in dietary
School of Food and
Bioengineering, Hezhou University,
fiber (28.57 %), fat (21.56 %), and protein (11.18 %). The introduction of RB showed a significant influence
Xihuan str., 18, Hezhou, 542899,
on these parameters (P < 0.05). The introduction of RB would significantly improve the value of titratable
China.
acidity and apparent viscosity and decrease pH value. The more rice bran was added, the higher the values
Tel.: +86-157-784-722-20
of titratable acidity and apparent viscosity were. The lower the pH value was, which could shorten the
E-mail: 1175608765@qq.com
fermentation time, improve the texture stability, save production cost. The storage period could significantly
influence the value of titratable acidity, pH, and apparent viscosity. The longer the storage period was, the
higher the titratable acidity values were, the lower the pH value was caused by the post-fermentation of
fermented milk drink. The apparent viscosity showed a trend of rising first and falling then during the storage period. The introduction of RB could significantly influence the sensory characteristic (color, consistency, sour, and texture). The introduction of RB would lead to whey separation and rough structure. Fermented milk drink supplemented with 0.1 % RB showed higher sensory acceptance. The best shelf life of the
sample is 14 days，during which time fermented milk drink was of the best quality. RB is a kind of raw
material with bright application prospects in a fermented milk drink.
Key words: fermented milk drink, rice bran, agro-industrial waste, viscosity, sensory.

Вплив введення рисових висівок на кисломолочний напій
М. Самілик1, С. Цинь2, Я. Ло2
1
2

Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна
Школа харчування та біоінженерії, Університет Хечжоу, Хечжоу, Китай

Рисові висівки – це агропромислові відходи з високою харчовою цінністю та значним вмістом біоактивних сполук. Процеси біотрансформації шляхом бродіння кисломолочних напоїв підвищують інтерес до отримання продуктів з агропромислових відходів з
добрими біологічними властивостями. Досліджено життєздатність введення рисових висівок (РВ) у кисломолочний напій для
поліпшення структурної стабільності та чутливості. Було досліджено кисломолочний напій з добавкою РВ 0,1, 0,1 %, 0,3 %,
0,5 %, 0,7 %. Зразки зберігали 28 днів при температурі 4 ± 1 °С. Досліджено склад зразків, вивчено фізико-хімічні властивості
(загальну титровану кислотність, в’язкість та рН) та можливість споживання кисломолочних напоїв на 0, 7, 14, 21 та 28 день
зберігання. Дослідження показало, що рисові висівки багаті харчовими волокнами (28,57 %), жиром (21,56 %) та білком (11,18 %).
Введення РВ показало значний вплив на ці параметри (Р < 0,05). При додаванні більшої кількості рисових висівок вищими були
значення титрованої кислотності та видимої в’язкості, нижчим – значення рН, що може скоротити час бродіння, поліпшити
стабільність текстури та заощадити витрати на виробництво. Період зберігання може істотно вплинути на значення титроScientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2021, vol. 23, no 96
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ваної кислотності, рН та видимої в’язкості. При збільшенні періоду зберігання підвищувалося значення титрованої кислотності,
знижувався рН. Це спричинено постзброджуванням кисломолочного напою. В'язкість спочатку зростала, а потім знижувалася
протягом періоду зберігання. Введення РB може суттєво вплинути на сенсорні характеристики (колір, консистенцію та текстуру). Введення РB призвело до поділу сироватки та грубої структури. Кисломолочний напій, доповнений 0,1 % РB, продемонстрував більш високе сприйняття сенсорами. Встановлено найкращий термін зберігання зразка – 14 днів, протягом яких зберігається якість кисломолочного напою. Рисові висівки – це різновид сировини з яскравою перспективою застосування у кисломолочних
напоях.
Ключові слова: кисломолочний напій, рисові висівки, агропромислові відходи, в’язкість, сенсорні властивостві.

(Tuncel et al., 2014), sausage (Choi et al., 2010), drinks
(Prestes et al., 2019). Few researches were about the supplement of RB in fermented milk.
This study aimed to evaluate physicochemical properties (total titratable acidity, apparent viscosity and pH)
and consumer’s acceptability of fermented milk drink
enriched with RB.

Introduction
Fermented milk drink is a kind of fermented beverage,
which is traditionally prepared by inoculation of raw milk
with fermented milk drink grains. Fermented milk drink is
regarded as a nutritious and healthy drink. Some results
indicate that fermented milk drink and its constituents
have pro-healthy properties that positively affect immune
and gastrointestinal system (Iraporda et al., 2014). In
certain studies it helped with lactose intolerance (Leite et
al., 2015), affected the cholesterol metabolism (Kim et al.,
2017), revealed therapeutic activity against colon carcinogens (Ahmed et al., 2013). It was the source of some
vitamins (Wyk et al., 2011). Besides, fermented milk
drink cultures can be applied to promote food safety by
inhibiting coliforms and numerous pathogens (Wyk et al.,
2011).
Almost all types of dairy products can combine with
different plant components. Many scientists are trying to
create healthy food by considering natural plant components (Zaharova, 2014). However, the introduction of
some kinds of plant components would lead to decrease
of viscosity, separation of whey, deterioration of the taste
of dairy products. These negative reactions cause an increase in the amounts of flavors and stabilizers. For this
reason, the urgent task of research on plant-based fermented milk drink is to develop formulations of dairy
products that have natural fillers, but have no negative
effects on fermented milk drink.
RB is a by-product of rice milling industry and constitutes around 10 % of the total weight of rough rice (Hu et
al., 1996). It is primarily composed of aleurone, pericarp,
sub aleurone layer and germ. Each year 90 % of the rice
bran produced in the world is utilized cheaply as a feed
stock for cattle and poultry and the remainder is used for
extraction of rice bran oil (Zullaikah et al., 2009). Protein
in RB is a kind of high quality protein, it has appropriate
amino acid composition and high biological potency, the
lysine content reaches as high as 5.8 g/100g. Oil in RB
can help to lower blood pressure and improve the lipid
profile in mild-to-moderate hypertensive patients
(Devarajan et al., 2016; Perez-Ternero et al., 2017), prevent colon cancer (Li et al., 2011). Fiber in RB can help
to keep the health of gut. In recent days, the applications
of RB as food were focused on: the extraction of protein
(Phongthai et al., 2016), fiber (Jia et al., 2019), oil (Soares
et al., 2016; Trevisani Juchen et al., 2019), vitamin B
(Chen et al., 2011) and other biological components
(Tabaraki & Nateghi, 2011); the stabilization of rice bran
(Patil et al., 2016); the supplement of RB into bread

Materials and methods
Fermented milk drink grains were obtained from private households in Tibet, China. Cow milk was supplied
from Mengniu Dairy Group Co, Neimenggu, China. All
chemicals were of analytical grade. RB were procured
from local market (Xingtai, Hebei, China). RB was homogenized by sieving through fine screen (200 mesh). RB
was steam sterilized at 121 ℃ for 15 minutes before used.
Fermented milk drink was used as start culture at a ratio of 10 % (V/V). Five raw materials formulas were
investigated: cow milk added with 0 (control), 0.1 % (A),
0.3 % (B), 0.5 % (C), 0.7 % (D) amount of RB. All kinds
of mixture were fermented at 28 ℃ for about 22 h until
pH reached to 4.7, fermented milk drink samples were
stored at 4 °C for 28 days.
The content of protein, dietary fiber, fat for RB were
studied. Fat contents were confirmed by Soxhlet extraction method (GB 5009.6, 2016); The protein content was
determined by Kjeldahl method (ISO, 2014), A multiplication factor of 5.95 was used to convert nitrogen percentage to protein percentage. Dietary fiber was measured
according to (AOAC, 2000).
Physicochemical indexes including pH, total titratable
acidity, apparent viscosity, water-holding capacity, color
measurements and nuclear magnetic resonance were studied every 7 days for 28 days for all samples. The pH value
was determined by a pH meter (METTLER TOLEDO
LE438, Switzerland). The titratable acidity was measured
by titrating 10 g of sample with 0.1 N NaOH using phenolphthalein indicator (GB5009. 239–2016). The apparent
viscosity of the samples was measured with a digital viscometer (NDJ-8S, Shanghai, China).
Sensory evaluation was conducted using 40 untrained
panelists (25 women and 15 men, age 20–36). Panelists
examined and tasted the samples and recorded their perceptions by making marks according to scoring criteria.
They examined color, consistency, sour, texture and flavor. During sensory analyses, panelists were provided
with plain cracker sticks and water, instructed to clear
their mouth between tastings. The scoring criteria was
showed in table 1.
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Table 1
Scoring criteria for fermented milk drink
Items
color

consistency

sour

texture

flavor

Standard for evaluation
Uniform color and slight yellow
slight delamination, slight yellow
delamination, uneven color
Moderate consistency and heavy palate
slightly thin consistency
thin or heavy consistency
very thin or heavy consistency
Moderate sour taste, without astringency
slight or heavy sour taste, without astringency
slight sour taste and astringency
very slight or heavy sour taste, and heavy astringency
uniform and smooth texture, exquisite structure, without bubbles
slightly uniform and smooth texture, slightly exquisite structure, without bubbles
slightly rough texture, a small number of bubbles
rough texture, more bubbles
intense flavor of rice and kefir
moderate flavor of rice and kefir
moderate flavor of kefir and slight flavor of rice
moderate flavor of kefir and without flavor of rice

Score
8–9
7–8
<7
8–9
7–8
5–7
<5
8–9
7–8
6–7
<6
8–9
7–8
5–7
<5
8–9
7–8
5–7
<5

Results

All experiments were replicated in three flasks and the
data are presented as the mean and standard error of three
independent experiments. Tukey’s multiple range test was
used to determine the significant differences among mean
values at the P = 0.05 level. Statistical analyses were
carried out using the Data Processing System soft-ware
(DPS version 7.05, SAS Institute, Inc., 2000).

Table 2 showed the main components of RB, result
showed that RB was rich in dietary fiber, the content was
up to 28.57 %; The content of fat and protein were high
(21.56 % and 11.18 % respectively), too. Its high content
of dietary fiber and protein could play a good thickening
effect on fermented milk drink.

Table 2
Chemical composition of RB (n = 3, ± SD)
component
fat
protein
content (%)
21.56 ± 0.21
11.18 ± 0.33
* Values expressed as mean ± standard deviation of duplicate samples.

dietary fiber
28.57 ± 1.98

ash
8.57 ± 1.34

water
9.77 ± 0.07

acidity increased significantly ( P < 0.05), the change of
pH value was more significant than that of titration acidity.
The appropriate titrated acidity of fermented milk
drink was between 70.T and 95.T, on the 28th day of storage period, the titrated acidity of fermented milk drinks
added with RB exceeds 95.T, which showed that kefir
added with RB was not suitable for further consumption
on 28th day. It is best to fermented milk drink added with
RB within 21 days.
Table 4 and figure 3 presented the change of apparent
viscosity of fermented milk drink in 28 days. Results
showed that the introduction of RB could significantly
improve the apparent viscosity of fermented milk drink
(P < 0.05), the more RB was added, the higher the apparent viscosity was. The texture of kefir were affected by
weak physical bonds, electrostatic and hydrophobic interactions, the introduction of RB could improve these interactions (Ertekin & Guzel-Seydim, 2010).

The result of pH and titratable acidity of fermented
milk drinks were showed in table 3 and figure 1, 2.
The pH of the samples was ranged between 4.23 and
5.06. The titratable acidity was ranged between 70.02.T
and 105.22.T. Addition of RB caused to the significant
decrease of pH values and increase of the titratable acidity
of fermented milk drinks (P < 0.05). The results indicate
that the more RB was added, the lower the pH were and
the higher the titratable acidity were, 0.7 % DSC added
fermented milk drink samples had the lowest pH and the
highest titratable acidity contents. It could be related to
stimulation of lactic acid bacteria by fiber. Previous studies have also demonstrated that fermented milk drink as a
probiotic (Guzel-Seydim et al., 2011; Chifiriuc et al.,
2011) and dietary fiber had a potential prebiotic effect
(Shah et al., 2020; Wu et al., 2020).
As expected, the storage period significantly affected
the level of pH and acidity of samples (P < 0.05). With
the prolonging of storage period, the pH value of all samples decreased significantly (P < 0.05), and the titration
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Fig. 1. pH of fermented milk drink samples during storage for 28 days (n = 3, ± SD)

Fig. 2. Titratable acidity of fermented milk drink samples during storage for 28 days (n = 3, ± SD)
Table 3
pH and titratable acidity of fermented milk drink samples
Samples
Day 0
Day 7
Day 14
Day 21
Day 28
0
5.06 ± 0.02 a, A
4.94 ± 0.01a, B
4.79 ± 0.00 a, C
4.61 ± 0.01a, D
4.54 ± 0.01a, E
0.1 %
4.92 ± 0.00 b, A
4.74 ± 0.04 b, B
4.65 ± 0.01b, C
4.49 ± 0.02 b, D
4.43 ± 0.02 b, E
pH
0.3 %
4.74 ± 0.01 c, A
4.63 ± 0.01c, B
4.52 ± 0.01c, C
4.38 ± 0.01c, D
4.34 ± 0.00 c, E
d, A
c, B
d, C
d, D
0.5 %
4.71 ± 0.00
4.58 ± 0.01
4.47 ± 0.01
4.29 ± 0.01
4.31 ± 0.01d, E
0.7 %
4.57 ± 0.00 e, A
4.52 ± 0.02 d, B
4.41 ± 0.01 e, C
4.37 ± 0 c, D
4.23 ± 0.01e, E
0
64.21 ± 0.42 e, D
67.14 ± 1.08 d, CD
72.00 ± 1.97 d, AB
68.93 ± 0.68 e, BC
75.14 ± 0.51d, A
d, B
c, B
c, A
d, A
0.1 %
70.02 ± 0.89
74.01 ± 3.16
82.05 ± 0.26
80.30 ± 0.72
82.69 ± 1.32 c, A
Titratable
c, D
b, C
b, AB
c, BC
0.3 %
77.58 ± 1.05
86.15 ± 0.41
91.42 ± 0.36
89.01 ± 2.27
94.33 ± 0.61b, A
acidity, (ᵒT)
0.5 %
83.39 ± 0.37 b, D 85.71 ± 0.37 b, C
91.36 ± 1.06 b, B
92.32 ± 0.50 b, B
96.92 ± 1.03 ab, A
0.7 %
93.9 ± 1.98 a, C
97.86 ± 0.94 a, BC 100.64 ± 3.28 a, AB 102.28 ± 0.12 a, A
105.22 ± 0.56a, A
* a, b, c, d, e Means in the same column with different superscripts significantly differ (P < 0.05)
* A, B, C, D, E Means in the same row with different superscripts among fermented milk drink samples significantly differ (P < 0.05)
* SD: Standard deviation

Table 4
Apparent viscosity of fermented milk drink samples
Samples
Day 0
Day 7
Day 14
Day 21
Day 28
K
64.17 ± 3.86e, C
702.83 ± 3.01c, B
1023.33 ± 17.74 c, A
1095.83 ± 80.01 d, A
1003.33 ± 147.95 c, BC
A
131.20 ± 1.06 d, C 1284.33 ± 73.05 b, A 1211.83 ± 32.04 c, A
1322.5 ± 49.94 c, A
988.75 ± 5.30 c, BC
c, D
a, B
b, A
b, B
B
243.33 ± 20.23
1605 ± 10.00
2645 ± 45.83
1536.67 ± 46.46
1210.83 ± 45.85 bc, A
C
716.00 ± 41.94 b, D 1758.17 ± 3.55 a, BC 2958.33 ± 315.29 a, A 2070.83 ± 5.20 a, B
1446.67 ± 52.70 b, C
a, AB
a, B
a, A
b, B
D
1861.25 ± 15.91
1824.33 ± 239.64
3413.33 ± 65.06
1525.83 ± 9.46
1930 ± 56.57 a, B
* a, b, c, d Means in the same column with different superscripts significantly differ (P < 0.05)
* A, B, C, D Means in the same row with different superscripts among kefir samples significantly differ (P < 0.05)
* SD: Standard deviation
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then during storage period, the apparent viscosity was the
highest on the 14th day. Considering viscosity, it is best to
fermented milk drink added with RB within 14 days.

The storage period could significantly affect the apparent viscosity of samples. For all the samples, the apparent viscosity showed a trend of rising first and falling

Fig. 3. Apparent viscosity of fermented milk drink samples during storage for 28 days (n = 3, ± SD)

Fig. 4. Sensory properties of fermented milk drink samples in 28 days (a) 0-day, (b) 7th day, (c) 14th day, (d) 21st day,
(e) 28th day
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14th day. In terms of apparent viscosity, it was best to be
eaten within 14 days.

The sensory characteristics of fermented milk drinks
in 28 days were showed in figure 4. The introduction of
RB significantly affected the sensory characteristics of
fermented milk drinks (P < 0.05). RB could increase the
viscosity of fermented milk drink, because of the good
WHC of dietary fiber and protein in RB. RB gave fermented milk drink its unique rice flavor, the more RB was
added, the strong rice flavor was, but decrease of flavor
acceptability of samples occurred when the adding
amount of RB was up to 0.5 %. Meanwhile, the introduction of RB would separate whey, resulting in uneven
texture and reducing product acceptability. While
(Demirci et al., 2017) reported that all RB fortified fermented milk were assessed with lower values compared
to plain samples, increasing proportion of RB led to a
lower acceptability of samples (Goncu, 2017) reported
that dietary fiber addition positively influenced taste and
aroma, consistency and general acceptability scores up to
at a rate of 0.5 %, because of better mouth thickness and
pleasant aroma of them.
The higher fiber concentration (1 %) caused the lower
sensory scores. The storage period made significantly
effect on the sensory quality of fermented milk drink
(P < 0.05). Totally speaking, the acceptability of fermented milk drink was the highest when 0.1 % RB was added,
and 0.5 % RB added fermented milk drinks had the lowest sensory scores. The introduction of RB into fermented
milk drink lead to whey separation, rough texture, although it can improve the viscosity, and rich the flavor of
fermented milk drink. The problem of whey separation
should be solved if RB introduced into fermented milk
drink. In general, the acceptability of fermented milk
drink was highest when RB was added as 0.1 %.

Conclusion
Overall, the best introduction amount of RB was
0.1 %, it was best for fermented milk drink added with
RB to be eaten within 14 days. On the basis of the physical-chemical, rheological and sensory properties study,
results suggest that RB could be potentially considered as
a source of ingredient for fermented milk drink supplementation.
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Discussion
RB is a kind of industrial and agricultural waste which
was rich in dietary fiber (28.57 %), fat (21.56 %) and
protein (11.18 %). There are some advantages of the introduction of RB into fermented milk drink. Results
showed that the introduction of RB could increase the pH
value and decrease the acidity value of fermented milk
drink significantly (P < 0.05), which may partially be
attributed to the protein and fiber in RB. The introduction
of RB could increase the apparent viscosity of fermented
milk drink significantly (P < 0.05), the more RB was
added, the higher the apparent viscosity was. In terms of
sensory, the introduction of RB would increase the thickness and rich the flavor of fermented milk drink, lead to
whey layered and rough taste. The more RB was added,
the greater the negative impact was, in terms of sensory,
the appropriate ratio of RB was 0.1 %.
The storage period could influence the pH, acidity and
apparent viscosity significantly (P < 0.05). Storage period
could increase the pH and decreased the acidity significantly (P < 0.05) for the post-fermentation. In terms of pH
and acidity, it was best to be eaten within 21 days for
fermented milk drink. Storage period influenced the apparent viscosity of fermented milk drink significantly
(P < 0.05), the apparent viscosity increased at the beginning and decreased then with the prolonging of storage
period, samples had the highest apparent viscosity on the
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The problem of correct, exact calculation and selection of the optimal heat exchange equipment at use
in it of nanoliquid heat carriers was investigated in the work. Classical numerical equations, which are
widely used in the calculation and selection of heat exchangers with nanofluids, especially at temperatures
above 50 °C, give an error of (15–20) % or more. This leads to the fact that the selected heat exchange
equipment may not work efficiently with excessive consumption of thermal energy. A new approach to heat
transfer processes is considered, taking into account the theory of J. Businesque, which gives an idea of
turbulent viscosity and thermal conductivity, as well as comparing the resistance of the coolant flow to the
nanoparticle with surface forces and considering turbulent fluid as Newtonian. It is shown that the
consideration of the behavior of a nanoparticle in a turbulent liquid coolant without taking into account
surface forces is inaccurate and erroneous. The physical content of the previously obtained new numbers of
similarity Bl and Blturb is considered and the possibility of their effective application in the new numerical
equation obtained by us for the calculation of heat exchangers using nanofluid coolants is shown. The
existing express method of estimating the efficiency of nanorluids use in heat exchangers on the basis of
classical numerical equations is analyzed and a new express method on the basis of a new numerical
equation and new numbers of similarity Bl and Blturb is proposed. The proposed express calculation method shows that a mixture of H2O + EG (60:40) improves the heat transfer properties of water by + 12.86 %,
and a mixture of (H2O + EG (60:40) + 1.5 % TiO2) and (milk) + 0.5 % pumpkin seed oil) – by +16.75 %,
which corresponds to the experiments and our calculations, and the known express method based on classical numerical equations shows a deterioration of – 4.5 % and, accordingly, by – 1.2 %. An example of
calculating the optimal shell-and-tube heat exchanger according to the new algorithm when heating milk
with hot water with the addition of mixtures (H2O + EG (60:40) + 1.5 % TiO2) and accordingly (milk +
0.5 % pumpkin seed oil) fully confirms the correctness of the new express –method.
Key words: nanofluids, heat exchange equipment, viscosity turbulent, thermal conductivity turbulent,
surface tension coefficient.

Використання нових чисел подібності Bl та Blturb. для оптимізації розрахунку
та вибору теплообмінного обладнання за роботи з нанофлюїдними
теплоносіями
Ю. Білонога, В. Стибель, О. Максисько, У. Драчук
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
У роботі досліджувалася проблема правильного, точного розрахунку та вибору оптимального теплообмінного обладнання при
використанні в ньому нанорідких теплоносіїв. Класичні числові рівняння, які широко використовуються при розрахунках і виборі
теплообмінників з нанорідинами, особливо за температур, що вищі ніж 50 °С, дають похибку (15–20) % або більше. Це призвоScientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2021, vol. 23, no 96
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дить до того, що вибране теплообмінне обладнання може працювати неефективно з надмірним споживанням теплової енергії.
Розглядається новий підхід до процесів теплообміну з урахуванням теорії Дж. Бусінеска, що дає уявлення про турбулентні
в’язкість та теплопровідність, а також порівняння сил опору потоку теплоносія до руху наночастинки з поверхневими силами і
розгляд турбулентної рідини як ньютонівської. Показано, що розгляд поведінки наночастинки в турбулентному рідкому теплоносії без урахування поверхневих сил є неточним і помилковим. Розглянуто фізичний зміст отриманих раніше нових чисел подібності
Bl і Blturb та показана можливість їх ефективного застосування у новому чисельному рівнянні, отриманому нами для розрахунку
теплообмінників за використання нанорідинних теплоносіїв. Проаналізовано існуючий експрес-метод оцінки ефективності використання нанорідин у теплообмінниках на основі класичних числових рівнянь та запропоновано новий експрес-метод на основі
нового числового рівняння та нових чисел подібності Bl та Blturb. Запропонований експрес-метод розрахунку показує, що суміш H2O
+ EG (60:40) покращує теплообмінні властивості води на + 12,86 %, а суміш (H2O + EG (60:40) + 1,5 % TiO2) та (молоко) + 0,5 %
олії гарбузового насіння) − на +16,75 %, що відповідає експериментам і нашим розрахункам, а відомий експрес-метод на основі
класичних числових рівнянь показує погіршення на 4,5 % і відповідно – на 1,2 %. Приклад розрахунку оптимального кожухотрубного теплообмінника за новим алгоритмом при нагріванні молока гарячою водою з додаванням сумішей (H2O + EG (60:40) + 1,5 %
TiO2) і відповідно (молоко + 0,5 % олія гарбузового насіння) повністю підтверджує правильність нового експрес-методу.
Ключові слова: нанорідини, теплообмінне обладнання, турбулентна в’язкість, турбулентна теплопровідність, коефіцієнт поверхневого натягу.

Однак для складних геометричних форм каналів теплообмінного обладнання показники X і Y, а також
константу B знаходять експериментально, що значно
ускладнює розрахунок теплообмінників. Особливі
недоліки цих рівнянь можна бачити, коли ми маємо
справу з нанофлюїдними рідкими теплоносіями.
Структура цих рівнянь (1, 2) не міняється, але ці
рівняння отримують складний вигляд і стають малопридатними для швидких інженерних розрахунків
(Pak & Cho, 1998).
Добре відомі класичні числові рівняння для розрахунку теплообмінного обладнання, що містять переважно числа подібності Нуссельта, Рейнольдса та
Прандтля, не можуть забезпечити надійний розрахунок та вибір оптимальних теплообмінників за використання нанорфлюїдів, особливо за температур понад
50 °С (Bіlonoga et al., 2020). Це пояснюється тим, що
класичні числа подібності Нуссельта (Nu), Рейнольдса
(Re) та Прандтля (Pr) містять теплофізичні характеристики рідких теплоносіїв у нерухомому, стаціонарному стані. Це насамперед коефіцієнти динамічної в'язкості та теплопровідності. Є достатньо багато досліджень, що говорять про недопустимість розрахунку
коєффіцієнтів динамічної в’язкості й теплопровідності нанофлюїдів классичними методами і формулами
(Rudyak, 2013). Крім того, поверхневі сили не враховуються. При цьому все теплообмінне обладнання
вибирається і розраховується за умови турбулентного
руху теплоносіїв.
У цій роботі ми поставили перед собою такі завдання:
- вказати на неточність класичних методів розрахунку теплообмінного обладнання за використання
нанофлюїдів, особливо за температури, що вища ніж
50 °С, де розбіжність з експериментами, наприклад
(Hamid et al., 2015) спостерігається в межах 10–15 % і
більше;
- проаналізувати нові числа подібності Bl та Blturb.;
- навести приклади розрахунку кожухотрубних і
пластинчастих теплообмінників класичними та новими методами та показати неможливість правильного
розрахунку цього теплообмінного обладнання за використання в них нанофлюїдів за допомогою класичних числових рівнянь.

Вступ
Класичне числове рівняння, яке обчислює коефіцієнти тепловіддачі для різних типів теплообмінників та
різних рідинних і газових теплоносіїв, має вигляд (1):

Nu  B( Re) X .( Pr )Y

(1)
Константу B та показники X, Y знаходять експериментально. У цьому випадку число Рейнольдса (Re)
відповідає за конвективну (турбулентну) складову
потоку теплоносія, а число Прандтля (Pr) – за молекулярну. Ми подаємо два добре відомих класичних
рівняння турбулентного руху теплоносія в трубах і
міжтрубному просторі кожухотрубного теплообмінника (2) (Dytnerskij, 1991).
За використання нанофлюїдів у теплообмінниках
структура рівнянь (2) практично не змінюється, і лише емпірично знайдені показники X, Y, а також константа B.
(2)
Nu  0.023Re0.8 Pr 0.43 Nu  0.24Re0.6 Pr 0.36
Однак пошук цих трьох невідомих є дуже трудомістким процесом. У той же час, коли необхідно розрахувати і вибрати оптимальний теплообмінник для
конкретного технологічного процесу (компактний
радіатор для автомобіля, кулер (охолоджувач) для
мініатюрних мікросхем, теплообмінник для ефективної теплової обробки їжі та напівфабрикатів під час
пастеризації, стерилізації, та ін.) за використання
сучасних рідин теплообміну з додаванням специфічних наночастинок, інженерні розрахунки натрапляють
на певні труднощі, оскільки числові рівняння або
повністю не відображають процес теплопередачі, або
їх взагалі не існує. Попередні наші дослідження вказують на те, що існуючі класичні числові рівняння є
правильними та надійними, але вони працюють не
зовсім точно та коректно, особливо за температур
теплоносіїв, що вищі ніж 50 °С (Bіlonoga et al., 2020).
Це насамперед рівняння Петухова, Гнєлінського,
Пака та інших, які можна бачити у численних оглядах
та дисертаціях (Petukhov, 1970; Gnielinski, 1976; Pak &
Cho, 1998; Sajadi & Kazemi, 2011; Xuan & Li, 2003).
Структура цих рівнянь базується на числах Нуссельта, Рейнольдса та Прандтля. Але їхня форма істотно
ускладнюється. Ці рівняння використовуються і
сьогодні для розрахунку теплообмінної апаратури і, в
основному, задовольняли дослідників та інженерів.
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Результати та їх обговорення

(3)
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У класичному числовому рівнянні (3) ліворуч –
число Нуссельта, а праворуч – емпірична константа B,
а також числа Рейнольдса і Прандтля з емпіричними
показниками степенів X і Y. Залежно від швидкості
потоку, число Re не впливає на число Pr. Значення B,
X, Y жодним чином не залежать від зовнішніх факторів (температури охолоджуючої рідини, концентрації в ньому наночастинок та ін.). Ці рівняння іноді
набувають дуже складної та громіздкої форми і стають малопридатними для розрахунків теплообмінників за використання нанофлюїдних теплоносіїв
(Sivashanmugam, 2012).
Виведене нами числове рівняння (4) ліворуч
містить безрозмірне число, яке за формою нагадує
обернене число Прандтля. Однак у чисельнику ми
маємо турбулентну теплопровідність, а в знаменнику
– добуток молекулярної в’язкості та теплоємності
рідкого або газоподібного теплоносія. Це число будемо називати – число, що обернене до модифікованого
турбулентного числа Прандтля. Праворуч – молекулярні та турбулентні числа Bl та Blturb, отримані нами
в попередніх роботах (Bіlonoga & Maksysko 2017;
2018; 2019). Турбулентне число Blturb. відповідає за
турбулентну (конвективну) складову потоку теплоносія. а молекулярне число Bl – за молекулярну. Ці
безрозмірні комплекси (числа) є чутливими до змін
зовнішніх факторів (температури, концентрації наночастинок, тощо). Число Blturb. відповідає за турбулентну складову, яка залежить насамперед від відношення швидкості теплового руху молекул до лінійної
швидкості руху V теплоносія. Ступінь турбулізації
потоку (– X) досить просто аналітично знайти з виведених нами формул (5 а-д або 6) (Sivashanmugam,
2012; Bіlonoga et al., 2020) залежить від молекулярного числа Bl, тобто від теплофізичних характеристик
потоку.
Якщо
Bl 1; 2Н 0 (20 0C)   1.5 Н 0 (20 0C);
2

  2  Н 0 (200 C);

ln( Bl )  0.5ln 3
 X .  0.769 
;
 C 10 K 
p

ln 
V





X

1

2

(5б)
Якщо Bl  1;

Y

1
 V  d     Cp   
 hd 


  B
 
 k 
    k 

2

ln( Bl )  0.5ln 3
 X  1
 C 10 K 
p

ln 
V





Порівняння класичного та нового числового
рівнянь для розрахунку і вибору теплообмінної
апаратури. Наводимо класичне (3) та виведене нами
раніше (Bіlonoga & Maksysko 2017; 2018; 2019) нове
числове рівняння (4) для оптимального розрахунку та
вибору теплообмінної апаратури у розгорнутому вигляді:
X

Bl  1; 1.5Н 0 (20 0C)    Н 0 (20 0C);

Якщо

Якщо: Bl  1;

  Н 0 (200 C);
2

1.3  ln(1/ Bl )  0.5ln 3
 X.  1
 C 10 K 
p

ln 
V





(5д)
a  2 Re
ln
 X  0.769  Bl
C p 10 K
ln
V

(6)
де а – емпіричний коефіцієнт, який у монографії Пірашвілі автори рекомендують вибрати в діапазоні
a ≈ (0,05–0,08) (Bіlonoga & Maksysko, 2018; 2019).
Емпіричний коефіцієнт а у формулі (6) залежить від
числа Bl, тобто враховує поверхневі сили, що діють у
потоці рідини. Для рідких теплоносіїв з високою в'язкістю за температури 30 °C і нижче він матиме значення: a ≈ (0,05–0,06). Для рідин з дуже високою в'язкістю за температури 10 °С і нижче він може перебувати в межах a ≈ (0,04–0,05). Для теплоносіїв на основі води, тобто із середньою в’язкістю, він буде
більший, a ≈ (0,06–0,07). Для ще більш летких теплоносіїв, таких як гас, спирти та інш. – a ≈ (0,07–0,08).
Рідкі теплоносії, температура яких перевищує 70 °C,
також матимуть емпіричний коефіцієнт a ≈ (0,07–
0,08).
Молекулярне та турбулентне числа Bl та Blturb. залежать від поверхневих сил, які стають домінуючими
в присутності наночастинок і якими не можна нехтувати за розрахунку теплообмінників з нанофлюїдними
теплоносіями. Число Blturb. повністю залежить від
молекулярного числа Bl внаслідок зміни ступеня турбулентності (–X) потоку холодоагенту залежно від
зовнішніх факторів, наприклад від температури, концентрації наночастинок та ін. (Bіlonoga et al., 2020).
Молекулярне число Bl повністю контролює турбулентне число Blturb,, що підтверджує висновки італійських вчених у галузі механіки рідини (Quadrio &
Ricco, 2011), що ламінарна зона потоку рідини в ламінарному приграничному шарі (ЛПШ) повністю контролює її турбулентну частину. Використовуючи
рівняння (4), досить просто аналітично розрахувати
теплообмінник та оцінити ефективність використання
певного нанофлюїда в теплообміннику.

2

1.3  ln( Bl )  0.5ln 3
 X  0.769 
 C 10 K 
p

ln 
V





(5a)
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Фізичний зміст молекулярного числа Bl за законом розподілу полів температур і швидкостей Г.
Рейхардта в ламінарних потоках теплоносіїв.
Розглянемо формулу (8), тобто визначимо фізичний
зміст числа Bl, яке ми вивели в роботах (Bіlonoga &
Maksysko, 2018; 2019) методом розмірного аналізу.
Використовуючи теорію подібності, ми можемо написати такі висновки:
Молекулярне число Bl – це відношення добутку
сил внутрішнього тертя та сил когезії в рідині нанофлюїдного теплоносія до міжфазних поверхневих сил,
тобто (7):
Вl 

trans . 

(10)

(11)
Якщо розглядати зону турбулентного потоку за
моделлю Ж. Буссінеска, тоді бачимо, що турбулентне
число Blturb. відрізняється від молекулярного лише
величиною турбулентної в’язкості. Це збігається з
висновком італійських вчених про те, що ламінарна
частина потоку в ЛПШ повністю контролює свою
турбулентну частину (Quadrio & Ricco, 2011).
В роботі (Bіlonoga & Maksysko, 2019) ми представили формулу для розрахунку турбулентного числа
Blturb. яка має вигляд (12):
X
turb.  C p 10 K  C p 10 K 
Вlturb. 


  cos
V



(12)
Крім цього, у згорнутому вигляді нове числове рівняння (4) для розрахунку теплообмінної апаратури
виглядає таким чином (13):

(7)
Якщо уважно поглянути на молекулярне число Bl
(див. (Bіlonoga & Maksysko, 2018; 2019), то це відношення молекулярної в’язкості до перехідної в’язкості в
ЛПШ (8) і водночас відношення середньої швидкості
теплового руху молекул рідини теплоносія до середньої швидкості релаксації цих молекул, тобто (9):

  cos 



C p 10 K

turb.  C p 10 K Сили тертя в турбулекнтній течії  Сили когезії
Вlturb. 

  cos
Міжфазні поверхневі сили

  C p 10 K Сили внутрішнього тертя  Сили когезії

Міжфазні поверхневі сили
  cos 

Вl 

  cos 

молекулярна в'язкість в ЛПШ
перехідна в'язкість в ЛПШ

turb.
 Bl Blturb. ;


C p 10 K

(8)

(13)

C p 1 K швидкість теплового руху молекул
Вl 

  cos 
швидкість релаксації молекул
0

Турбулентна в’язкість теплоносія:

turb.    Bl  Blturb.;



(14)

(9)
Іншими словами, якщо співвідношення сил поверхневого натягу і сил внутрішнього тертя є меншими
за сили міжмолекулярної взаємодії (когезії), тоді не
порушується баланс між ними і потік течії рідкого чи
газового теплоносія є ламінарним. Коли ж цей баланс
порушується, тоді елементарні шари течії починають
рухатися хаотично і потік стає турбулентним.
Якщо розглянути добуток чисельника і знаменника формули (8) на питому теплоємність теплоносія,
тоді отримаємо відношення теплопровідностей в
ЛПШ, які відповідають за зміну температури в окремих елементарних шарах ЛПШ.
Якщо число Bl (7) подано у вигляді (8), тоді воно
подібне до оберненої лівої частини рівняння Г. Райхардта (1), а якщо ж воно представлено у вигляді (10),
воно подібне до правої частини рівняння (1). Число Bl
відповідає закону розподілу Г. Райхардта (1), тобто на
молекулярному рівні одночасно містить розподіл
полів температур і швидкостей в елементарних шарах
рідкого або газоподібного теплоносія.
Фізичний зміст турбулентного числа Blturb. за
законом розподілу полів температур і швидкостей
Г. Рейхардта в турбулентних потоках теплоносіїв.
Нагадуємо, що перехідною в’язкістю рідини, значення якої ми отримали в попередніх роботах (Bіlonoga
& Maksysko, 2018; 2019), є в’язкість на межі розділу
ЛПШ та турбулентного потоку, що має розмірність
(Паꞏс) і розраховується за формулою (10). Безрозмірне число Blturb має вигляд (11) (Bіlonoga & Maksysko,
2018).

Турбулентна теплопровідність теплоносія:

turb.  turb.  CP ;

(15)
Турбулентне число Blturb. також включає закон розподілу Г. Райхардта з тією різницею, що:
- співвідношення (11) – це відношення максимальної турбулентної в’язкості турбулентної частини
(зони) потоку до її мінімального значення (перехідна
в’язкість (див. формулу (10));
- співвідношення (11) – це відношення максимальної швидкості теплового руху молекул до його
мінімального значення – лінійної швидкості потоку.
Дотримуючись принципу Ж. Буссінеска, ми розглядаємо турбулентну в’язкість як в’язкість “турбулентної ньютонівської рідини”. Якщо помножити чисельник і знаменник рівності (12) на питому теплоємність, отримаємо відношення максимальної турбулентної теплопровідності у центральній частині потоку
теплоносія до її мінімальної величини – перехідної
теплопровідності на початку ЛПШ. Співвідношення
зліва від формули (7) подібне до відношення з лівого
боку рівняння (1). Праворуч від співвідношення (7)
маємо відношення величини, що відображає середню
теплову швидкість молекул рідкого середовища (максимум) до лінійної швидкості потоку теплоносія
(мінімум). З наведеного аналізу видно, що турбулентне число Blturb. також відображає закон розподілу
Г. Рейхардта, який міститься у формулі (1).
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рубного теплообмінника, де сегментні перегородки
відіграють роль геометричних турбулізаторів потоків
рідкофазних теплоносіїв.
Для технологічного завдання, а саме нагрівання
холодного молока гарячою водою, яке було описано в
наших попередніх роботах (Bіlonoga & Maksysko,
2018; 2019), ми розрахували кожухотрубний теплообмінник за класичним та новим методом. В таблиці 1
наводимо результати розрахунку пластинкового теплообмінника класичним та новим методами для аналогічного технологічного завдання.

Розрахунок теплообмінників класичним та новим методами. Наведемо результати розрахунку
пластинкових і кожухотрубних теплообмінників за
використання усіх запропонованих нами формул (4–
12) на прикладі нагрівання холодного молока гарячою
водою. Ці рідини – природна емульсія (молоко) та
вода були обрані нами в попередніх роботах в якості
модельних. Формули виявились універсальними, що
втілили в собі всі переваги нашого аналітичного підходу. Цікаво, що формули є чутливими до геометричної турбулізації в гофрованих пластинкових теплообмінниках, а також в міжтрубному просторі кожухот-

Таблиця 1
Розрахунок пластинкового теплообмінника класичним методом
Параметри
Середня температура T, °С
Густина ρ, кг/м3
Коефіцієнт динамічної вязкості µ, Паꞏс
Коефіцієнт теплопровідності  , Вт/(мꞏK)
Коефіцієнт поверхневого натягу σ, Н/м
Теплоємність Сp, Дж/ (кгꞏК)
Орієнтовна площа поверхні теплопередачі Sор., м2
Орієнтовний загальний коефіцієнт теплопередачі Кор, Вт/(м2ꞏK)
Тип пластини S , м2
Кількість пластин ,N
Загальна площа пластин S, м2 (найближче значення до орієнтовної площі)
Схема розташування пластин C: N
Площа перетину між пластинами S, м2
Еквівалентний діаметр каналів між пластинами dE , м
Швидкість руху теплоносія між плитами м/с
Число Рейнольдса Re
Число Прандтля Pr
Число Нуссельта Nu
Коефіцієнт тепловіддачі α, Вт/(м2ꞏK)
Товщина металевих пластин b,м
Коефіцієнт теплопровідності нержавіючої сталі  , Вт/(мꞏK)1

Холодний теплоносій
(молоко)

Гарячий теплоносій
(вода)

42,5
1020
0,96ꞏ10-3
56,98ꞏ10-2

72,5
970
0,41ꞏ10-3
67,7ꞏ10-2

47,75ꞏ10-3
3,914ꞏ103

62,25ꞏ10-3
4,198ꞏ103

94
800
0,6
170
100
85/ (42 + 43)
0,00245
0,0083
0,113
996
6,59
23,4
2669

0,166
3934,6
2,54
72,72
5931
1∙10-3
17,5

1

 1 b 1

Загальний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2ꞏK) K      2r 
  м  в

Площа поверхні теплообміну S, м2
Резерв площі поверхні теплообміну, %
*з урахуванням опору забруднень (середня якість води (Dytnerskij, 1991)).

86,87
15,1

що лежить в межах статистичної похибки і є дуже
прийнятним. Якщо взяти до уваги тепловий опір
ЛПШ, який становить близько 1,5 % для двох теплоносіїв, то загальна похибка розрахунку не перевищуватиме 0,5 %. З цих порівнянь можна зробити висновок, що новий метод цілком підходить не тільки
для розрахунків теплообмінного обладнання за використання нанорідин, а й за використання класичних
рідинних та газових середовищ.

В таблиці 2 наведено результати розрахунків пластинового та кожухотрубного теплообмінників за
новим методом. Тепловий опір ЛПШ холодного молока та гарячої води разом становить близько 1,44 %.
Різниця в коефіцієнтах теплопередачі, розрахована
класичним і новим методом:


789*

789  795
100 %  0,8 %.
795
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Таблиця 2
Розрахунок теплообмінників за новим методом
Пластинковий теплообмінник за формулами
(6, 7, 14, 15)
Холодний
Гарячий
теплоносій теплоносій
(молоко)
(вода)

Параметри

Число Bl Bl 

 C p  1K

X 

Кожухотрубний теплообмінник за формулами
(6,7,14, 15)
Холодний
Гарячий
теплоносій
теплоносій
(молоко)
(вода)

0

  cos

Середня швидкість м/с,
Re 
V 
d 
Показник степеня (– X)
ln

Кожухотрубний теплообмінник за формулами
(5, 7, 14, 15)
Холодний
Гарячий
теплоносій
теплоносій
(молоко)
(вода)

1,7968

0,502

1,7968

0,502

1,7968

0,502

0,113

0,200

0,659

0,927

0,659

0,927

0,129

0,503

0,481

0,918

0,475

0,928

2,26

18,31

8,94

49,34

8,7

51,48

3,9ꞏ10-3

3,769ꞏ10-3

15,42ꞏ10-3

10,15ꞏ10-3

15,00ꞏ10-3

10,59ꞏ10-3

15,25

15,82

60,36

42,63

58,70

44,48

a  2 Re
0.769  Bl
0

ln

C p 1 K
V
X

0

Число Blturb. Bl   Cp 1K 
turb.
 V 


Турбулентна в’язкість Па с,
turb.    Blturb.  Bl

Турбулентна теплопровідність
Вт/(мꞏK), turb.  turb.C p

Загальний коефіцієнт теплопередачі K, Вт/(м2ꞏK)
789,8**
794,4**
1
794,8*
 rc
rh 
b
1
801,2***
805,9***
K 
 2


3000 turb.h 
 turb.c 
* з урахуванням опору забруднень (середня якість води (Dytnerskij, 1991)).
** враховуючи опори ЛПШ холодного молока та гарячої води, а також забруднень в трубах та міжтрубному просторі (середня якість води (Dytnerskij, 1991)).
***з урахуванням опору забруднень в трубах і міжтрубному просторі без опорів ЛПШ холодного молока та гарячої води
(середня якість води (Dytnerskij, 1991)).

В таблиці 3 наведено результати розрахунку кожухотрубного теплобмінника для нагрівання холодного молоко за додавання 0,5 % гарбузової олії гаря-

чою водою за додавання етиленгліколю (ЕГ) 40 % та
1,5 % наночастинок TiO2 з використанням нового
методу.

Таблиця 3
Розрахунок кожухотрубного теплообмінника за допомогою нового методу (нагрівання холодного молока
+0,5 % гарбузової олії гарячою водою + ЕГ (60:40) +1,5 % TiO2)
Параметри
Густина ρ, кг/м3
Коефіцієнт динамічної вязкості  , Паꞏс
Питома теплоємність Cp, Дж/кгꞏК
Коефіцієнт теплопровідності  ,Вт/(мꞏK)
Коефіцієнт поверхневого натягу σ,Н/м
Гідрофільність поверхні cos
Число Bl 

 C p  1K

Холодне молоко +0,5 %
гарбузової олії
1020
0,94ꞏ10-3
3914
0,570
32,25ꞏ10-3
0,950

Гаряча вода + ЕГ (60:40) +1,5 %
TiO2
1081
1,48ꞏ10-3
3463,3
0,501
51,19ꞏ10-3
0,880

1,1919

1,941

0,659

0,690

0

  cos

Середня швидкість, м/с V  Re 
d
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Параметри
Показник степеня (– X)

ln
X 

 Cp 1K
 V


Гаряча вода + ЕГ (60:40) +1,5 %
TiO2

0,597

0,481

15,15

8,487

16,98ꞏ10-3

24,38ꞏ10-3

66,45

84,44

a  2 Re
0.769  Bl
0

ln

Число Bl turb. Bl  
turb.

Холодне молоко +0,5 %
гарбузової олії

C p 1 K
V

X





turb.    Blturb.  Bl

0

Турбулентна в’язкість, Па с
Турбулентна теплопровідність Вт/(мꞏK),

kturb.  turb.C p
Загальний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2ꞏK)

 r
r 
1
b
K  c  2
 h 
3000 turb.h 
 turb.c 

1

919,98

References

Збільшення загального коефіцієнта теплопередачі
порівняно
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чистою
водою
складає:   919,98  805,9 100 %  14.15 % .
805,9
С
Варто зауважити, що такий розрахунок кожухотрубного теплообмінника класичним методом, який
був проведений і опублікований нами раніше, дає
помилковий результат (– 1,2 %) і показує, що використання міксу гарячої води + EG(60+40)+1,5 % TiO2,
тобто застосування нанофлюїдних теплоносіїв не дає
можливості точного розрахунку і вибору енергооптимальних теплообмінників класичним методом. За
використання нанофлюїдів варто враховувати потужні поверхневі сили, які виникають між базовою рідиною і поверхнями наночастинок. Ці питання стали
домінуючими при застосуванні нашої концепції.
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In the current context, significant changes are taking place in the structure of Ukrainian industry.
Powerful productions of some spheres of activity lose their urgency and, on the contrary, acquire the
development of power of other branches, namely, craft productions, to the composition of which the
company belongs. The result of the activity of the businesses complex is the formation of significant volumes
of food waste (about 160 thousand ton), discharges of concentrated wastewater, wastewater discharges. The
wastes of the restaurant industry have a wide nomenclature and a specific composition, under the
conditions of their placement in the components of the environment form the ecological aspects of the
negative effects. Food wastes of facility in this branch contain a significant amount of nutrients, organic
substances and require complex processes of their processing. Meanwhile, according to their composition,
production wastes can be involved in the transfer process with the removal of secondary raw materials and
energy sources. Thus, there is a need to improve existing and new technologies for the transfer of hazardous
waste in order to reduce the load on the environment. The results of the analysis of world and domestic
developments in the field of technologies for the utilization of food waste allowed to determine the main
methodological approaches to the transition. In the case of the utilization of food waste, biotechnological
methods represent a significant interest. Thus, the work is devoted to the connection of the actual scientificpractical task, which consists in the scientific substantiation and improvement of the technology of the
transfer of the population's needs.
Key words: environmental aspects, restaurant government, food items, utilization, environmental protection.

Екологічний менеджмент в готельно-ресторанному комплексі
Т. Лебеденко, Г. Крусір, Г. Шунько, В. Соколова, Т. Соколова, А. Макас
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна
В умовах сьогодення у структурі промисловості України відбуваються значні зміни. Втрачають актуальність потужні виробництва одних сфер діяльності й, навпаки, набувають розвитку потужності інших галузей, а саме крафтових виробництв, до
яких належать ресторанні господарства. Результатом діяльності підприємств ресторанного комплексу є утворення значних
обсягів харчових відходів (близько 160 тис. тонн), скидів концентрованих стічних вод, зростання обсягів викидів в атмосферу.
Відходи закладів ресторанного господарства мають широку номенклатуру та специфічний склад і за умов розміщення їх у компонентах довкілля формують екологічні аспекти негативного впливу на довкілля. Харчові відходи підприємств цієї галузі мають у
своєму складі значну кількість біогенних елементів, органічних речовин і потребують складних процесів їх переробки. Проте за
своїм складом відходи виробництва можуть бути залучені у процеси переробки з одержанням вторинних сировинних та енергетичних ресурсів. Таким чином, виникає необхідність удосконалення існуючих то розробки нових технологій переробки харчових
відходів з метою зменшення навантаження на навколишнє середовище. Результати аналізу світових і вітчизняних розробок у
галузі технології утилізації харчових відходів дозволили визначити основні методологічні підходи до переробки відходів ресторанних господарств. У випадку з утилізацією харчових відходів значний інтерес становлять біотехнологічні методи. Таким чином,
робота присвячена розв’язанню актуального науково-практичного завдання, що полягає в науковому обґрунтуванню та удосконаленню технології переробки харчових відходів ресторанних господарств з метою зниження їхнього впливу на компоненти довкілля.
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- Чи пов’язаний екологічний аспект або дія з використанням невідновлюваних природних ресурсів або
сировини і матеріалів;
- Чи є можливість застосування до даного екологічного аспекту кращої з доступних технологій або
існує необхідність заміни старого обладнання на нове.
При трьох позитивних відповідях аспект оцінюється як великої масштабності, при двох позитивних
відповідях – середньої масштабності, при одній –
малої масштабності. Рівень масштабності може бути
охарактеризований чотирма значеннями в балах від
“0” до “3”:
- Великої масштабності (ВМ) – присвоюється значення “3”;
- Середньої масштабності (СМ) – присвоюється
значення “2”;
- Малої масштабності (ММ) – присвоюється значення “1”;
- Відсутність параметра – присвоюється значення
“0”.
Визначення величини регульованості впливу на
навколишнє середовище (регульованість).
Регулювання характеризується наявністю конвенцій, угод (міжнародних), законодавчих, нормативних
правових актів, що регулюють конкретний вид впливу. Оцінюється регульованість за формулою “так” чи
“ні”:
- Відповіді “ні” на перераховані вище умови присвоюється значення “0”;
- Відповіді “так” – “2”.
Визначення ступеня терміновості зниження рівня
впливу (терміновість).
На характеристику терміновості впливають такі
чинники:
- Перевищення встановлених норм;
- Думка місцевого населення або персоналу підприємства;
- Думка громадських організацій;
Оцінюється терміновість по формулі: “так” чи
“ні”.
При трьох позитивних відповідях або у разі перевищення норм аспект оцінюється як великої терміновості, при двох позитивних відповідях – середньої
терміновості, при одному – малої терміновості.
Ступінь терміновості може бути охарактеризована
чотирма значеннями в балах від “0” до “3”:
- Великої терміновості (ВС) – присвоюється значення “3”;
- Середньої терміновості (СС) – присвоюється значення “2”;
- Малої терміновості (МС) – присвоюється значення “1”;
- Відсутність параметра – присвоюється значення
“0”.
Визначення ризику події (ризик).
Для аспектів при нормальних і анормальних умовах значення ризику дорівнює “0”.
Для кожного ризику оцінюється ймовірність події.
Рівень ризику може бути охарактеризований чотирма значеннями в балах від “0” до “3”:

Вступ
Оскільки харчові відходи належать до органічних
відходів, що легко розкладаються, їхня утилізація з
використанням мікробіологічних процесів та перетворення відходів на вторинний матеріальний ресурс
дозволить суттєво зменшити екологічне навантаження
підприємств ресторанного господарства на компоненти довкілля. Проте на сьогодні цей метод переробки
харчових відходів в Україні не користується широкою
популярністю через тривалий процес реалізації компостування та недоліки технологічної організації
(Hassen et al., 2001; Jouraiphy, 2005; Gworek et al.,
2016; Sagdeeva et al., 2018).
Результатом діяльності підприємств ресторанного
господарства є щорічне утворення значних обсягів
відходів, які розміщуються на звалищах та полігонах
твердих побутових відходів. Однак більшість харчових відходів можуть бути використані як цінна вторсировина. Біотехнологічна переробка харчових відходів на корисні продукти є найбільш доцільною та
ефективною з екологічної та економічної точки зору.
Біотехнологічні процеси переробки базуються на
природних процесах, які практично не мають побічних ефектів, є продуктивними і безпечними для біоти
та компонентів навколишнього середовища. Перспективним є спосіб компостування харчових відходів з
використанням мікробіологічних домішок для прискорення процесів компостування з одержанням органічних добрив та зменшенням впливів на навколишнє
середовище, що обґрунтовує необхідність та доцільність удосконалення існуючих та розробки нових
технологічних рішень поводження з харчовими відходами ресторанної галузі (Zyhun, 2011; De Menna et al.,
2018).
Матеріал і методи досліджень
Експертний метод оцінки екологічних аспектів
знаходить широке використання при оцінці істотних
аспектів системи екологічного менеджменту суб’єктів
господарювання, що відповідає одній із ключових
вимог до CEМ вiдпoвiднo ДCТУ ISO 14001:2015.
Визначення величини пріоритетності екологічних
аспектів проводиться експертним шляхом на основі
зіставлення та оцінки характеристик масштабності,
регульованості, терміновості окремих екологічних
аспектів, при обліку рівня екологічного ризику внаслідок можливої аварії з багаторазовим збільшенням
рівня впливу на навколишнє середовище.
Оцінка пріоритетності екологічного аспекту проводиться за такою формулою:
Пріоритетність = масштабність + регульованість +
терміновість + ризик
Визначення величини масштабності (масштабність)
Для кожного певного аспекту необхідно провести
оцінку масштабності за такими характеристиками:
- Чи потрапляє аспект під напрями, визначені екологічною політикою;
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- Великий ризик – (події відбувалися в минулій діяльності структурного підрозділу) – присвоюється
значення “3”;
- Значний ризик – (події відбувалися в минулій діяльності інших структурних підрозділів підприємства
чи галузі) – присвоюється значення “2”;
- Малий ризик – (не було випадків виникнення, але
теоретично вони є можливими) – присвоюється значення “1”;
- Відсутність параметра – присвоюється значення
“0”.
Величина пріоритетності кожного окремого екологічного аспекту буде являти собою суму від 0 до 11,
набрану в результаті відповідей на питання.
Визначення пріоритетності екологічного аспекту.
Визначення пріоритетності екологічних аспектів
здійснюється на основі зіставлення виявлених числових характеристик. Для кожного екологічного аспекту
оцінюється такий ступінь пріоритетності в балах:
- Мала пріоритетність (МП) – присвоюється значення “0–2”;
- Середня пріоритетність (СП) – присвоюється
значення “3–5”;

- Велика пріоритетність (ВП) – присвоюється значення “6–11”;
Екологічні аспекти з великою пріоритетністю є
суттєвими екологічними аспектами. Екологічні аспекти з великою і середньою пріоритетністю вносяться в
“Реєстр істотних екологічних аспектів” для постановки та реалізації екологічних цілей і завдань. Екологічні аспекти з малою пріоритетністю не є істотними
(Boiko et al., 2012).
Результати досліджень
В ресторанному комплексі екологічні аспекти підрозділів діляться на три основні види: вхідні, вихідні
та ризикові. Даний аналіз дозволяє проаналізувати
кількісні показники екологічних аспектів, що мають
місце в процесі діяльності підприємства, а також побудувати систему ресурс ефективних рішень задля
зниження навантаження на довкілля. У таблиці 1 чітко окреслено основні екологічні аспекти, які формуються в процесі функціонування досліджуваного ресторанного комплексу (Krusir & Sokolova, 2019).

Таблиця 1
Характеристика екологічних аспектів системи екологічного менеджменту ресторанного комплексу
Вид діяльності, назва
підрозділу

Технологічний процес, обладнення
– джерела утворення аспекту

Приготування страв (овочевий, м’ясний, холодний
цехи)

Очищення, нарізка сировини

Обслуговування ресторану,
бару, банкетного залу

Прибирання бару, конференцзалу, cтoликiв у ресторані
Прання робочого одягу та текстилю, миття посуду, використання
душу персоналом

Пральня, миття посуду у
цехах, душові кабінки

Автомобільна стоянка,
гараж

Котельня
Холодний, гарячі цехи
Овочевий, м’ясний, холодний та гарячий цехи

Миття сировини, посуду

Екологічний аспект

Сировинні відходи, пакувальні
Забруднення ґрунтів
матеріали, тара
Бруд, залишки ґрунту, синтетиСкиди стічних вод
чні мийні засоби
Папір, битий посуд, пляшки,
Забруднення ґрунтів
зіпсовані меблі
Вуглеводні, синтетичні мийні
засоби

Викиди CO2, NxOy, пари бензину
Пролив та відходи паливномастильних матеріалів, старі
Робота автомобілів
шини та акумулятори, відпрацьовані запчастини
Змиті паливно-мастильні матеріали
Робота котельні
Викиди CO2
Ризик вибуху обладнення, що працює під тиском
Холодильне обладнення

Вплив на навколишнє
середовище

Ризик псування сировини

Скиди стічних вод,
викиди в атмосферу
Викиди в атмосферу
Забруднення ґрунтів
Скиди стічних вод
Викиди в атмосферу
Викиди та скиди
Забруднення ґрунтів

довище і формується накопичення твердих побутових
відходів, зокрема харчовою складовою та скидами
стічних вод. Відходи нафтопродуктів, накопичення
твердих побутових відходів, харчових відходів спричиняють забруднення ґрунтів. Стічні води підприємства контаміновані колоніями мікроорганізмів, синтетичними миючими засобами, мінеральними домішками та розчином мастильних матеріалів. Можна зробити висновок, що негативний вплив спричиняють такі
підрозділи, як виробничі цехи та пральня.

Аналіз екологічних аспектів підприємства свідчить про те, що найбільш істотні впливи на компоненти довкілля чинять стічні води, витрати паливноенергетичних ресурсів та харчові відходи, а саме:
лушпиння овочів та фруктів і залишки їжі.
З метою ранжування екологічних аспектів ресторанного закладу доцільно провести їх бальну оцінку за
обґрунтованими критеріями, які наведені у таблиці 2.
Аналізуючи екологічні аспекти та їхній вплив на
довкілля, виявили, що потужний негативний вплив
комплексу спрямований саме на ґрунт та водне сере-
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Фактичний і потенційно можливий
вплив на навколишнє
середовище

Масштабність

Регульованість

Терміновість

Ризик

Інтегральна значущість
аспекту

Рангове місце аспекту

Таблиця 2
Бальна оцінка екологічних аспектів системи екологічного менеджменту ресторанного комплексу

Забруднення ґрунтів

3

2

3

2

10

1

Забруднення ґрунтів

1

2

2

0

5

4

Забруднення ґрунтів

2

2

1

0

5

4

Забруднення ґрунтів

1

2

1

0

4

5

Забруднення ґрунтів

3

2

2

1

8

2

Забруднення
атмосфери

3

2

2

1

8

2

Забруднення
атмосфери

2

2

2

1

7

3

Автомобільна стоянка: під час роботи автомобільних двигунів

Забруднення
атмосфери

2

2

2

1

7

3

Автомобільна стоянка: під час роботи автомобільних двигунів, ризик виникнення течі

Забруднення
атмосфери, ґрунту

1

1

1

1

4

5

Вуглеводні

Пральня: очищення одягу та текстилю

Забруднення стічних
вод

3

2

2

1

8

2

Синтетичні
мийні
засоби

Пральня: очищення одягу та текстилю
М’ясо-рибний, овочевий, холодний та гарячий
цехи: під час миття сировини та обладнення

Забруднення стічних
вод

3

2

2

1

8

2

Екологічний аспект

Сировинні
відходи
Папір
Битий
посуд
Зіпсовані
меблі
Пакування
Викиди
CO2
Викиди
NxOy
Викиди
парів
бензину
Паливномастильні
матеріали

Основні джерела утворення, що складають
понад 80 % величини аспекту (назва цеху; назва
технологічного процесу)

М’ясо-рибний і овочеві цехи: приготування
напівфабрикатів
Ризик псування сировини
Ресторан: прибирання столів
М’ясо-рибний і овочеві цехи: приготування
напівфабрикатів
Ресторан: прибирання столів і залу
М’ясо-рибний і овочеві цехи: приготування
напівфабрикатів
Зал ресторану, бару
М’ясо-рибний і овочеві цехи: приготування
напівфабрикатів.
Котельня: під час роботи котла
Автомобільна стоянка: під час роботи автомобільних двигунів
Автомобільна стоянка: під час роботи автомобільних двигунів

Оцінюючи вплив сировини, споживання паливноенергетичних ресурсів, стадій технологічного виробництва продукції, підрозділів підприємства, життєвого циклу продукції, вхідних, вихідних та ризикових
екологічних аспектів функціонування ресторанного
підприємства на навколишнє природнє середовище,

доходимо висновку, що дане підприємство в процесі
функціонування чинить суттєвий негативний вплив на
компоненти довкілля і потребує розробки та впровадження природоохоронних, організаційних, технічних
та технологічних рішень. Програма природоохоронних заходів наведена в таблиці 3.

Таблиця 3
Програма природоохоронних заходів ресторанного господарства
Підрозділи,
Екологічні
Природоохоронні
Відповідальні
Термін
процеси
аспекти
аспекти
особи
виконання
Етап 1
Екологічна політика: Підприємство зобов’язується знизити ризикові аспекти підприємства, дотримуватись природоохоронних законодавчих вимог.
Екологічні цілі: зменшення викидів в атмосферне повітря від котельні, холодного та гарячого цехів, автотранспорту;
зменшення викидів на 3 %.
Встановлення обладнання зі збирання та Директор,
Холодний та
конденсування пари
шеф-кухар
3 місяці
Пара
гарячий цехи
Встановлення обладнення для збирання та Директор,
рециклінгу пари
шеф-кухар
Встановлення обладнення для вловлювання Директор,
3 місяці
Акролеїн
акролеїну, накопичення його в ємності та шеф-кухар
знезараження.
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Ризик вибуху
посудин
під
тиском та пожеж
Котельня

CO2

Автотранспорт

NxOy,
CO2,
пари бензину

Оновлення обладнення
Ремонт обладнення
Інструктаж працівників
Встановлення обладнення вловлювання CO2
Удосконалення технологічного процесу
Використання електротранспорту
Ремонт несправних автомобілей

Директор,
шеф-кухар
Директор,
шеф-кухар
Шеф-кухар
Директор
Інженер
котельні
Директор
Механік

3 місяці
Протягом тижня
після виявлення
1 раз на місяць
3 місяці
6 місяців
За вимогою

Етап 2.
Екологічна політика: підприємство зобов’язується зменшити скиди стічних вод
Екологічні цілі – забезпечити постійне зниження рівня забруднюючих речовин у стічних водах ресторанного закладу;
знизити ГДК за вмістом завислих речовин у стічних водах на 10 %; зменшити викиди в стічні води синтетичних миючих
засобів від хімчистки, пральні, холодного та гарячих цехів на 5 %; зменшити скиди в стічні води від миття сировини в
овочевому та м’ясо-рибному цеху на 3 %.
Синтетичні
Удосконалення технології
Пральня
Адміністратор
1 місяць
миючі засоби
Застосування безпечних миючих засобів
Застосування жировловлювачів
Жир
Шеф-кухар
3 місяці
Використання засобів для розчеплення жирів
Синтетичні
Удосконалення технології
Шеф-кухар
1 місяць
М’ясний,
миючі засоби
Застосування безпечних миючих засобів
холодний та
Застосування подрібнювачів
гарячий цехи
Відходи сиро- Встановлення накопичувального бункеру
Шеф-кухар
3 місяці
Заміна діючої технології та апаратного виковини
ристання і перероблення відходів
Душова
Синтетичні
Застосування безпечних миючих засобів
Адміністратор
1 місяць
кімната
мийні засоби
Застосування подрібнювачів
Встановлювання накопичувального бункеру
Шеф-кухар
Відходи сироВстановлення решіток
3 місяці
вини
Овочевий цех
Компостування відходів
Бруд

Гараж,
автомобільна
стоянка

Паливномастильні
матеріали
Бруд, залишки
ґрунту
Ризик виникнення
течі
паливномастильних
матеріалів

Встановлення пісколовів
Попереднє очищення сировини від бруду
Герметизація вузлів та агрегатів автомобіля

Адміністратор
Шеф-кухар

3 місяці

Механік

3 місяці

Захист ґрунту від проливів

Директор

3 місяці

Очищення автомобілів від ґрунту та бруду

Водій

Перед миттям

Діагностика та ремонт автомобілів

Механік

Завимогою

Етап 3.
Екологічна політика: зменшення об’єму утворення відходів.
Екологічні цілі: Зменшення утворення харчових відходів з овочевого та м’ясо-рибного цехів; зменшення утворення побутових відходів із усіх підрозділів підприємства; утилізація та рециклінг відходів; зменшення сировинних відходів на
10 %; зменшення кількості побутових відходів на 15 %.
2 місяці
Удосконалення технології підготовки сироСировинні
вини
Шеф-кухар
Удосконалення технології утилізації відходів
відходи
ресторанного господарства
Овочевий,
м’ясний, холодний та гарячий цехи
Ризик псування Обслуговування холодильного обладнення
За вимогою
Шеф-кухар
сировини

Овочевий,
м’ясний цехи

Папір, пакувальні матеріали
Пакувальні
матеріали

Оновлення обладнення
Повторне використання
Збір макулатури
Використання багаторазових пакувальних
матеріалів (склотара, контейнери)
Сортування використаних пакувальних матеріалів

Адміністратор
Прибиральниця

2 місяці
За вимогою
Щоденно

Шеф-кухар

Щоденно

Прибиральниця

Щоденно
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Битий посуд

Гараж

Автомобільні
шини
Паливномастильні
матеріали
Відпрацьовані
акумулятори
Зламані деталі
автомобілів

Збір та передача вторсировини на переробку
Обережне використання посуду
Покращення технології обслуговування
Навчання персоналу

Адміністратор

Відправлення на переробку

1місяць
За вимогою

Недопущення проливів
3 місяці

Захист ґрунтів

Механік

Відправлення на переробку

За вимогою

Збір металобрухту
Ремонт деталей

За вимогою

Етап 4.
Екологічна політика: ресурсозбереження та ефективне використання сировини та допоміжних матеріалів.
Екологічні цілі: скоротити збір та використання води на 7 %; скоротити споживання електроенергії на 5 %.
Встановлення фільтрів та очисних систем
Директор
4 місяці
Економія води
Повторне використання води
Усе
Економія
Встановлення економічних ламп
1 місяць
підприємство
енергетичних
Використання альтернативних джерел енергії Директор
12 місяців
Використання електричних пристроїв обігріву
ресурсів
6 місяців

Аналіз розробленої програми природоохоронних
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Обговорення
При функціонуванні ресторану існує ймовірність
виникнення ризикових аспектів, пов’язаних з розливами паливно-мастильних речовин, вибухами, пожежами та ризиком санітарно-епідеміологічної небезпеки.
Ідентифікація екологічних аспектів ресторанного
господарства свідчить про те, що значного впливу
навколишньому природному середовищу завдають
стічні води, витрати паливно-енергетичних ресурсів
та відходи виробництва, зокрема харчові відходи
(Zigun, 2011; Petpuk et al., 2011; Krusir & Sokolova,
2019).
Оцінивши екологічні аспекти ресторанного комплексу за бальною шкалою визначили, що сировинні
відходи справляють найбільш негативний вплив. Також використання пакувальних матеріалів, синтетичних миючих засобів, вуглеводні та викиди CO2 чинять
істотний вплив на компоненти довкілля.
Висновки
Розроблена програма природоохоронних заходів
системи екологічного менеджменту підприємства
ресторанного господарства дасть змогу знизити негативний вплив підрозділів виробництва на довкілля за
рахунок досягнення поставлених екологічних цілей та
використовуючи дієві природоохоронні заходи.
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Formulations of yogurt flavored with coffee with a sugar content of 4 and 6 % and instant coffee
Nescafe Gold in the amount of 0.5, 0.7 or 0.9 % were developed. The possibility of including in the
formulation of low-fat yogurts protein enrichments, namely dry whey protein concentrate WPC 80 Milkiland
in the amount of 1.5 %. A five-point scale has been developed to assess the organoleptic characteristics of
new types of yogurt. It was found that the score of the consistency of the samples differed and decreased
with increasing coffee content from 0.5 to 0.9 %. The sugar content did not affect the consistency, but higher
taste scores were obtained with coffee-flavored samples with the addition of 5 % sugar compared to 4 %.
Yogurts with 0.7 % coffee and 4 % sugar and both yogurts with 0.9 % coffee had the lowest scores
compared to other yogurt samples. Changes in titratable acidity during yogurt fermentation and during
storage were studied. It was found that the highest rate of increase of titratable acidity was registered for
sample 3, which at 4 h of fermentation reached 98 °T compared to others, which is explained by the content
of 2.2–4.5 % chlorogenic acid and other organic acids in instant coffee. It was found that lactic acid
accumulated during storage of yogurts with coffee. On the first day of storage, its content ranged from
0.135–0.200 %, and on the 15th day increased to 1.22–1.42 %. Such changes are natural, because lactic
acid is a product of lactic acid microflora metabolism during lactose fermentation. It was investigated that
the active acidity at the end of fermentation was 4.56 units. pH against control – 4.72 units. pH and had a
higher rate of decline compared to control. This can be explained by the mass fraction of lactose, which in
the whey protein concentrate is 36 %. Also, this protein enrichment contains a large number of carboxyl
groups, which increases the acidity of the clot and the finished product. All test samples were found to have
better rheological properties due to the use of 1.5 % whey protein concentrate and sugar in the
formulations. The parameters of technological operations in the production of yogurt with coffee are
substantiated.
Key words: yogurt, dry protein concentrates, yogurt technology, coffee, sugar.

Розроблення технології йогурту з кавою
Н. Б. Сливка, І. В. Скульська
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів,
Україна
Розроблено рецептуру йогурту ароматизованого з кавою із вмістом цукру 4 та 6 % і кави розчинної Nescafe Goldу кількості
0,5, 0,7 або 0,9 %. Доведено можливість включення до рецептури низькожирних йогуртів білкових збагачувачів, а саме сухого
концентрату сироваткових білків WPC 80 Milkiland у кількості 1,5 %. Створено п’ятибальну шкалу для оцінки органолептичних
показників нових видів йогурту. Встановлено, що бальна оцінка консистенції у зразків відрізнялася і зменшувалася зі збільшенням
вмісту кави від 0,5 до 0,9 %. Вміст цукру не впливав на консистенцію, проте вищу оцінку смаку отримали зразки зі смаком кави з
додаванням 5 % цукру порівняно з 4 %. Йогурти з 0,7 % кави і 4 % цукру та обидва йогурти з 0,9 % кави мали найнижчі бали порівняно з іншими зразками йогурту. Досліджено зміни титрованої кислотності під час сквашування йогурту та впродовж зберігання. Встановлено, що найвищий темп наростання титрованої кислотності зареєстровано для зразка 3, який на 4 год сквашування
досягнув 98 °Т порівняно з іншими, що пояснюється вмістом 2,2–4,5 % хлорогенової кислоти та інших органічних кислот у розчинній каві. Встановлено, що молочна кислота під час зберігання йогуртів з кавою накопичувалася. На перший день зберігання її
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вміст коливався в межах 0,135–0,200 %, а на 15 добу зріс до 1,22–1,42 %. Такі зміни закономірні, оскільки молочна кислота є продуктом метаболізму молочнокислої мікрофлори при зброджуванні лактози. Досліджено, що активна кислотність в кінці сквашування становила 4,56 од. рН проти контролю – 4,72 од. рН і мала вищий темп спадання порівняно з контролем. Це можна пояснити масовою часткою лактози, яка у концентраті сироваткових білківстановить 36 %. Також цей білковий збагачувач містить
велику кількість карбоксильних груп, що збільшує кислотність згустку і готового продукту. Встановлено, що всі дослідні зразки
мали кращі реологічні властивості, що пов’язано з використанням у рецептурах 1,5 % концентрату сироваткового білка та цукру.
Обґрунтовано параметри технологічних операцій при виробництві йогурту з кавою.
Ключові слова: йогурт, сухий білковий концентрат, технологія йогурту, кава, цукор.

Вступ

зниженню маси тіла, підвищенню фізичної активності
та синтезу білка м’язових тканин (Dmytrovska, 2010).
Крім того, приблизно 14 % сироваткових білків є
ініціаторами перетравлювання і беруть участь у синтезі більшості життєво важливих ферментів та гормонів (Chaharovskyi et al., 2013).
Сучасний споживач вимагає також постійного розширення асортименту йогуртів шляхом заміни класичного йогурту на унікальні ароматизовані йогурти
бажаної текстури та з відмінною харчовою цінністю.
При цьому перевагу надають натуральним. Таким
ароматизатором і наповнювачем водночас може бути
кава натуральна, яку ми обрали для створення нових
видів йогурту.
З одного боку, причина вибору кави як ароматизатора в йогурті полягає в тому, що більшість людей
п’ють каву кілька разів на день, і можна припустити,
що кавові йогурти будуть у більшому попиті (Didukh
& Didukh, 2006).
З іншого боку, кава має багатий хімічний склад і
низку біологічно активних речовин. Зокрема, кава
містить 9,4–18 % жирів, 4,1 % засвоюваних вуглеводів, 9–19,2 % білкових речовин, не менше ніж 1,0 %
кофеїну, 5,5 % дубильних речовин, 32,5–33,5 % клітковини, ефіри кавової та хінної кислот, мінеральні
речовини (калій, кальцій, фосфор, залізо та ін), вітаміни, органічні кислоти. Також у каві виявлено
18 амінокислот, зокрема і всі незамінні (Chuiko et al.,
2013).
Метою наших досліджень є розроблення технології кавових йогуртів із масовою часткою жиру 1 % та
обґрунтування передумов використання у їхній технології концентратів сироваткових білків. Для цього
нам потрібно обґрунтувати дозування кавового наповнювача і цукру при виготовленні нового виду йогурту; дослідити зміни титрованої і активної кислотностей під час ферментації; визначити оптимальні параметри технологічних операцій виробництва нового
продукту; визначити показники якості низькожирних
йогуртів з кавою під час зберігання.

Зараз в усьому світі спостерігається тенденція здорового харчування, яка пропагує споживання низькокалорійних, але водночас корисних продуктів (Hachak
et al., 2018). У високорозвинених країнах близько
90 % усієї молочної продукції – низькожирні молочні
продукти, в тому числі йогурти. Вони сприяють кращому засвоєнню мінералів і вітамінів та зміцнюють
імунітет (Zozulia & Simonov, 2018; Haidei et al., 2020;
Hachak et al., 2021).
Дослідження довели, що 100–200 г йогурту щодня
дозволяють організму активніше виробляти інтерферон; бактерії, що містяться в ньому, підтримують
діяльність лейкоцитів, допомагаючи їм краще захищати організм від інфекцій (Pinheiro et al., 2005; Reis
et al., 2011; Hachak et al., 2021).
Йогурт забезпечує організм молочними білками: в
2-х склянках йогурту є 1/5 добової норми білка для
дорослої людини. Також йогурт багатий кальцієм
(25 % добової норми в 100 г), фосфором (15 % добової норми в 100 г), йодом, вітамінами В2 і В12, містить
аскорбінову кислоту, холін, ретинол, вітамін РР, вітаміни В1, В3, В6, D, органічні та жирні кислоти, а калію
в ньому стільки ж, як в бананах. В йогурті міститься
ще магній, натрій, сірка, залізо, марганець, хром,
цинк, фтор.
У молочних продуктах жири відповідають за окремі реологічні показники готового продукту. Тому
при розробці низькожирних продуктів виникає потреба вирішення такої проблеми, як збереження їхньої
якості. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є
використання білкових збагачувачів на основі сироваткових білків. Їх використання має позитивний вплив
не тільки на формування структурно-механічних властивостей готового продукту, а й надання їм оздоровчих властивостей (Skulska & Tsisaryk, 2020).
Білки молока, особливо сироваткові, за своїм
амінокислотним складом належать до найбільш повноцінних серед інших тваринного походження
(Bohdanov et al., 2003). Додавання сироваткових
білків у харчові продукти особливо актуально в наш
час, коли гостро відчувається нестача повноцінних
білків у харчовому раціоні населення (Brenc &
Kozlov, 1981; Berhilevych, 2010).
На V Міжнародній конференції з молочної сироватки “Whey volution” (Париж, 2008 р.), у доповіді
S. Jorgensena було зазначено, що амінокислотний
склад концентратів сироваткових білків має позитивний вплив на функції шлунково-кишкового тракту і
його мікрофлору, структуру тіла (співвідношення
м’язової та жирової тканини), енергетичний метаболізм, імунітет, запальні процеси, а також сприяє

Матеріал і методи досліджень
Для виробництва йогурту ми використали коров’яче молоко, що відповідає вимогам до молокасировини згідно з ДСТУ 3662-97 “Молоко коров’яче
незбиране. Вимоги при закупівлі”.
Для виготовлення йогурту вихідну сировину пастеризували за температури 95–97 °C з витримкою 2–
3 с. Контрольним зразком служив йогурт натуральний
без ароматизаторів та цукру.
У нормалізовану пастеризовану та охолоджену до
температури 50 °C суміш вносили цукор у кількості
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ДСТУ 4343:2004 “Йогурти. Загальні технічні умови”
(DSTU 4343:2004) на 1, 4, 7, 11 та 15 дні.
Таким чином, сформовано 3 дослідних зразки і
контроль. Для кожного зразка ми брали однакову
кількість суміші молока 150 мл, яку вже попередньо
підготували:
Контроль – молочна основа з м. ч. ж. 1 % +
йогуртова культура YF-L903;
Варіант 1 – молочна основа з м. ч. ж. 1 % +
йогуртова
культура
YF-L903
+
концентрат
сироваткового білка (5 %) + 0,5 % кави + 4 % цукру;
Варіант 2 – молочна основа з м. ч. ж. 1 % +
йогуртова
культура
YF-L903
+
концентрат
сироваткового білка (10 %) + 0,7 % кави + 5 % цукру;
Варіант 3 – молочна основа з м. ч. ж. 1 % +
йогуртова
культура
YF-L903
+
концентрат
сироваткового білка (15 %) + 0,9 % кави + 6 % цукру.
Для оцінки органолептичних показників було
створено 5-бальну шкалу, яка наведена у таблиці 1.

4…6 %, після розчинення якого суміш охолоджували
до 35–40 °C. Потім дослідні зразки розділили на три
групи, у кожну з яких вносили по 0,5; 0,7 або 0,9 %
розчинної кави Nescafe Gold як ароматизатор. Концентрації кави і цукру були обрані на основі результатів
попереднього сенсорного оцінювання.
Для стабілізації консистенції при виробництві низькожирних йогуртів було додано сухий концентрат
сироваткових білків WPC 80 Milkiland у кількості
1,5 % .
Для заквашування використовували йогуртову культуру YF-L903, до складу якої входять Streptococcus
salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus. Кількість КУО: 5х 1012. Рекомендована температура інкубації становить 35–45 °С. Заквашену суміш розливали у стерилізовані скляні баночки ємністю 150 мл і сквашували при 42 °С до досягнення рН 4,7.
Середній час ферментації становив приблизно 3–
4 год. Після попереднього охолодження до температури 5–7 °С йогурти зберігали та аналізували згідно з

Таблиця 1
Шкала для оцінювання органолептичних показників дослідних зразків
Показники
Зовнішній
вигляд

Бали
5
Глянцевий, відсутність
відділення сироватки,
немає бульбашки газу,
чистий

Запах

Консистенція

4
Відсутність відділення
сироватки, відсутність
тріщин і бульбашок
газу, чистий

Відсутність кисломолочного запаху

Кисломолочний, з ароматом кави
Густа, нормальної текстури, однорідна, після
перемішування без
відділення сироватки

Смак

3
Тьмяний, мало тріщин,
незначне відділення
сироватки,чистий

Густа, нормальної текстури, однорідна, після
перемішування деяке
відділення сироватки

Звичайний смак йогурту з присмаком кави

1-2
Багато тріщин і бульбашок газу, виділення
сироватки відбулось,
брудний вигляд
Відсутність кисломолочного запаху та чужорідність запаху

Не надто рідка, після
перемішування відділення сироватки

Занадто рідка, після
перемішування
відділення сироватки

Кислий, трохи гіркий, зі
стороннім смаком

Занадто кислий, гіркий,
зі стороннім смаком

4 % цукру та обидва йогурти з 0,9 % кави мали найнижчі бали.
Під час зберігання в окремих зразках відбулися
зміни у зовнішньому вигляді: неоднорідна консистенція, поява пластівців, значне виділення сироватки. Усі
зразки характеризувалися злегка кислуватим смаком,
але без сторонніх присмаків і запахів. У дослідних
зразках легке відшаровування сироватки спостерігалося після 15 дня зберігання, тимчасом як у контролі
– після 11 дня. Колір продукту залишався однаковим
упродовж усього терміну зберігання.

Таким чином, загальна оцінка йогурту повинна
становити 20 балів за зовнішній вигляд, запах, консистенцію та смак.
У таблиці 2 наведено бальну оцінку дослідних зразків йогуртів з кавою.
Показники зовнішнього вигляду і запаху серед
усіх йогуртів отримали найвищу кількість балів. Бальна оцінка консистенції відрізнялася і зменшувалася
зі збільшенням кількості кави від 0,5 до 0,9 %. Вміст
цукру не впливав на консистенцію, проте вищу оцінку
смаку отримали зразки зі смаком кави з додаванням
5 % цукру порівняно з 4 %. Йогурти з 0,7 % кави та
Таблиця 2
Бальна оцінка дослідних зразків
Зразок
Контроль
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3

Зовнішній вигляд
5
5
5
5

Запах
5
5
5
5

Консистенція
5
4
3
3

Смак
4
5
4
5
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При
використанні
сироваткових
білків
скорочується тривалість гелеутворення на стадії
прихованої ферментації та флокуляції, а це
прискорює процес згортання суміші. Можна
припустити, що інші рецептурні компоненти (зокрема
кава) теж можуть впливати на ці процеси, що веде до

змін титрованої кислотності під час виготовлення
нового виду йогурту.
Тому було досліджено титровану кислотність під
час ферментації. Проби відбирали в динаміці через 1,
2, 3 і 4 години. На рисунку 1 показано зміни
титрованої кислотності під час сквашування.

Рис. 1. Зміна титрованої кислотності під час сквашування
показники якості йогуртів під час зберігання готових
виробів. Тому було досліджено її зміни під час
зберігання на 1, 4, 7, 11 та 15 доби ароматизованого
йогурту. Титрована кислотність є критерієм оцінки
якості молочних продуктів, а саме їхньої свіжості й
натуральності.
На рисунку 2 показано зміни титрованої
кислотності впродовж зберігання. Найвища титрована
кислотність на 14 день зберігання зареєстрована у
зразку 3, де найбільший вміст цукру і кави. Вона
становила 141 °Т проти 122 °Т у контролі.

Найвищий
темп
наростання
титрованої
кислотності зареєстровано для зразка 3, який на 4 год
сквашування досягнув 98 °Т порівняно з іншими.
Кислотність розчинної кави може вплинути на це
збільшення. Смажена кава, з якої готують розчинну
каву, містить 2,2–4,5 % хлорогенової кислоти та інші
органічні кислоти, такі як оцтову, лимонну та
яблучну.
Враховуючи специфіку нових рецептурних
компонентів, як можливого джерела додаткового
обсіменіння мікрофлорою, а також їхню фізикохімічну
характеристику,
досліджено
основні

Рис. 2. Зміни титрованої кислотності впродовж зберігання
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Молочна кислота під час зберігання йогуртів з
кавою накопичувалася.
На перший день зберігання її вміст коливався в
межах 0,135–0,200 %, а на 15 добу зріс до 1,22–
1,42 %. Такі зміни закономірні, оскільки молочна
кислота є продуктом метаболізму молочнокислої
мікрофлори при зброджуванні лактози.
На рисунку 3 показано зміни активної кислотності
суміші під час сквашування. У зразку 3 активна кислотність мала вищий темп спадання порівняно з контролем.

В кінці сквашування активна кислотність цього зразка
становила 4,56 од. рН проти контролю – 4,72 од. рН.
З отриманих результатів видно, що кислотність
незначно підвищується у дослідних зразках. Це можна пояснити масовою часткою лактози, яка міститься
у КСБ і становить 36 %. Також цей білковий збагачувач містить велику кількість карбоксильних груп, що
збільшує кислотність згустку і готового продукту.
На рисунку 4 показано зміни рН йогурту під час
зберігання.

Рис. 3. Зміна активної кислотності суміші під час сквашування

Рис. 4. Зміна активної кислотності суміші під час зберігання
Під час зберігання рН знижувався від 4,72 до 4,4 у
контролі та найбільш виражено у зразку 3 – з 4,56 до
4,21.

та 0,9 %) та цукром(4…6 % від маси суміші). Також
доведено можливість включення та доцільність використання у рецептурі низькожирних йогуртів білкових збагачувачів, а саме сухого концентрату сироваткових білків WPC 80 Milkiland у кількості 1,5 %, оскільки всі дослідні зразки мали кращі реологічні показники. Встановлено, що найвищий темп наростання
титрованої кислотності зареєстровано для зразка 3,

Висновки
Розроблено рецептуру йогурту ароматизованого з
кавою (кава розчинна Nescafe Gold кількістю 0,5, 0,7
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який на 4 год сквашування досягнув 98 °Т порівняно з
іншими, що пояснюється вмістом 2,2–4,5 % хлорогенової кислоти та інших органічних кислот у розчинній каві.
Підсумовуючи, можна також зробити висновок,
що нові ароматизовані йогурти можуть конкурувати
на ринку молочної продукції, оскільки мають високі
смакові якості.

appointment with cryo powder. Scientific Messenger
of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies.
Series: Food Technologies, 20(85), 70–75.
doi: 10.15421/nvlvet8513.
Hachak, Y., Nahovska, V., & Gutyj, B. (2021). The use of
cryopowder from seafood in the technology of
thermostatic yogurt for therapeutic and prophylactic
purposes. Scientific Messenger of LNU of Veterinary
Medicine and Biotechnologies. Series: Food
Technologies, 23(95), 83–90. doi: 10.32718/nvlvetf9514.
Hachak, Yu. R. (2014). Pererobka moloka ta
vyrobnytstvo molochnykh produktiv u fermerskykh
hospodarstvakh i v domashnikh umovakh. Kozak M.
V. Lviv (in Ukrainian).
Haidei, O., Shuliak, S., Oleksiienko, I., Kyivska, G., &
Krushelnytska, O. (2020). Monitoring of gluten in dairy
products. Scientific Messenger of LNU of Veterinary
Medicine and Biotechnologies. Series: Food
Technologies, 22(94), 8–12. doi: 10.32718/nvlvet-f9402.
Hrek, O., Krasulia, O., & Pshenychna, T. (2016). Vplyv
kontsentratu bilka na konsystentsiiu kyslomolochnoho
napoiu. Prodovolcha industriia APK, 4, 27–32 (in
Ukrainian).
Pinheiro, M. V. S., Oliveira, M. N., Penna, A. L. B., &
Tamime, A. Y. (2005). The effect of different sweeteners in low-calorie yogurts – A review. International
Journal of Dairy Technology, 58(4), 193–199.
doi: 10.1111/j.1471-0307.2005.00228.x.
Reis, R. C., Minim, V. P. R., Bolini, H., Dias, B. R. P.,
Min-im, L. A., & Ceresino, E. B. (2011). Sweetness
equiva-lence of different sweeteners in Strawberryflavored yogurt. Journal of Food Quality, 34, 163–
170. doi: 10.1111/j.1745-4557.2011.00378.x.
Skulska, I., & Tsisaryk, O. (2020). Changes in protein
substances of brynza cheese under the influence of
partial replacement of salt with potassium chloride.
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine
and Biotechnologies. Series: Food Technologies,
22(93), 50–54. doi: 10.32718/nvlvet-f9309.
Zozulia, A., & Simonov, M. (2018). Effect of storage life
on the microbiological composition of yogurts.
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine
and Biotechnologies. Series: Food Technologies,
20(85), 119–122. doi: 10.15421/nvlvet8522.

References
Berhilevych, O. M. (2010). Mikrobiolohiia moloka ta
molochnykh produktiv z osnovamy veterynarnosanitarnoi ekspe-rtyzy: navch. posib. za red. V. V.
Kasianchuk. Sumy: Universytetska knyha (in
Ukrainian).
Bohdanov, H. O. Kravtsiv, R.I., & Mankovskyi, A. Ya.
(2003). Tekhnolohiia pererobky moloka. Lviv:
Spolom (in Ukrainian).
Brenc, M. Ja., & Kozlov, V. N. (1981). Molochnye
produkty, poleznye vsem. M.: Legkaja i pishhevaja
promyshlenost' (in Russian).
Chaharovskyi, O. P. Tkachenko, N. A., & Lysohor, T. A.
(2013). Khimiia molochnoi syrovyny. Navch. pos.
Odesa: “Simeks-print” (in Ukrainian).
Chuiko, A. M., Chuiko, M. M., & Borysenko, I. V.
(2013).
Rozrobka
tekhnolohii
yohurtu
funktsionalnoho pryznachennia z vykorystanniam
naturalnykh
pidsolodzhuvachiv
i
roslynnykh
napovniuvachiv. Prohresyvna tekhnika ta tekhnolohii
kharchovykh vyrobnytstv, restorannoho ta hotelnoho
hospodarstv i torhivli, 1, 236–238.
Didukh, H. V., & Didukh, A. V. (2006). Vykorystannia
vtorynnoi molochnoi syrovyny u vyrobnytstvi
molochnykh heroproduktiv. Molochnoe delo, 1, 16–19
(in Ukrainian).
Dmytrovska, H. P. (2010). Yohurty, kefiry ta produkty
kefirni vitaminizovani dlia masovoho, spetsialnoho
diietychnoho ta dytiachoho spozhyvannia. Molochnoe
delo, 6(87), 24–26 (in Ukrainian).
DSTU 4343:2004. Yohurty. Zahalni tekhnichni umovy (in
Ukrainian).
Hachak, Y., Gutyj, B., Nagovska, V., Slyvka, N., &
Ilnytska, A. (2018). Development of reciproces of
dairy products of treatment and prophylaxic

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2021, vol. 23, no 96

66

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2021, т 23, № 96

Науковий вісник Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Серія: Харчові технології
Scientific Messenger of Lviv National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies.
Series: Food Technologies
ISSN 2519–268X print
ISSN 2707‐5885 оnline

doi: 10.32718/nvlvet‐f9612
https://nvlvet.com.ua/index.php/food

UDC 515.2

Kinematic projection in modern technologies
I. G. Svidrak, I. S. Aftanaziv, O. I. Strogan, A. O. Shevchuk
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Article info
Received 20.05.2021
Received in revised form
21.06.2021
Accepted 22.06.2021
National University “Lviv
Polytechnic”, S. Bandera Str., 12,
Lviv, 790013, Ukraine.
Тel.: +38-066-229-50-87
E-mail: svidrak99@gmail.com

Svidrak, I. G., Aftanaziv, I. S., Strogan, O. I., & Shevchuk, A. O. (2021). Kinematic projection in
modern technologies. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies. Series: Food Technologies, 23(96), 67–75. doi: 10.32718/nvlvet-f9612
The trajectories and coordinates of unmanned aircrafts spatial location determination is researched
with the help of kinematic projection means. The methodology offered below considers the formation of two
mobile and independent kinematic projection centers raised into the air by drones. The electromagnetic
radio waves emitted by them, penetrating an unknown aircraft object, form two independent projecting rays
intersecting at the searched aircraft location point. In this case, the searched object spatial location instantaneous (at a certain point in time) point will be placed on an imaginary “picture plane” on a line connecting the points projections generated by drones interceptors projecting rays. As far as all of the projection
objects in this case are movable, all the moving trajectory projection of the searched aircraft will be displayed on the monitor. The introduction of another “picture plane”, perpendicular to the main one, will
help to build an axonometric mapping not only for projections, but also for the aircraft spatial movement
trajectory itself. Each point of this trajectory gives an information about the “instantaneous” coordinates of
the aircraft spatial location. The method of application of kinematic projection for display of a trajectory of
movement and search of coordinates of moving objects is described. In kinematic projection, all its key
components, namely the object, the center of projection, the image plane and the projecting rays, are in
continuous motion with certain speeds and accelerations. Kinematic projection deepens the field of practical application of descriptive geometry. This is confirmed by the example of practical application of kinematic projection presented in the article for improvement of remote control of tillage equipment in automated land treatment complexes. The main technical support for the practical application of kinematic projection are stationary radio towers or unmanned aerial vehicles (BPLA), such as drones. They are equipped
with video cameras and electromagnetic radiation devices. This equipment serves as a center of kinematic
projection. The projecting rays generated by the projection center will be received by a stationary command
post (center). It is equipped with a radar system (radar) and modern computer equipment with appropriate
software. This equipment, in this case, performs the function of a “picture plane”, which will reflect the
trajectory of agricultural machinery. Actuators and controls of the movement of tillage equipment are
equipped with receivers of control radio waves and means of automated control. The use of kinematic projection helps to improve the quality of tillage. This is ensured by the fact that its use is carried out automatically and eliminates possible errors of operators. Kinematic projection can also be used in military affairs
to detect enemy drones in the airspace. In this case, use a kind of kinematic projection with its two centers of
generation of projecting rays. This is an example of the solution of the so-called “inverse problem” of
kinematic projection, which provides the ability to search for the coordinates of the motion of the projected
object at a known trajectory of its motion. The main advantage of kinematic projection is the ability to
identify and display an object on a computer screen not only in a flat view, but also taking into account its
spatial coordinates.
Key words: unmanned aircraft, drone, movement trajectory, kinematic projection, projection moving
center, trajectory projection, projecting ray, operator, software.
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І. Г. Свідрак, І. С. Афтаназів, О. І. Строган, А. О. Шевчук
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна
Scientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2021, vol. 23, no 96

67

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2021, т 23, № 96

Розглянуто визначення траєкторій руху та координат просторового розташування безпілотних літальних апаратів (БПЛА)
засобами кінематичного проеціювання. Запропонована методика передбачає формування піднятими у повітряний простір дронами-перехоплювачами двох рухомих і незалежних центрів кінематичного проекціювання. Випромінювані ними електромагнітні
радіохвилі, пронизуючи невідомий літальний об’єкт, формують два незалежних проектуючих промені, що перетинаються між
собою в точці розташування розшукуваного літального апарату. При цьому миттєва (на певний момент часу ∆t) проекція точки
просторового розташування розшукуваного об’єкту розміститься на уявній «картинній площині» на лінії, що з’єднує між собою
проекції точок генерованих дронами-перехоплювачами проектуючих променів. Оскільки всі об’єкти проеціювання у даному випадку
є рухомими, на екрані монітора оператора відобразиться вся проекція траекторії руху розшукуваного об’єкту. Запровадження
ще однієї “картинної площини”, перпендикулярної до основної, дозволить побудувати аксонометричне відображення не тільки
проекцій, а й безпосередньо самої траєкторії просторових переміщень літального апарату. Кожна точка цієї траєкторії надає
інформацію про “миттєві” координати просторового розташування літального апарату. Досліджено методику застосування
кінематичного проеціювання для відображення траєкторії руху та пошуку координат рухомих об’єктів. З’ясовано, що специфікою кінематичного проеціювання є те, що всі її ключові складові, а саме – об’єкт, центр проеціювання, картинна площина та
проектуючі промені, знаходяться у неперервному русі із певними швидкостями та пришвидшеннями. Така специфічна особливість
кінематичного проеціювання не тільки істотно розширює технологічні можливості нарисної геометрії як науки про графічне
відображення просторових об’єктів, а й істотно поглиблює галузі практичного іі застосування. Встановлено, що підтвердженням цьому є розглянуті у даній роботі приклади практичного застосування специфіки кінематичного проеціювання для вдосконалення дистанційного керування землеобробною технікою в автоматизованих комплексах управління. З’ясовано, що це дає змогу
усувати негативний вплив «людських чинників» операторів, що відстежують траєкторії переміщень техніки оброблюваною
земельною ділянкою. Досліджено, що основні складові технічного забезпечення практичного застосування кінематичного проеціювання для відстежування переміщень землеобробної техніки й різних транспортних засобів полягає в оснащені відеокамерами та
приладами електромагнітного випромінювання стаціонарні радіовежі або безпілотні літальні апарати (БПЛА), наприклад, дрони,
що виконуватимуть функції центрів кінематичного проеціювання. Рекомендовано, що сприймання генерованих центром проеціювання проектуючих променів тут може бути покладено на оснащений радіолокаційною системою (РЛС) та сучасним комп'ютерним спорядженням із відповідним програмним забезпеченням стаціонарний командний пункт (центр). Це устаткування, у даному
випадку, виконуватиме функцію “картинної площини”, на якій відображатиметься траєкторія руху землеобробної техніки.
З’ясовано, що виконавчі механізми та органи управління рухом землеобробної техніки у цьому випадку доречно оснастити приймаючими керуючі радіохвилі пристроями та засобами автоматизованого управління. Представлено, що окрім відстежування
траєкторії рухів об’єктів на земній поверхні кінематичне проеціювання може застосовуватися й у військовій справі для виявлення
ворожих безпілотних об’єктів у повітряному просторі. У цьому випадку використовують різновид кінематичного проеціювання із
двома його центрами генерування проектуючих променів.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, дрон, траєкторія руху, координати, кінематичне проеціювання, рухомий
центр проеціювання, проекція траєкторії, проектуючий промінь, оператор, програмне забезпечення.

Вступ

можуть здійснювати взаємонезалежні просторові
переміщення у просторі й часі.
Одним із перших фундаментальних досліджень в
галузі кінематичних проблем графічних відображень
можна вважати опубліковану в 1936 році роботу
М. А. Риніна “Кіноперспектива” (Rynin, 1936). У даній роботі розглянуті деформації кінозображення
рухомих предметів. Тут же досліджена і зворотна
задача ‒ визначено складові руху об’єкта за його кінематографічним відображенням. Описано також
певні часткові випадки руху оригіналу, зокрема прямолінійні, що перпендикулярні “картинній площині”,
а також обертові.
Дослідженнями Л. М. Ліхачова, що відображені в
роботах (Lihachev, 1975), було систематизовано попередній досвід кінематичного проеціювання. У його
опублікованій в 1975 р. монографії “Кіноперспектива” досліджено проблематику реконструювання просторових форм і траєкторій руху об’єкту, методи визначення швидкостей і прискорень тощо. В основу
запропонованої Л. М. Ліхачовим кіноперспективи
покладено запроваджене ним поняття “кванта руху”,
під яким розуміється певна абстрактна величина миттєвого просторового переміщення точки за інтервал
часу t.

Розвиток впродовж останніх десятиліть космічної
техніки, засобів зв’язку та комунікацій, комп’ютерних
мереж тощо неодмінно мали зумовити формування і
постановку нових задач та проблематик перед інженерною наукою. Зокрема і як щодо спроможностей
забезпечення не лише підвищених швидкостей просторових переміщень різноманітних об’єктів, а і стосовно теоретичного опису та відображення координатної прив’язки рухомих об’єктів та засобів контролю
їхнього стану і переміщень. Проблематика потреби
невпинного контролю за рухомими об’єктами сприяла
не лише стрімкому розвитку сучасних технічних засобів радіозв’язку та передачі інформації, а й певною
мірою дотичних до опису рухомих об’єктів наук,
зокрема аерофотогеодезії, оптичної фізики, певних
напрямів математики, покликаних теоретично описати і обґрунтувати закономірності їх руху (Bespalov et
al., 2020; Shevchyk et al., 2021).
Торкнулась ця проблематика і такої складової математичної науки як нарисна геометрія. Зокрема перед нарисною геометрією як наукою геометричного
відображення взаєморозташування елементів простору постало завдання створення теорії кінематичного
відображення. Під кінематичним відображенням слід
розуміти проеціювання, при якому всі його елементи,
а саме центр проеціювання, фокальні фігури проеціюючих комплексів і конгруенцій, об’єкт проеціювання (прообраз) та носій проекцій (“картинна площина”)

S  x  y  z

Квант руху фігури визначається системою квантів
руху окремих її точок. Після цього розглядаються
перспективні зображення квантів руху відрізків і
площин, що названі автором квантограмами, та проводиться їх реконструкція і аналіз.
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кінематичного проеціювання для пошуку в повітрі та
товщі води рухомих об’єктів.

Роботи О. К. Кульмінського (Kul'minskij &
Nikolaevskij, 1971) присвячено проблематиці кіноперспективи та кіноаксонометрії як методу об’ємнографічного моделювання. Тут же розглядається і перспектива застосування кіноаксонометрії до проектування автомобільних шляхів.
У дослідженнях В. Є. Михайленко і М. В. Ковтун
(Mihajlenko et al., 1972) розглядається проектування
так званим “пласким” жмутком, що переміщається у
вертикальному напрямку. У цьому випадку кінематичні “щільові” фотографування дозволяють усунути
традиційне проеціювання із декількох центрів і притаманне йому “змазування” зображення на картинній
площині. Картинна основа тут зазвичай перпендикулярна траєкторії руху центра. У статті розглянуто
проеціювання лінійних і нелінійних (2-го порядку)
об’єктів та реконструкція прообразів за власними та
відкинутими тінями.
У роботі Д. І. Ткач (Tkach, 1968) досліджено центрове рухоме проеціювання, в якому траєкторія центру проектування прямолінійна і перпендикулярна до
площини проекцій, а прообрази нерухомі. Тут встановлено існування простору-проекції, який перебуває в
перспективному зв’язку із простором-оригіналом, і
бієктивна відповідність між цими просторами.
У опублікованій в 1991р. роботі (Pilipaka, 1991)
автора С. Ф. Пилипака подано алгоритмічний опис
послідовності визначення точок твердого тіла, що
переміщається по просторовій криволінійній траєкторії з допомогою проеціювання із нерухомого центра
на рухому площину.
Вагомий внесок у становлення та розвиток кінематичного проеціювання привнесено науковцями НУ
“Львівська політехніка” В. М. Глоговським та
І. Г. Пулькевич. У їхніх роботах (Kalinovskaja et al.,
1994; Pulkevych, 1994) вперше було запропоновано
використання розроблених ними лінійних операторів
для грамографічних, ротографічних та спірографічних
відображень рухомих об’єктів простору.
Поряд зі створенням алгоритмів рішень прямої задачі кінематичного проеціювання для пошуку проекцій траєкторій просторових переміщень об’єктів авторами (Kalynovska et al., 1994) було розроблено і
ґрунтовно досліджено також і алгоритми рішення
оберненої задачі. Обернена задача передбачає пошук
за відомими траєкторією руху координат просторового розташування об’єкта.
Таким чином, варто відзначити, що науковцямигеометрами усвідомлена проблематика та потреба у
переході від вже доволі досконало вивченого статичного проеціювання до кінематичного.
Мета і методи дослідження – розробка принципових схем та алгоритмів рішення і застосування
прямої та оберненої задач кінематичного проеціювання. Також до завдань дослідження належало: створення алгоритму побудови проекцій траєкторій просторових переміщень об’єктів кінематичного проеціювання; розробка принципової схеми вдосконаленого
методикою кінематичного проеціювання автоматизованого землеобробного комплексу; розробка методик
використання алгоритму рішення “оберненої задачі”

Матеріал і методи досліджень
Дослідження кінематичних проекційних відображень доцільно почати з розгляду лінійних операторів.
Зокрема, для систематизації сполучення основних
видів руху, що розглядаються в даній роботі, потрібно
дослідити грамографічне відображення – відображення, при якому всі елементи проекційного апарату
здійснюють прямолінійні рухи (рис. 1).

Рис. 1. Принципова схема грамографічного
відображення проекцій точки при центровому
кінематичному проеціюванні
Умовно кінематичні відображення лінійними операторами позначають
P
F : A j і  A j  j  1,2,....
...
При цьому прийнято до уваги, що проеціювання
здійснюється при одночасних та взаємоназалежних
рухах всіх елементів відображення (прообразу А,
центру проекціювання Р і носія образів  )

ra : A j  A j t ;

rp : Pj  Pj t ;

r :  j   j t .

(…) – в дужках позначаються види рухів: γ – прямолінійний, ρ – обертовий,  – гвинтовий.
Графічне відображення лінійними операторами
здійснюється за допомогою вироджених комплексів
нульової кривини, зокрема центровим проекціюванням за таким алгоритмом.
P
F : A j і  A / j  j  1,2,....
...

ra : A j  A j t ;

rp : Pj  Pj t ;

r :  j   j t .

Pj  Aj  S j
S j   j  Aj

A   A, A ,...
j

1

2

Будемо вважати, що між кінематичними режимами руху (швидкість, прискорення) точки та центру
проекціювання і порядком променевої проекціюючої
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Після підстановки значення

поверхні виведені та досліджені рівняння первинних
та вторинних проекцій траєкторій прообразу А при:
рівномірному русі А та рівнозмінному русі центру
проекціювання Р; рівномірному русі А і Р в спеціалізованому
положенні,
коли
A0  x01 ,0, Z 01  ,

z  x02  x   x z  z02 
vo  z  z02   cos arctgk z   x02  sіnarctgk z 
з (1) отримуємо рівняння
t    x, z  

P0  x02 , y02 ,0 . На основі виведених рівнянь необхідно
визначити види траєкторій прообразу рухомого обєкту.
Нехай f1 y  y1; z  kz ; x  bz  і f 2  x  x2 ; z  z2  прямолінійні траєкторії руху відповідно до прообразу (точки) А і центру проекціювання Р, які починають одночасно рухатись: точка А – рівномірно зі швидкістю v0
і прискоренням а (рис. 2).
Задані умови руху виділяють із лінійчатої конгруенції s 2  f1; f 2  з фокальними фігурами f1 і f2 променеву поверхню   Aі , Рі як неперервну множину прое-

a


y   vo   x, z    x, z  2     x  x01  vo   x, z   cosarctgkz  
2


 x  vo   x, z   cosarctgkz    y  y01  0,

(3)
що визначає поверхню третього порядку.
Якщо прообраз А і центр проекціювання Р здійснюють рівномірний рух по прямим, відповідно зі
швидкостями v1 і v2, то поверхня є квадрикою (однопорожнинний гіперболоїд або, в граничному випадку
– гіперболічний параболоїд), тоді рівняння (1) набуває
такого вигляду

кціюючих променів {s}sі  Аі ; Рі , що відповідають
миттєвим положенням точок А і Р. Для довільної
точки s x, y, z    , що лежить на промені sі  Аі , Рі

y  v2   x, z    x  x01  v1   x, z   cos arctgk z  
 x  v1    x, z   cos arctgk z    y  y01   0,

в момент часу t маємо такі відношення:

(4)
де

  x, z  

x   z  z02   z   x02  x 
.
v1  [ z  z02   cos arctgk z   x02  x   sіnarctgk z

В загальному випадку, коли шлях, що проходить А
або Р за час t, рівний v0  t  a  t n , поверхня має поря2
док п+1. Тепер введемо до розгляду площину проекцій π з фіксованою в ній координатною системою  .
Задамо
початкове
положення
A0 x01, y01, z01, P0 x02, y02, z02 і  0 x  o,  y,   z  елементів відображення і прямолінійні траєкторії
f1  y  k1v  x  b1v z  k1 /  x  b1 / ,

f 2  y  k2v  x  b2 v z  k2 /  x  b2 / ,

Відповідно до точок А і Р. Приймемо також, що в
процесі руху площини π вісь х залишається її напрямним вектором.
Нехай елементи відображення починають одночасний рух: прообраз А і площина π – рівномірний зі
швидкістю v0, а центр Р – рівномірний з початковою
швидкістю v0 та прискоренням а. Тоді в кожний момент часу t1 проекція f1 прямої f1 на площину π в
положенні  1  x  v0  t1 , що відповідає цьому моменту
часу, є перетином променевої поверхні з площиною
π.
Параметричні рівняння y  y t , z  z t  нескінчених множин вторинних проекцій 1 A,1A2 ...;2 A1,2A2 ...;
(перепроеккційованих з рухомої площини π на нерухомі площини проекцій xy і xz) точки А в її послідовних положеннях на f1 являють собою параболічні
гілки третього порядку типу
y  d1  x 3  d 2  x 2  d3  x  d 4
за класифікацією Ньютона, а саме:

Рис. 2. Грамографічні відображення проекцій
рухомих об’єкту (точка А) та центру проеціювання
(точка Р0) на епюрі Монжа

a  t2 

y   vo  t 
2 
y  y01


x  vo  t  cos arctgk z x  x01  vo  t  cos arctgk z

(1)

 z  vo  t  sіnarctgk z
z  z 02

 x - v o  t  cos arctgk z z 02  x

(2)

x  x

 y02  I 2  y   x01  m1  v0  t   x02  m2  v0  t    y01  I1  y ,



02  x01 , y  y02  y01 ,  z02  z01 .

(5)
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z  z02  n2   x  m1  m2   x02  m2  v0  t   z  n1  n2 ,

2


1 1


 1
2
t  2  x1  z1   x   z  x   4   x1  z1   x1  z1 .


(10)

(6)
де
x  x1  x2 ; z  z1  z2 ;

a t2 
  cos  2  cos  2 ;
m1  v0  t  cos  1  cos 1 : m2   v0  t 
2 

де

a  t2 
  cos 2  tg 2  cos  2 ;
n1  v0  t  cos 1  sin 1 : n2   v0  t 
2 


Таким чином, в цьому випадку проекції траєкторії
прообразу А – конгруентні квадратичні параболи (9),
(10) з параметром 1  x.
2

Ілюстрацією грамографічного відображення є
епюр (рис. 2). На епюрі представлені первинні (на
рухомій площині π) f1 і вторинні (перепроекційовані з
π на нерухомі координатні площини xy, xz, yz)
1
f1, 2 f1, 3f1 проекції прямолінійної траєкторії f1 прообразу (точки) А в  відображенні.
А0, Р0,π0 – початкові положення прообразу А, центру проекціювання Р, площини проекцій π. f2 – траєкторія руху Р, f3 – напрямний вектор руху площини π.
Всі рухи рівномірні, швидкість всіх елементів проекціювання рівні, рух одночасний. Такий режим руху
названий канонічним. Як було показано раніше, всі
проекції траекторіії f1 – квадратичні параболи.


a  t2 
  cos 2  tg2  cos2.
I1  v0  t  cos1  tg1  cos1 : I2   v0  t 
2 


Тут
1  arctgk1v ; 1  arctgk1 / ;  1  arctg tg1  cos 1 ; j  1,2
При рівномірному русі всіх елементів відображення
рівняння (5) і (6) визначають квадратичні параболи.
В гранично спеціалізованому положенні траєкторії
прообразу A0  x01 , O1 z01  і центра P0  x02 , y02 , o 



f1  x  x1 , y  0, f 2 x  x2 , z  0



і рівномірному русі всіх елементів з однаковою одиничною швидкістю (v = 1) рівняння y = y(t) і z = z(t)
мають вигляд
1
(7)
y
  y2  t    x1  t ,
x
1
(8)
z
  z2  t    x1  t ,
x
або в канонічній формі
2

1 1
 1


2
t  2   x1  y2   x   y  x   4  x1  y2   x1  y2 ,


(9)

Результати та їх обговорення

Окрім вирішення прямої задачі кінематичного
проеціювання, яка переважно полягає у побудові
проекції траєкторії рух об’єкта проеціювання, цей
різновид проеціювання надає і можливість рішення
зворотної задачі, а саме за відомою проекцією траєкторії руху об’єкта пошук його координат. Зворотна
(локаційна) задача кінематичного проекційного відображення, як зазначено вище, полягає у визначенні
положення прообразу А за його образом A , тобто
F 1 : A    A  П
в довільний момент часу t (рис. 3).

Рис. 3. Принципова схема грамографічного відображення рішення “оберненої задачі” на пошук об’єкта при
кінематичному проеціюванні
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Очевидно, що для ін’єктивності локації необхідно
мати два компоненти А/1, А/2 образу А/, отриманих
проекціюванням прообразу А із двох центрів Р1, Р2
(лінійні відображення) (Kalynovska et al., 1994), або із
двох
конгруенцій
(нелінійні
відображення)
(Kalynovska et al., 1994)
P,P
F 1 : A1/ , A2/ і 2  A
...
1

F :

2
/
/ S1
A1 , A2

сільськогосподарських угідь. Його принципова схема
відображена на рис. 4. До автоматизованого комплексу обробки земельної ділянки тут входять оснащений
приймальною антеною та системою дистанційного
керування виконавчий агрегат із функціональним
навісним обладнання для обробки землі чи сільськогосподарських культур. Наприклад, трактор з причіпним плугом, боронами чи косаркою, комбайн, моторизований обприскувач тощо. Переміщеннями моторизованого землеобробного механізму та його виконавчими агрегатами дистанційно керують із віддаленого пункту дистанційного керування, оснащеного
комп’ютерною технікою з відповідним програмним
забезпеченням, монітором для відслідковування за
переміщеннями землеобробної техніки та радіолокаційною станцією (РЛС) для прийняття та передачі
радіосигналів відслідковування та корегування роботами механізмів і агрегатів землеобробної техніки.

1 ,1 , S 22  2 , 2   A
1

2

...

2

Строго графічне (циркульне) розв’язання задачі
можливе в однорідному просторі, тому що реалізується в кінцевому результаті – як перетин двох прямолінійних проекціюючих променів s01 і s02(A = s01∩ s02)
(Kalynovska et al., 1994).
Прикладом виробничого використання кінематичного проеціювання може слугувати процес автоматизованого обробітку відповідним чином облаштованих

Рис. 4. Спеціалізований сільськогосподарський комплекс автоматизованого керування землеобробною
технікою із використанням пульта керування

Дана технологічна схема землеобробки є прикладом можливості застосування принципів кінематичного проеціювання. Рухомий із певними швидкістю та
прискоренням землеобробний агрегат тут є об’єктом
проеціювання, відслідковуючий переміщення землеобробного агрегату літаючий БПЛА слугує у даному
випадку рухомим центром проеціювання. Екран
комп’ютерного монітора на пульті управління тут
відіграє роль “плаского носія інформації”, тобто за
термінологією нарисної геометрії “картинної площини проеціювання”. Переважно тут на екрані висвітлюється траєкторія руху землеобробного агрегату та
його можливі відхилення від неї. Ці відхилення під-

Для усунення спотворення нерівностями земельної
ділянки радіосигналів на ділянці додатково можуть
облаштовувати допоміжну радіовежу із приймальнопередавальною антеною. За відсутності радіовежі
функції контролюючої приймально-передавальної
ланки можуть бути покладеними на відповідно оснащений безпілотний літальний апарат (БПЛА). Літальний апарат, наприклад дрон, літаючи чи “зависаючи”
над оброблюваною ділянкою, сприйматиме керівні
радіосигнали від пульта керування РЛС та надсилатиме на пульт керування інформативні сигнали про
місце розташування землеобробної техніки.
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даються негайному корегуванню. Дана система за
потреби може відобразити в аксонометричному відтворенні також розташування та координати і землеобробного агрегата, і контролюючого БПЛА, тобто
об’єкта і центра проеціювання. Однак переважно у
цьому немає потреби, оскільки цілком достатньо зображення облаштованої на БПЛА чи радіовежі відеокамери.
Отже, у даному випадку, оперуючи складовими
кінематичного проеціювання, тобто рухомими
об’єктами проеціювання – землеобробним агрегатом,
центром проеціювання – літаючим БПЛА, а також
“умовно рухомою із нульовою швидкістю” площиною
проеціювання, можна забезпечити зведення до мінімуму можливих помилок людини-оператора. Адже в
існуючій технологічній схемі керівництво рухами та
переміщеннями землеобробного агрегату здійснюється за зображеннями відеокамер в ручному режимі. І
тут неминучий вплив людського чинника. Таким чином, застосування кінематичного проеціювання в
технологічних схемах автоматизованого землеобробітку спроможне підвищити продуктивність та якість
цього процесу завдяки усуненню можливих похибок
операторів.
У даному прикладі вдосконалення автоматизованого виробництва ми мали приклад вирішення так
званої “прямої задачі” кінематичного проеціювання.
Ця задача передбачає пошук та побудову на пласкому
носії траєкторії (проекції) просторового переміщення
об’єкта проеціювання, що рухається із певними
швидкостями. При цьому використовують дані про
швидкість та траєкторію просторових переміщень
одного центра проеціювання. В розглянутому прикладі у якості якого розглядався БПЛА.
На рис. 5 відображена, як приклад, одна із можливих у практичному застосуванні принципова схема
рішення “оберненої” задачі кінематичного проеціювання. Тут відображено її використання для визначення просторових координат невідомого БПЛА за
проекціями тракторії його просторового переміщення.
Із технічних засобів для виявлення просторових координат невідомого об’єкта, наприклад, як зображено на
схемі, дрона А, тут використовуть два оснащені радіопередавачами пошукові дрони № 1 та № 2. Цим
пошуковим дронам у принциповій схемі відведено
роль центрів проектування Р1 та Р2. Зв’язок із пошуковими дронами здійснюєтся через оснащену відповідною комп’ютерною технікою із належним забезпеченням наземною радіолокаційною станцією (РАС)
(на рисунку не відображено). Пошук координат невідомого об’єкта здійснюєтся у такій послідовності.
Спеціальною комп’ютерною програмою задають координати уявного просторового центра (точка О)
системи відліку, тобто системи координат із взаємно
перпендикулярними осями х, у та z. Задавши координати трьох довільних точок, наприклад L, N, M, призначають просторове розташування “картинної пло-

щини” α, на яку проектуватимуться точки проекції
траекторії руху невідомого об’єкта. Подається команда на пошукові дрони № 1 та № 2, що як центри проектування із незначними інтервалами в часі спрямовують проектуючі промені на невідомий літальний апарат (дрон А у даному випадку). Комп’ютер прораховує точки перетину проектуючих променів Р1А2 та
Р2А1 із “картинною площино” α, тобто точки А/1 і
А/2, формує уявну січну площину β, що задана двома
проектучими променями Р1А2 = Р1В та Р2А1 = Р2С як
площини,
заданої
пересічними
прямими.
Комп’ютерна програма прораховує розташування
лінії k як лінії, що являє собою лінію перетину між
собою двох відомих площин α та β і проходить через
вже відомі координати точок А/1 і А/2.
Через незначний проміжок часу ∆t всі три рухомі
із різними швидкостями дрони змінять в просторі
своє розташування. Повторяться вищеописані етапи
кінематичного проеціювання, і за сигналами відбитих
від розшукуваного невідомого об’єкта радіохвиль чи
лазерного променя комп’ютер перерахує і відобразить
на екрані зміни координат дронів пошукувачів, що є
центрами проеціювання, та зміни координат їх проекцій на “картинній плошині”. При цьому (у випадку
потреби) сформується і відобразиться нова лінія l
перетину сформованої γ новими проектуючими променями, площини σ із “картинною площино”, тобто
l = σ ∩α. Своєю чергою перетин на “картинній площині” ліній l та k між собою сформує точку К1 = l∩k,
яка належить проекції траєкторії просторових переміщень невідомого об’єкта (дрона А) на “картинній
площині”.
Знову все повториться через проміжок часу ∆t. На
“картинній площині” відобразиться чергова лінія n = γ
∩α як лінія перетину чергової площини γ = Р1 A/3∩
Р2A3, сформованої новим перетином чергової пари
проектуючих променів. Перетин ції лінії n із попередньо побудованою лінію l надають нову точку К/02 ,
тобто К/02 = n∩l. А почергове з’єднання точок К/0, К/01,
К/02....К/0п і сформує шукану проекцію траєкторії просторових переміщень невідомого літаючого об’єкта,
тобто дрона А.
Оскілки переважно літаючі об’єкти переміщаються у тривимірному просторі із певними значеннями
висоти по координаті Z, то одночасно із заданням
горизонтально розміщеної “картинної площини” α
доречно задавати бодай ще одну перпендикулярну до
α “картинну площину”, наприклад ω. І одночасно
аналогічно будувати і на цій “картинній площині”
проекцію траєкторії руху об’єкта А.
Тоді, провівши із відповідних точок горизонтальної та перпендикулярної їй допоміжної площини ω
лінії зв’язку, комп’ютерна програма розшукає аксонометричну проекцію просторової траєкторії руху
літаючого об’єкта (дрона А) та координати будь-якої
точки цієї траєкторії руху. Це і є кінцевим результатом рішення даної задачі.
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Рис. 5. Визначення координат та траєкторії руху невідомого об’єкта рішенням “оберненої задачі” кінематичного проеціювання

Дана схеми пошуку координат та траєкторій невідомих рухомих об’єктів є доволі універсальною і
може застосовуватися як для їх пошуку в повітряному
просторі, так і для визначення їхнього місця розташування на суші, на воді та у товщі води. Порівняно з
існуючими методами виявлення та знешкодження
ворожих БПЛА-розвідників, які ґрунтуються на пошуку і виявленню цих літальних апаратів як “матеріального тіла певної маси”, метод кінематичного проеціювання математично прораховує координати
об’єкту як точки перетину проектуючих променів. А
це і простіше, і на порядок точніше. Отже, перевагами
кінематичного проеціювання є:
- спроможність визначення та відображення
об’єкта на екрані комп’ютера не тільки в плоскому
відображенні, а і з врахуванням його просторової
координати по висоті, наприклад, віддаленості від
горизонту. Це надає можливість спостережень за переміщеннями об’єкта не лише у часовому інтервалі, а
й у тривимірному просторі.

кційному зв’язку рухомі із взаємонезалежними швидкостями в просторі та часі класичні складові проеціювання, а саме: його центр, об’єкт, проектуючий промінь та проекцію на “картинну площину”.
2. Рішення так званої “прямої задачі” кінематичного проеціювання передбачає можливість побудови
на “картинній площині” проекцій траєкторії руху
об’єкта проеціювання як у площинному, так і в аксонометричному відображенні. У практичному застосуванні це надає можливість завдання, відслідковування
та корегування траєкторій руху, наприклад, транспортних засобів, механізованих землеобробних засобів
автоматизованих землеобробних комплексів тощо.
3. Рішення так званої “оберненої задачі” кінематичного проеціювання передбачає можливість пошуку координат руху та просторового місцерозташування об’єкта проеціювання при відомій траєкторії його
руху. Для цього використовують два рухомих незалежних центри проеціювання, перетин проектуючих
променів яких відображає координати підлягаючого
ідентифікації невідомого об’єкта. Застосування рішень “оберненої задачі” кінематичного проеціювання
буде ефективним для пошуку в повітряному просторі
літальних апаратів та нерозпізнаних об’єктів, а також
для виявлення у товщі води рухомих плавучих засобів, зокрема торпед, підводних човнів, підводних
гідроциклів тощо.

Висновки

1. Стрімкий розвиток у сьогоденні комп’ютерної
техніки та її програмного забезпечення надав можливість широкого практичного застосування кінематичного проеціювання, яке дозволяє відображати в прое-
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Перспективи подальших досліджень. В подальшому планується використання описаних вище методів для виявлення координат БПЛА. Суть проблеми
полягає в тому, що через незначну масу цих розвідувальних апаратів (дронів) їх пошук у просторі як “матеріальної” точки або за шумовими ефектами працюючого двигуна вкрай ускладнений. У результаті
спрямовані на ураження розвідувальних БПЛА засоби
ПВО, не володіючи точними координатами розташування ворожих розвідувальних БПЛА, малоефективні.
Для цього необхідні точні координати розташування
об’єкта в просторі. Саме це і спроможне забезпечити
кінематичне проеціювання.
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The ice cream market is one of the developed segments of the food industry of Ukraine. Ice cream is a
frozen product that is consumed all over the world. The work aimed to investigate the quality of parfait ice
cream with vegetable fillings. The selection and justification of the components of the system, namely quail
eggs, celery root, spinach leaves, was based on literature data and regulatory documentation, as well as
laboratory data. Celery and spinach puree was chosen as one of the recipe components of ice cream, and
the peculiarities of its preparation were studied. Parfait ice cream recipes with different ratios of vegetable
fillers and pumpkin flour have been developed. The physiological and organoleptic parameters of ice cream
with additional pumpkin flour, celery, and spinach puree were studied. According to the obtained results,
the optimal content of pumpkin flour in ice cream is equal to 2–4 %, and vegetable puree – 25–35 %. It has
been proved that pumpkin flour significantly affects the structural characteristics of ice cream mixes. They
were melting resistance increases from 100 to 145 minutes. When increasing the flour content to 4 %. The
dry matter content in ice cream varies depending on the amount of vegetable puree and pumpkin flour.
However, the mass fraction of fat and dry nonfat milk residue does not change because the experimental
samples were developed based on the composition of the control sample. Studies show that the new frozen
dessert retains microbiological stability for six months. The combination of vegetable and dairy raw materials with pumpkin flour and quail eggs in the production of parfait ice cream provides the necessary whipping. It allows obtaining a product with specified rheological and physicochemical parameters.
Key words: ice cream, pumpkin flour, celery and spinach puree, fillers.
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Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, м. Чернівці, Україна
Ринок морозива є одним з розвинених сегментів харчової промисловості України. Морозиво – це заморожений продукт, який
вживають у всьому світі. Метою роботи було дослідити якісні показники морозива парфе з овочевими наповнювачами. Вибір і
обґрунтування компонентів системи, а саме яєць перепелиних, кореня селери, листя шпинату базувався на літературних даних і
нормативній документації, а також даних лабораторних досліджень. Одним із рецептурних компонентів морозива було обрано
пюре із селери і шпинату та досліджено особливості його приготування. Розроблено рецептури морозива парфе із різним співвідношенням овочевих наповнювачів та гарбузового борошна. Досліджено фізико-хімічні й органолептичні показники морозива з
різним вмістом гарбузового борошна і пюре селери та шпинату. За сукупністю одержаних результатів обрано оптимальний
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вміст гарбузового борошна в морозиві, що дорівнює 2–4 %, а овочевого пюре – 25–35 %. Доведено, що гарбузове борошно суттєво
впливає на структурні характеристики сумішей для морозива. Опір до танення збільшується із 100 до 145 хв при збільшенні вмісту борошна до 4 %. Вміст сухих речовин у морозиві змінюється залежно від кількості овочевого пюре та гарбузового борошна.
Проте масова частка жиру та сухого знежиреного молочного залишку не змінюється, оскільки дослідні зразки розроблялися,
виходячи зі складу контрольного зразка. Проведені дослідження свідчать, що новий заморожений десерт зберігає мікробіологічну
стабільність протягом 6 місяців. Комбінування овочевої та молочної сировини із використанням гарбузового борошна і перепелиних яєць при виробництві морозива парфе забезпечує необхідну збитість і дає змогу отримати продукт із заданими реологічними і
фізико-хімічними показниками.
Ключові слова: морозиво, гарбузове борошно, пюре селери та шпинату, наповнювачі.

Вступ

активність генів, що беруть участь у метаболізмі, проліферації, запаленні та антиоксидантному захисті. Також вони ведуть до зниження апетиту, індукуючи секрецію гормонів ситості (Polishchuk & Hudz, 2006).
При виробництві заморожених десертів використовується значна кількість як вітчизняних, так і імпортних інгредієнтів. Обов’язковими рецептурними
компонентами при виробництві таких продуктів є
стабілізаційні системи, емульгатори, компаунди та ін.
Багато стабілізаторів мають білкову природу і їх
отримують із рослинної сировини (Park et al., 1997).
При аналізі літературних даних встановлено, що різні
види борошна мають високий вміст білків, володіють
вологозв’язуючими та жирозв’язуючими властивостями і можуть використовуватися як харчові добавки
для стабілізації структури харчових середовищ. До
таких продуктів відносять і борошно з насіння гарбуза, яке містить близько 80 % вуглеводів, 6 % білка,
5 % мінеральних речовин, 42,2 мг/% каротину. Гарбузове борошно використовується також через оригінальний смак, солодкість і насичений жовто-оранжевий
колір (Park et al., 1997; Pongjanta et al., 2006). Слід
зазначити, що гарбузове борошно – безглютеновий
продукт, тому рекомендоване людям, які страждають
непереносимістю глютену і соєвого білка (Muse &
Hartel, 2004; Pongjanta et al., 2005; Siems et al., 2006).
Тому, зважаючи на цінні властивості шпинату, селери та гарбузового борошна, доцільним буде включити їх до рецептур заморожених десертів з метою
розширення їх асортименту, зниження калорійності
морозива парфе та створення оздоровчого продукту.

Адекватне харчування є обов’язковим для життєзабезпечення. Людина потребує достатньої їжі для
росту, розвитку та активного і здорового життя. Проте
структура споживання їжі у світі значно змінилася,
оскільки доведено, що здорове харчування може відновити баланс між системами організму, зменшуючи
ризик захворювань (Polishchuk & Hudz, 2006). Молочні продукти є важливою складовою здорового харчування. Улюбленими ласощами не тільки дітей, а й
дорослих є морозиво (Didukh, 2006).
Морозиво – це комплекс колоїдної системи, яка у
замороженому стані складається з кристалів льоду,
повітряних клітин, краплин жиру тощо (Polishchuk et
al., 2008; Polishhuk, 2012; Bilyk et al., 2021). Різновидом морозива є парфе, яке виготовляють з вершків
масовою часткою жиру 35 %, яєць і цукру. Воно характеризується високою калорійністю і є високожирним
продуктом (Al-Farsi & Lee, 2008; Rybak & Polishchuk,
2009). Рослинні компоненти у ньому відсутні, тому
для сучасної людини такий продукт є непривабливим,
адже перевагу надають продуктам оздоровчого призначення із збалансованим складом. Тому включення
до рецептур парфе фруктів, ягід, овочів дозволить
підвищити вміст вітамінів і мінеральних речовин та
створити продукт з абсолютно новими функціональними властивостями та оригінальним смаком (Ahmed
et al., 1995; Kuliev et al., 2008; Kulkarni & Joshi, 2013).
Золотисто-зелені овочі визнані такими, що зміцнюють здоров’я, завдяки вмісту поживних речовин.
Серед них – шпинат і селера, які багаті на біологічно
активні речовини.
Селера є поширеним інгредієнтом на кухнях у
всьому світі. Стебла селери багаті на целюлозу –
складний вуглевод, що міститься в клітинній стінці
рослин, їстівний, але не засвоюваний людиною. Селера має низький глікемічний індекс – 35. Вона має
мінімальну кількість жирних кислот та білка, багата
на мікроелементи. У селері велика кількість калію,
натрію та фтору, фолієвої кислоти, холіну, вітаміну А
та К (Turchyn et al., 2018).
Шпинат є хорошим джерелом білка, клітковини та
мінералів, тим самим його використання формує функціональність нового продукту з високими харчовими
та біологічними цінностями. Шпинат є багатим джерелом основних мікроелементів, таких як залізо, марганець, цинк та магній, а також містить невелику
кількість вітаміну Е, А, C, K, B1, B6 та B2.
Біологічно активні речовини шпинату і селери здатні відбирати активні форми кисню та запобігати окисному впливу макромолекул, модулювати експресію та

Матеріал і методи досліджень
Відбір проб для досліджень здійснювали відповідно до ГОСТ 8764–73, ГОСТ 26185–84.
Вибір і обґрунтування компонентів системи, а саме яєць перепелиних, кореня селери, листя шпинату
базувався на літературних даних і нормативній документації, а також даних лабораторних досліджень.
Одним із рецептурних компонентів морозива було
обрано пюре із селери і шпинату та досліджено особливості його приготування.
Для деструкції протопектину й збільшення кількості розчинного пектину свіжий корінь селери проварюють у підкисленому середовищі (рН 2,7–3,3) при температурі 80–85 °C з витримкою 20–25 хв рН 2,7 приводить до зростання кислотності у готовому продукті, а
вище 3,3 деструкція протопектину, що знаходиться в
стінках оболонок рослинних клітин, незначна.
Листя шпинату бланшують у підкисленому середовищі (рН 2,7–3,3) при температурі 80–85 °C з ви-
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проби при температурі 102–105 °С та експресметодом при висушуванні проби при температурі
180 °С. Для визначення масової частки жиру у морозиві з вмістом жиру згідно рецептурного розрахунку
не більше 7,5 % у жиромір для молока відважують 5 г
морозива з точністю до 0,01 г та обережно, під нахилом жироміра, додають до нього близько 16 см3 сірчаної кислоти (густина 1500–1550 кг/м3), щоб рівень
рідини був на 4-5 мм нижчим за звуження жироміра
біля отвору. Потім вносять 1 см3 ізоамілового спирту.
Жиромір закривають пробкою та струшують, потім
перевертають його декілька разів так, щоб рідина у
ньому повністю перемішалася.
Жиромір з рідиною ставлять у водяну баню з температурою 70 °С на 15 хв для повного розчинення
білків та періодично струшують. Потім жиромір ставлять у центрифугу, де проби центрифугують чотири
рази по 5 хв. при частоті обертання 1200 об./хв. Після
кожного центрифугування жиромір витримують протягом 5 хв. на водяній бані при температурі 65–70 °С.
По закінченні центрифугування та витримуванні жироміра за його шкалою знімають показники. Для визначення масової частки жиру у відсотках показники
жироміра множать на коефіцієнт 2,2. Розбіжності між
паралельними показниками жироміра при паралельних визначеннях допускаються не більші за одну
поділку шкали жироміра. При меншій частоті обертання центрифуги виконують п’яте, контрольне
центрифугування. При визначенні масової частки
жиру у молочному морозиві з негомогенізованої суміші застосовують одноразове центрифугування.
Частота обертання центрифуги повинна бути не меншою за 1000 об./хв.
При визначенні масової частки жиру у морозиві з
вмістом жиру згідно рецептурного розрахунку більше
7,5 % у жиромір для вершків відважують 5 г морозива
з точністю до 0,01 г та додають близько 16 см3 сірчаної кислоти густиною 1500–1550 кг/м3, щоб рівень
рідини був на 6–10 мм нижчим основи звуження жироміра біля отвору. Розбіжності між паралельними
визначеннями допускаються до 0,5 %. Жироміри
центрифугують якнайменше 4 рази. При визначенні
вмісту жиру у морозиві з негомогенізованої суміші
застосовують однократне центрифугування з частотою обертання центрифуги 1000 об./хв.
У випадку визначення титрованої кислотності незабарвленого морозива порядок досліджень такий. У конічну колбу місткістю 100 або 250 см3 відважують 5 г
продукту, додають 30 см3 дистильованої води та три
краплини 1 %-ного розчину фенолфталеїну. Суміш ретельно перемішують та титрують 0,1 моль/дм3 розчином
NaOH або КОН до появи слаборожевого забарвлення,
що не зникає протягом 1 хв. Кислотність у градусах
Тернера розраховують шляхом множення кількості
витраченого на нейтралізацію лугу на коефіцієнт 20.
Розміри жирових кульок визначають мікроскопічним методом зі збільшенням не менше, ніж у 400–600
разів (10×40 або 15×40). Внаслідок високого вмісту у
сумішах сухих речовин проба повинна бути підготовлена перед випробовуванням шляхом 50–100-кратного
розведення дистильованою водою. Краплину розведеної суміші поміщають на предметне скло, накривають

тримкою 5–7 хв.
Після термообробки селеру і шпинат подрібнюють
за допомогою блендеру (1500 об/хв) протягом 2–3
хвилин.
Співвідношення селери і шпинату – 1:1.
Дослідженнями встановлено вміст сухих речовин
у пюре селери – 12,3 %, а у пюре шпинату – 8,9 %.
Овочеве пюре вносили у кількості 20, 25, 30, 35,
40 % від маси суміші морозива парфе.
Здатність молочних білків утворювати піну є однією з причин їх використання при виробництві заморожених десертів. Оскільки при виробництві десерту
парфе основним компонентом є молочні вершки, то із
молочної сировини запропоновано у рецептуру включити вершки з масовою часткою жиру 40 % та сухе
знежирене молоко як джерело білків.
Цукор надає не лише солодкуватий смак готовому
продукту, але й формує структуру і консистенцію
морозива парфе.
Перепелине яйце важить лише 10 грамів. Але цей
продукт є потужним джерелом вітамінів та мінералів,
які сприяють зміцненню імунної системи та запобігають вірусним захворюванням. Перепелині яйця лідирують серед тваринних продуктів за вмістом калію та
заліза – 620 мг% і 400 мг% відповідно. Тобто, одне
яйце забезпечує добову норму споживання калію на
31 % та заліза на 18 %. Також вони багаті на кальцій,
фосфор, мідь і кобальт. Білок перепелиного яйця містить 3 незамінних амінокислоти: лізин, метіонін, триптофан. Серед вітамінів найбільше є вітаміну В2, а
також А, Е, РР, В1.
Контрольний зразок було виготовлено за традиційною рецептурою, до якої входять вершки, яйця
курячі, цукор і молоко.
Кількість гарбузового борошна варіювали від 1 до
5 %.
Органолептичні дослідження допомагають виявити вади смаку та запаху сировини та напівфабрикатів,
а також готового продукту з метою своєчасного усунення причин їх появи. Зовнішній вигляд і колір продукту визначають візуально; консистенцію, структуру
і смак морозива – органолептично. Органолептична
оцінка, яку проводять шляхом дегустації, – це оцінка
реакції органів відчуття на властивості харчових продуктів, що може бути визначена за допомогою якісних і кількісних методів. На сьогоднішній день широко розповсюджений метод бальної оцінки згідно з
умовно прийнятими багатобальними системами.
Для органолептичної оцінки якості морозива застосовують 100-бальну і 10-бальну системи. Проте
100-бальна система відрізняється складним багаторівневим оцінюванням якості морозива, тому ми вибрали
оцінювання органолептичних властивостей морозива
за 10-бальною шкалою. У такому випадку бали розподіляють так:
- зовнішній вигляд – 1 бал
- структура і консистенція – 3 бали
- запах, смак і аромат – 6 балів
Кількість морозива для оцінки якості одного зразка становить 15 г.
Масову частку сухої речовини в морозиві визначають арбітражним методом шляхом висушування
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покривним склом, фільтрувальним папером видаляють
надлишок вологи з країв покривного скла та за допомогою окуляр-мікрометра із заздалегідь визначеною
ціною поділки встановлюють розміри жирових кульок.
Для цього жирові кульки розбивають на групи, розраховують їх середні діаметри за групами та середньозважений діаметр жирових кульок загалом у суміші.
Визначення розмірів повітряних бульбашок. Пробу морозива наносять на тарировану сітку камери
Горяєва, зверху накривають покривним склом та відразу ж мікроскопіюють. Кристалики льоду при цьому
розплавляються, але піна зберігається, бо за цих умов
оболонки повітряних бульбашок не зневоднюються.
Зразки мікроскопіюють при збільшенні у 400 разів.
При розрахунку середнього діаметра повітряних бульбашок об’єм газу приводять до нормальних умов.
Для визначення збитості морозива на виході з
фризеру використовують склянку ємністю від 50 до
200 см3. Одну і ту ж склянку по черзі зважують пустою, з сумішшю і з морозивом. Склянка повинна бути
сухою і чистою. Склянку заповнюють сумішшю або
морозивом врівень з краями. Продукт, що виступає за
межі склянки, обережно знімають ложечкою або ножем. При заповненні склянки морозивом не допускаються пустоти.
Визначення опору морозива до танення. Зразок
м’якого або загартованого морозива температурою
відповідно мінус 6 або мінус 18 °С відбирають спеціальним пробником у вигляді пустотілого циліндра

діаметром 35 мм та висотою 50 мм та кладуть у паперовий з полімерним покриттям стаканчик з отворами
по краю дна для вільного витікання рідкої суміші.
Опір танення виражають через тривалість накопичення 10 см3 суміші (у хвилинах), що утворюється
внаслідок розплавлення морозива у термостаті при
температурі 25 °С. Цей показник залежить від збитості морозива, дисперсності повітря в продукті та вмісту
у ньому вологи.
Густину сумішей морозива встановлюють ареометричним методом. Для цього застосовують два типи
лактоденсиметрів – з термометром та без нього. Ціна
поділки шкали у лактоденсиметрів першого типу –
0,001, другого типу – 0,0005.
Вимірювання проводять при температурі суміші
20 °С. Дослідний зразок добре перемішують, обережно наливають по стінках у скляний циліндр місткістю
250 см3. Чистий та сухий ареометр обережно занурюють у суміш до поділки шкали 1, 100 та залишають
вільно плавати до встановлення постійного значення
по шкалі. Для унеможливлення похибок вимірювання
не допускається, щоб ареометр торкався стінок циліндра. Значення густини відраховують по верхньому
краю меніска рідини.
Результати та їх обговорення
У табл. 1 наведено характеристику продукту із різною кількістю гарбузового борошна та овочевого пюре.

Таблиця 1
Органолептичні показники морозива парфе
Показник
Зовнішній вигляд і консистенція
Запах
Смак
Колір

Кількість внесення борошна/овочевого пюре, %
1/20
2–4/25–35
Парфе з грубою структуПарфе однорідної консистенції із дріброю та тягучою консистеннодисперсною повітряною фазою та
цією
високим опором до танення і збитістю
Чистий, характерний для
Чистий, характерний для вершків, із
вершків, із ароматом селери
вираженим запахом селери
Солодкуватий, з характерСолодкуватий, з смаком шпинату і
ним присмаком шпинату і
селери
селери
Однорідний,
Однорідний, світло-зелений
салатовий

5/40
Парфе з низькими збитістю та опором до танення
Чистий, із різким запахом
селери
Солодкуватий, з смаком
шпинату і селери
Однорідний, зелений

Результати наведено у табл. 2.

Встановлено, що внесення гарбузового борошна у
кількості 2–4 % від загальної маси та включення 25–
35 % овочевого пюре забезпечує формування належних органолептичних показників морозива.
1 % гарбузового борошна не забезпечує високої
збитості та опору до танення готового продукту.
Понад 4 % гарбузового борошна значно підвищує
в’язкість, погіршує диспергування повітря, знижує
збитість. Оптимальна кількість внесення овочевого
пюре становить 25–35 % від маси суміші. Це підтверджується наведеними органолептичними показниками.
На основі експериментальних та розрахункових
даних розроблено рецептури морозива парфе із різним співвідношенням компонентів.

Отже, на основі експериментальних та розрахункових даних розроблено рецептури морозива на молочній основі із різним співвідношенням компонентів.
Для отримання потрібної текстури нових продуктів та отримання піни важливою технологічною умовою є відповідна в’язкість харчового середовища, яка
утворює пружній каркас і забезпечує стабільність
дисперсійного середовища. В’язкість впливає на забезпечення збитості морозива та його опір таненню.
Вона формує консистенцію морозива парфе. В’язкість
суміші впливає на густину суміші, від якої залежить
консистенція продукту. На густину суміші впливає
вміст сухих речовин і жиру.
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Таблиця 2
Рецептури морозива парфе
Складові компоненти
1
2
3
4
5
6

1
313,5
205
40,0
250,0
146,5
45,0
1000,0

Вершки (м.ч.ж. 40,0 %, м.ч. СЗМЗ 4,8 %)
Сухе знежирене молоко (м.ч. СЗМЗ 96,0 %)
Гарбузове борошно (м.ч.ж. 1,6 %, м.ч. СЗМЗ 90,0 %)
Овочеве пюре (м.ч. СР 10,0 %)
Цукор (м.ч. СР 99,0 %)
Яйця перепелині
Всього

Вага, кг
2
313,5
165
30,0
300,0
146,5
45,0
1000,0

3
313,5
125
20,0
350,0
146,5
45,0
1000,0

то може утворюватися грубокристалічної структури
морозива парфе. Розміри повітряних бульбашок обернено пропорційно залежать від в’язкості суміші.
Тому постає завдання – провести комплекс досліджень щодо визначення фізико-хімічних показників
нового замороженого десерту.
Результати проведених досліджень показують, що
вміст сухих речовин у морозиві змінюється залежно
від кількості овочевого пюре та гарбузового борошна.
Проте масова частка жиру та сухого знежиреного
молочного залишку не змінюється, оскільки дослідні
зразки розроблялися, виходячи зі складу контрольного зразка.
Зміна хімічного складу сумішей вплинула на
в’язкість сумішей, збитість морозива. Про це свідчать
дані табл. 3.

Також важливими показниками якості морозива є
насичення його дрібними бульбашками повітря, тобто
збитість. Цей показник теж залежить від в’язкості
суміші. Чим вона більша, тим менші розміри повітряних бульбашок. Неправильна збитість (мала або висока) викликає вади морозива – від появи великих кристалів льоду чи крупинчастості при малій збитості, до
крихкої, сніжної консистенції – при високій. Високий
вміст сухих речовин та застосування стабілізаторів
дозволяє збільшити збитість заморожених десертів.
При високих кількостях цукру і жиру, а також рослинних наповнювачів збитість зменшується. Згідно
нормативних вимог збитість має бути не менше 35 %.
Для отримання доброї консистенції морозива слід
контролювати дисперсність повітряної фази. Якщо
середній розмір повітряних бульбашок більше 60 мкм,
Таблиця 3
Фізико-хімічні показники морозива парфе
Показник
1
Кислотність, 0Т
Збитість, %
Коефіцієнт динамічної в’язкості суміші, мПа*с
Густина, г/см3
Опір до танення, хв
Середній діаметр жирових кульок, мкм
Середній діаметр повітряних бульбашок, мкм

Контроль
2
16
110
134,3
1,105
100
2,0
44

Дослід 1
3
26
75,1
210,7
1,145
145
2,0
49

Дослід 2
4
28
82,4
167,3
1,120
120
1,95
47

Дослід 3
5
32
98,6
141,4
1,110
105
2,1
45

Спостерігається підвищення опору до танення при
збільшенні вмісту гарбузового борошна. Так, опір до
танення збільшується при внесенні 2 % – на 10,5 %,
при внесенні 3 % – 20 %, при внесенні 4% – на 45 %.
Це обумовлюється стабілізуючими та структуроутворюючими властивостями цього борошна.
Отже, комбінування овочевої та молочної сировини із використанням гарбузового борошна і перепелиних яєць при виробництві морозива парфе забезпечує необхідну збитість і дає змогу отримати продукт
із заданими реологічними і фізико-хімічними показниками.
Для визначення терміну та умов зберігання морозива парфе досліджено їх мікробіологічні показники
при зберіганні протягом 6 місяців, які вказують на
безпечність готових продуктів для споживачів.
Результати досліджень наведено у табл. 4.
Проведені дослідження свідчать, що новий заморожений десерт зберігає мікробіологічну стабільність
протягом 6 місяців.

Незначне збільшення густини у дослідних зразках
обумовлене підвищенням вмісту сухих речовин борошна і зменшенням кількості молочних компонентів.
Зниження збитості у дослідних зразках морозива з
різним вмістом гарбузового борошна обумовлене
ускладненням диспергування повітря за надмірної
в’язкості систем (141,4–210,7 мПа•с).
В результаті досліджень встановлено, що насичення повітрям у зразках з вмістом 2 % борошна розподіляється подібно до контролю. Середній діаметр повітряних бульбашок у зразках із 3 і 4 % гарбузового
борошна становить 47 і 49 мкм, відповідно, а для
контролю – 44 мкм. Тому використання гарбузового
борошна попереджує виникнення борошнистої і піщанистої консистенції під час зберігання, транспортування та збуту морозива.
Також внесення рослинних добавок не впливає на
розміри жирових кульок, які залежить від механічного оброблення сумішей морозива, тобто параметрів
збивання.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2021, vol. 23, no 96

80

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2021, т 23, № 96

Таблиця 4
Мікробіологічні показники морозива парфе

Контроль
Дослід 1
Дослід 2
Дослід 3
Нормативні
значення

МАФАнМ,
КУО/г
1,2×102
1,2×102
1,4×102
1,5×102
не більше
5×103

БГКП
(коліформи)
не виявлено
не виявлено
не виявлено
не виявлено
не допускаються в
1,0 г

Патогенні,
в т. ч. сальмонели
не виявлено
не виявлено
не виявлено
не виявлено
не допускаються в
25,0 г

Дріжджі,
КУО/г
не виявлено
не виявлено
не виявлено
не виявлено

Цвілі,
КУО/г
не виявлено
не виявлено
не виявлено
не виявлено

не більше 50

не більше 50

Sci,
87(1),
1–10.
doi:
10.3168/jds.S00220302(04)73135-5.
Park, Y., Cha, H., Park, M., Kang, Y., & Seo, H. (1997).
Chemical components in different parts of pumpkin.
Journal of Korean Society of Food Science Nutrition,
26, 639–646.
Polishchuk, H. Ye., & Hudz, I. S. (2006). Tekhnolohiia
morozyva. K.: Firma (in Ukrainian).
Polishchuk, H. Ye., Rybak, O. M., & Yaniuk, T. I.
(2008). Doslidzhennia vplyvu zernovykh produktiv na
stabilizatsiiu
struktury
morozyva.
Molochna
promyslovist, 5, 70–72 (in Ukrainian).
Polishhuk, G. E. (2012). Morozhenoe: sovremennye
tehnologii i perspektivy razvitija. Mir produktov,
2(81), 32–36 (in Russian).
Pongjanta, J., Naulbunrang, A., Kawngdang, S., Manon,
T., & Thepjaikat, T. (2006). Utilization of pumpkin
powder in bakery products. Songklanakarin Journal of
Science and Technology, 28, 71–79. URL:
https://www.semanticscholar.org/paper/Utilization-ofpumpkin-powder-in-bakery-products-PongjantaNaulbunrang/24c3c9f09318b9bc898a817e7684
e6ffab198788.
Rybak, O. M., & Polishchuk, H. Ie. (2009). Stabilizatsiia
struktury morozyva boroshnom zernovykh kultur. Materialy vseukrainskoi naukovoi koferentsii Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu
im. I. Poliuia, 13-14 travnia 2009r.: tezy dop. Ternopil: TDTU, 292 (in Ukrainian).
Rybak, O. M., & Polishchuk, H. Ye. (2009). Vplyv
vivsianoho boroshna na formuvannia yakisnykh
pokaznykiv morozyva. Obladnannia ta tekhnolohii
kharchovykh vyrobnytstv. Donetsk: DonDUET, 22,
388–396 (in Ukrainian).
Siems, S., Wiswedel, I., Salerno, C., Crifo, C., Augustin, L.,
Langhans, C., & Sommerberg, O. (2005). β-Carotene
breakdown products may impair mitochondrial functions
– Potential side effects of high dose β-carotene supplementation. Journal Nutritional Biochemistry, 16(7), 385–
397. doi: 10.1016/j.jnutbio.2005.01.009.
Turchyn, I., Zalensky, M., & Voychishin, A. (2018).
Development of technology of cereal past with combined
composition. Scientific Messenger of LNU of Veterinary
Medicine and Biotechnologies. Series: Food
Technologies, 20(85), 24–28. doi: 10.15421/nvlvet8505.

Висновки
Розроблено рецептури морозива парфе із різним
співвідношенням овочевих наповнювачів та гарбузового борошна.
Досліджено фізико-хімічні й органолептичні показники морозива з різним вмістом гарбузового борошна і пюре селери та шпинату. За сукупністю одержаних результатів обрано оптимальний вміст гарбузового борошна в морозиві, що дорівнює 2–4 %, а овочевого пюре – 25–35 %.
Доведено, що гарбузове борошно суттєво впливає
на структурні характеристики сумішей для морозива.
Опір до танення збільшується із 100 до 145 хв при
збільшенні вмісту борошна до 4 %.
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The paper considers the peculiarities of the non-traditional vegetable raw materials of
Skolivshchyna in the production of Galician cuisine with health-improving properties. We studied the
experience of scientists in improving the quality of food and increasing their biological value through
the addition of functional plant materials. The authors of the article described the results of the
improvement of three dishes of Ukrainian cuisine, in the recipes of which there are non-traditional
vegetable raw materials of high nutritional and biological value. This is a characteristic feature of
modern trends in the food industry, which supports the main trends of rational and healthy eating and
allows you to adapt traditional Ukrainian dishes to the consumer preferences of today's residents. The
publication substantiates the use of Agropyrum repens, Urtica dioica L. and Oxalis acetosella as raw
components of updated dishes. The aim of the work was to improve the technology of cooking Galician
cuisine with partial replacement of several traditional recipe components. The research was
conducted on the basis of the Department of Hotel and Restaurant Business and Food Technologies of
Ivan Franko Lviv National University. The raw materials used met the quality and safety requirements
of current regulations.
Key words: Ukrainian cuisine, Agropyrum repens, Urtica dioica L., Oxalis acetosella, biological and
energy value.

Особливості заcтocування біологічно цінної
Скoлiвщини у вигoтoвленнi cтрав галицькoї кухні

рocлиннoї

cирoвини

М. Я. Бомба1, С. В. Майкова1, І. С. Ромашко2, Н. П. Шемедюк2
1

Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів, Україна
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
2

У роботі розглянули особливості зacтocувaння нетрадицiйнoї рocлиннoї cирoвини Скoлiвщини при виготовленні страв
галицькoї кухні з оздоровчими властивостями. Вивчено досвід науковців щодо поліпшення показників якості страв та
підвищення їхньої біологічної цінності через додавання функціональної рослинної сировини. В статті описано результати
удосконалення трьох страв української кухні, в рецептури яких внесена нетрадиційна рослинна сировина високої харчової та
біологічної цінності, що є характерною особливістю сучасних тенденцій розвитку раціонального та оздоровчого харчування у
харчовій індустрії та дозволяє адаптувати традиційні українські страви до споживчих уподобань. У публікації обґрунтовано
використання кропиви дводомної, пирію повзучого та щавлю заячого як нетрадиційних сировинних компонентів оновлених
рецептур страв. Метою роботи стало удосконалення технології приготування страв галицької кухні з частковою заміною
кількох традиційних рецептурних компонентів. Дослідження проводили на базі кафедри готельно-ресторанної справи та
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харчових технологій ЛНУ імені І. Франка. Використана сировина відповідала за якістю і безпечністю вимогам діючої
нормативної документації.
Ключові слова: українська кухня, кропива дводомна, пирій повзучий, щавель заячий, біологічна та енергетична цінність.

Вступ

мешканців цих територій, завжди дивували своїм
різноманіттям та несли позитивний вплив на організм
людини. Цілющі властивості багатьох рослин
Карпатського краю давно відомі, але можливості їх
поєднання безмежні (Maikova et al., 2021). Тому
вивчення особливостей використання органічної
рослинної сировини Сколівщини в рецептурах
галицьких страв є актуальною темою досліджень.

Сучасні світові стратегії розвитку харчової сфери
часто передбачають коригування інгредієнтного
складу продуктів харчування та розширення
асортиментного ряду продукції шляхом внесення
нетрадиційної, але цінної в біологічному та
харчовому сенсі сировини в рецептури страв,
традиційних для певної місцевості. Такий підхід
покликаний зменшити негативнi наcлiдки зміни
способу харчування, що відбуваються в нашому
“швидкому” світі. Найбiльш ефективним i дoцiльним
з екoнoмiчнoї, coцiальнoї, гiгiєнiчнoї й технoлoгiчнoї
тoчoк зoру поступом у цьому напрямку є рoзрoбка та
cтвoрення функцioнальних харчових прoдуктiв,
дoдаткoвo збагачених вiтамiнами, макрo- та
мiкрoелементами
дo
рiвня,
щo
вiдпoвiдає
фiзioлoгiчним пoтребам людини. При цьoму для
профілактики та oздoрoвлення великої кількості
споживачів важливими насамперед виступають якість
та доступність аcoртименту прoдукції (Halukh et al.,
2020; Basarab et al., 2021; Hachak et al., 2021).
Актуальність
теми.
Для
нoрмальнoї
життєдiяльнocтi людини її раціон харчування,
враховуючи iндивiдуальні ocoбливocті, характер та
iнтенcивнiсть рoбoти, а також умoви прoживання,
пoвинен в oптимальнoму cпiввiднoшеннi містити
неoбхiднi
кoмпoненти
(бiлки
рocлиннoгo
й
твариннoгo пoхoдження, жири, вуглевoди, вiтамiни,
мiкрo - та макроелементи тoщo) (Dudenko, 2017).
Особливу нішу займають прoдукти органічного
походження, до яких належать зoкрема дикoрocтучi
рocлини, а такoж їхні культурнi представники,
вирoщенi в гocпoдарcтвах, щo cпецiалiзуютьcя на
виробнцтві екoлoгiчнo чиcтoї cирoвини. Дикoрocтучi
харчoвi рocлини характеризуються ocoбливим
непoвтoрним кoмплекcом вiтамiнів, бiлкових сполук,
жирних та органічних кислот, мiкрoелементів та
бioлoгiчнo активних речовин. Це пiдтверджено
чиcленними дocлiдженнями вiтчизняних i зарубiжних
учених, що описують лiкувальнi та прoфiлактичнi
властивості такої сировини (Harna, 2016). Харчова
рocлинна cирoвина – це джерелo бioлoгiчнo активних
cпoлук, якi нaвiть в мiнiмальнiй кiлькocтi позитивно
впливають на oрганiзм людини.
Ocтаннiм чаcoм людство помітно cтраждає вiд
oднoманiтнocтi їжi за певними показниками,
внаcлiдoк чoгo наш oрганiзм втрачає вcтанoвлену
рiвнoвагу з зoвнiшнiм cередoвищем, щo загрoжує
погіршенням стану здоров’я. Щoб цьoму запобігти,
неoбхiднo, до прикладу, вже ранньoю веcнoю
дoпoвнювати cвiй рацioн cвiжoю зеленню. Мoлoдi
чаcтини дикoрocлих рocлин: прoрocтки i пагoни,
лиcтя i кoрiння, бульби i цибулини є вiдмiннoю їжею
як cамi пo coбi, так i в cумiшi з різними oвoчами в
cалатах, а також перших та других стравах.
Карпатська флора, як і традиційні страви

Матеріал і методи досліджень
Для досягнення поставленої мети, а саме
створення оновлених рецептур галицьких страв,
використовували пошуково-дослідницькі, аналітичні,
розрахункові та oрганoлептичні методи, а також
методи
порівняльного
аналізу.
Об’єктом
дослідження
було
заcтocування
дикoрocтучoї
рocлиннoї cирoвини у технoлoгії пригoтування страв
із
oздoрoвчими
властивостями.
Предметом
дослідження стало удoскoналення асoртименту страв
oздoрoвчoгo
спрямування
із
викoристанням
нетрадицiйнoї рocлиннoї cирoвини Скoлівщини
(Maikova & Bomba, 2020; Maikova et al., 2020). Для
дослідження впливу та корисності страв оздоровчого
спрямування використовували пирій повзучий,
кропиву дводомну та щавель заячий.
Пирій повзучий (Agropyrum repens) – один з
найпоширеніших бур’янів, але в ньому міститься
значна
кількість
цінних
речовин:
каротин,
аскорбінова та яблучна кислоти, білки, вуглеводи,
ефірна олія і, що дуже цінно, кремній, який сприяє
утриманню і засвоєнню в організмі кальцію. Основна
лікувальна властивість пирію – це його здатність
“очищати” кров і організм загалом від токсинів, він
корисний
при
гепатиті
й
захворюваннях
жовчовивідних шляхів. Високий вміст вітамінів,
мінералів і кремнію робить пирій незамінним засобом
для лікування нервових захворювань. З кореневищ
пирію повзучого часто виготовляють борошно, а
листки та суцвіття використовують при виготовленні
напоїв, відварів, у салатах та інших стравах (Volkova,
2015).
Кропива (Urtica dioica L.) – багаторічна
трав’яниста
дводомна
рослина
з
повзучим
кореневищем. Листя кропиви завжди асоціювалось з
приготуванням здорової, вітамінізованої їжі. Це свіжі
салати, яєчні, зелені борщі, засоли, навіть соки.
Особливо корисний ранньої весни свіжий сік
кропиви. Корисна кропива при анемії, оскільки
підвищує гемоглобін, збільшує кількість еритроцитів
у крові. Вживання свіжого листя кропиви знижує
кількість цукру в крові, що так важливо для
діабетиків (Zhohlo, 1992).
Щавель заячий (Oxalis acetosella) – це трав’яниста
багаторічна лікарська рослина, що належить до
квасеницевих. Відома з народної кулінарії як смачна
приправа до смаженої риби і лісового салату. Рослина
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містить рутин, каротин, аскорбінову кислоту,
флавоноїд орієнтин, а також бурштинову, яблучну і
щавлеву кислоти. Листки додають до різноманітних
страв, ними посипають смажене м’ясо і яєчні,
змішують з салатами, вживають з сиром, ковбасою,
паштетами і бутербродами. Це не лише поліпшує
смак їжі, а й підвищує опірність організму до шкірних
захворювань, атеросклерозу, печії у шлунку,
нефритів, жовтяниці, захворювань сечового міхура.
Заячий щавель допомагає при отруєнні організму
важкими металами.

Таблиця 2
Органолептична оцінка показників якості салату
“Вітамінний”
Показник
Зовнішній вигляд
Колір
Смак
Запах
Загальна оцінка

Таблиця 3
Порівняльна характеристика харчової та біологічної
цінності салатів

Результати та їх обговорення
Першою стравою, яку обрали як основу для
вдосконалення, є “Салат з білокачанної капусти з
яблуком та селерою”. Для приготування традиційної
страви використовують білокачанну капусту, яблуко,
селеру, цукор, оливкову олію, кунжут. Для
удосконалення страви як інноваційні інгредієнти
запропоновано включити у рецептуру кропиву
дводомну та щавель заячий (табл. 1).
Салати завжди посідали важливе місце в
українській кухні. Вони працюють на збудження
апетиту перед споживанням основних страв (це також
пояснює порядок подачі їх до столу). Салати –
основне джерело натуральних вітамінів і мінеральних
речовин. Ароматичні, забарвлюючі та смакові
компоненти рослинної сировини стимулюють травну
систему до роботи. Також для приготування салатів
варто віддавати перевагу зелені, в нашому випадку
дикоростучій. Кропива дводомна та пирій повзучий
позитивно впливають на печінку, очищують кров,
підвищують кількість еритроцитів. Тому дуже
важливо включати цю сировину в раціон.

Вміст поживних речовин
Салат з білокачанної
Салат
капусти з яблуком та Вітамінселерою
ний
Калорійність, ккал
127,95
148,3
Білки, г
2,40
1,70
Жири, г
7,50
9,20
Вуглеводи, г
13,50
4,10
Вітамін B1 (тіамін), мг
0,045
0,09
Вітамін B2
0,06
0,12
(рибофлавін), мг
Вітамін B5
0,30
0,36
(пантотенова к-та), мг
Вітамін B9 (фолієва
12,90
15,00
к-та), мкг
Залізо, мг
1,50
3,80
Йод, мкг
3,90
5,00
Кальцій, мг
70,95
64,50
Магній, мг
27,60
11,90
Харчові волокна, г
3,45
7,00
Найменування
показника

Згідно
з
результатами
порівняльної
характеристики досліджуваних салатів, можна
стверджувати, що в експериментальному варіанті
салату з використанням нетрадиційної рослинної
сировини міститься менше білків і вуглеводів, ніж у
початковому варіанті салату, але значно більший
вміст жиру та мікроелементів, зокрема заліза, йоду, а
також вітамінів: В1, В2, В5 та В9. Салат “Вітамінний”
характеризується високою енергетичною цінністю,
яка на 20,35 % вища, ніж у зразку порівняння. Тому
такий салат буде дуже корисний для людей, робота
яких потребує тривалої концентрації, при хронічних
захворюваннях та для загального зміцнення здоров’я.
Наступною стравою, обраною для вдосконалення,
є перша страва – “Розсольник домашній” із
інгредієнтами: крупа рисова, картопля, м’ясо, морква,
цибуля, огірок солений та розсіл. Розсольник – рідка
страва, яка стала традиційною у багатьох країнах, в
тому числі й в Україні. Обов’язковим складником
його є солоні огірки.
При створенні експериментального варіанту
(Розсольник львівський) запропоновано використати
в рецептурі цієї страви кілька нетрадиційних
компонентів, а саме кропиву дводомну і щавель
заячий (табл. 4). У сукупності вони постають
потужним засобом у боротьбі з проблемами нирок,
які зараз, на жаль, дуже часто виявляють уже в
молодому віці. Різниця між технологією виготовлення

Таблиця 1
Рецептура салату “Вітамінний”
Найменування
продуктів
Капуста білокачанна
Яблуко
Селера
Цукор
Кунжут
Оливкова олія
Кропива дводомна
Пирій повзучий
Вихід (нетто)

Оцінка
5
5
5
4,8
4,95

Норма закладки на 1 порцію
брутто, г
нетто, г
60
60
42
31
28
20
6
6
3
3
5
5
15
15
10
10
150

Різниця між технологією оригінальної рецептури
салату та експериментальної в додаванні листя
кропиви та пирію. Їх ошпарюють кип’ятком та
подрібнюють. Результати проведеної органолептичної
оцінки салату “Вітамінний” та порівняльний аналіз
його харчової і біологічної цінності, що наведені у
табл. 2 і 3, підтверджують відповідність
запропонованої рецептури вимогам щодо якості
продуктів та страв харчування.
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оригінальної
рецептури
розсольника
та
експериментальної в додаванні листя кропиви та
щавлю.
Таблиця 4
Рецептура
львівський”

розробленої

Найменування
продуктів
Крупа рисова
Картопля
Морква
Цибуля
Огірок солоний
Розсіл
М’ясо (свинина)
Кропива дводомна
Щавель заячий
Вода
Вихід

страви

Таблиця 5
Органолептична
львівський”

оцінка

Показники
Зовнішній вигляд
Колір
Смак
Запах
Загальна оцінка

“Розсольник

Норма закладки на 4 порції
брутто, г
нетто, г
90
120
160
135
50
40
36
33
70
65
250
200
250
180
17
17
10
10
400
200
1333
1000

страви

“Розсольник

“Розсольник львівський”
4,9
5
4,9
5
4,95

Таблиця 6
Порівняльна характеристика харчової та біологічної
цінності страв
Вміст поживних речовин
“Розсольник “Розсольник
домашній” львівський”
96,00
97,27
2,25
2,82
4,00
3,05
13,50
15,52
0,10
0,30
0,075
0,087
0,225
0,280
0,25
0,31
13,75
14,00
1,00
1,28
4,00
8,45
531,25
698,15
47,25
46,90
4,00
6,70
28,25
31,80
26,75
25,87
2,75
3,05
31,75
32,60
69,00
75,32

Найменування показника
Калорійність, ккал
Білки, г
Жири, г
Вуглеводи, г
Вітамін B1 (тіамін), мг
Вітамін B2 (рибофлавін), мг
Вітамін B5 (пантотенова), мг
Вітамін B6 (піридоксин), мг
Вітамін C, мг
Залізо, мг
Йод, мкг
Калій, мг
Кальцій, мг
Кобальт, мкг
Магній, мг
Натрій, мг
Харчові волокна, г
Сірка, мг
Фосфор, мг

Відповідність даної рецептури вимогам якості
продуктів і страв харчування підтверджено
результатами проведеної органолептичної оцінки
(табл. 5) та порівняльною характеристикою харчової
та
біологічної
цінності
контрольної
та
експериментальної страв (табл. 6).
Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати,
що використання листків кропиви дводомної та
щавлю заячого у приготуванні “Розсольнику
львівського” значно підвищує харчову та біологічну
цінність страви. Зазначимо, що в розсольнику
львівському вміст вуглеводів був на 2,52 мг вищим
порівняно з розсольником домашнім. Тенденцію
зростання видно у вмісті білків (на 0,57 г) та значенні
калорійності (на 1,27 г), але водночас вміст жирів
зменшився на 1,95 г. Спостерігається ріст значень
вмісту в страві вітамінів В1, В2, В5, В6, С та
мікроелементів.
Ще одною базовою стравою для внесення в її
рецептуру нетрадиційних компонентів стала друга
страва – “Куряче філе з грибами та сиром”. Для її
приготування потрібно: куряче філе, печериці, сир
твердий, яйце куряче, борошно, сіль та перець. З
метою поліпшення оздоровчих властивостей страви,
замість сиру використали пирій повзучий, а нову
страву назвали “Куряче філе по-галицьки”.
В експериментальному зразку (табл. 7) замінили
сир твердий, який містить значний відсоток жиру (45–
55 %), на листя пирію повзучого та борошна з пирію.
Оскільки для приготування експериментальної страви
необхідне борошно, то використали борошно,
виготовлене з кореневища пирію повзучого (висушені
природним шляхом сухі подрібнені частини
кореневища розтирали за допомогою подрібнювача).
Вихід готової страви дещо змінився, але незначно. В
стандартному зразку вихід дорівнював 200 г, а в
експериментальному становив 180 г.
Результати проведеної органолептичної оцінки
(табл. 8) свідчать про відповідність даної рецептури
вимогам якості продуктів та страв харчування.

Таблиця 7
Рецептура розробленої страви “Куряче філе погалицьки”
Найменування продуктів
Куряче філе
Печериці
Яйце куряче
Борошно (пирій повзучий)
Пирій повзучий
Сіль
Перець
Вихід

Таблиця 8
Органолептична
по-галицьки”

Норма закладки на 1 порцію
Брутто, г
Нетто, г
150
150
35
27
1 шт.
40
10
10
7
7
3
3
2
2
180

оцінка

Показники
Зовнішній вигляд
Колір
Смак
Запах
Загальна оцінка
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Результати органолептичної оцінки показали, що з
доданням рослинної сировини до рецептури
“Курячого філе з грибами та сиром” покращився
зовнішній вигляд та смак нової страви, що підвищує
значення загальної оцінки.
З порівняльної характеристики двох страв
(основної та зміненої рецептури) (табл. 9) видно, що у
варіанті експериментального зразка міститься менше
білка, жиру, ніж у початковому, але зростає вміст
вуглеводів, вітамінів і харчових волокон. Також
спостерігали позитивну тенденцію щодо підвищення
вмісту мікроелементів, зокрема заліза на 0,6 г, йоду на
1,2 г, калію на 14,2 г та деяких інших. Калорійність
страви для курячого філе по-галицьки була вищою,
ніж для курячого філе з грибами та сиром на 9,6 %.

характеризуються високим вмістом енергетично
цінних та біологічно активних речовин.
Враховуючи проаналізовані корисні властивості
страв, приготованих з використанням нетрадиційної
рослинної сировини місцевого походження, а саме
Сколівщини,
можна
рекомендувати
їх
до
впровадження в меню закладів ресторанного
господарства, що в кінцевому результаті позитивно
вплине на поліпшення здоров’я споживачів, розвиток
туристичного бізнесу Карпатського регіону та
розширить асортимент пропонованих гастрономічних
принад.
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Таблиця 9
Аналіз харчової та біологічної цінності курячого філе
за різної рецептури приготування
Вміст поживних речовин у
страві
Найменування показника “Куряче філе з
“Куряче філе
грибами та
по-галицьки”
сиром”
Калорійність, ккал
452,4
462
Білки, г
26,8
18,88
Жири, г
38
24,2
Вуглеводи, г
1
2,3
Вітамін B1 (тіамін), мг
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0,8
1
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5
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14
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22
Магній, мг
41,2
36,7
Харчові волокна, г
6,4
8,3
Фосфор, мг
346,8
289,1

Висновки
Враховуючи результати, описані вище, можна
узагальнити, що дослідження, пов’язані з пошуком
інгредієнтних альтернатив для традиційних страв
національних кухонь є завжди цікавими і творчими.
Експериментально вивчено показники якості кількох
страв галицької кухні, а саме “Салату з білокачанної
капусти з яблуком та селерою”, “Розсольника
домашнього” і “Курячого філе з грибами та сиром”.
Підтверджено можливість включення до їх рецептури
не нових, але нетрадиційних для обраних страв,
компонентів, таких як кропива дводомна, пирій
повзучий та щавель заячий. Запропоновано оновлені
страви “Салат вітамінний”, “Розсольник львівський” і
“Куряче філе по-галицьки”, проаналізовано їхні
органолептичні показники, харчову та біологічну
цінність. Удосконалені рецептури страв відзначені
високими оцінками їхніх смакових властивостей без
ускладнення
технології
приготування,
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The main sources of noise pollution in modern cities, that generate significant levels of sound pressure,
which significantly, sometimes at times exceed permissible noise levels have been identified. The consequences of the negative impact of noise of the urban environment on the human body, fauna and flora are
described. The sanitary-hygienic, engineering-technical, architectural-planning, construction-acoustic and
economic-social aspects of scientific researches concerning protection of the environment from noise pollution are singled out. The main methods and ways to reduce urban noise are described, among which are:
reducing the sound power level of existing equipment and vehicles, or replacing them with less noisy ones,
and during design-taking measures to minimize noise emissions from machines; carrying out timely cleaning, adjustment, repair of machines, mechanisms and equipment, restriction or complete prohibition of
noisy works and operation of the most intensive noise sources at night; rational orientation of the noise
source or place of noise radiation, taking into account the direction indicator; placement of noise sources
and objects of protection – at the maximum possible distance from each other; the use of building structures
with improved sound insulation, the use of sound-absorbing materials for lining the enclosing structures of
buildings and structures; zoning of sources and objects of protection, application of territorial gaps, noise
protection buildings, acoustic screens and strips of greenery. It was found that the maximum possible impact on noise pollution of modern cities and surrounding areas can be achieved in the case of integrated
application of methods, means of protection against acoustic blocking of the duration, direction and use of
noise emissions in its sources and through noise level on the way to its spread, as well as through the implementation of appropriate organizational and technical measures.
Key words: noise pollution, sound level, negative influence, reduction methods, environment.

Основні аспекти захисту навколишнього середовища від міського шуму
В. М. Сторожук1, Б. Я. Кшивецький1, О. М. Маєвська1, Г. В. Сомар1, І. А. Соколовський1,
О. В. Мельников2
1
2

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна
ІТ СТЕП Університет, м. Львів, Україна

Виявлено основні джерела шумового забруднення сучасних міст, що генерують значні рівні звукового тиску, які суттєво, іноді
у рази, перевищують допустимі рівні шуму. Описано наслідки негативного впливу шуму на організм людини, фауну та флору урбанізованого середовища. Виокремлено санітарно-гігієнічний, інженерно-технічний, архітектурно-планувальний, будівельноакустичний та економіко-соціальний аспекти наукових досліджень щодо захисту довкілля від шумового забруднення. Охарактеризовані основні методи та способи зниження міського шуму, серед яких: зниження рівня звукової потужності наявного устаткування та транспортних засобів, або їх заміна на менш шумні, а під час проектування – вжиття заходів для мінімізації емісії шуму
машинами; проведення своєчасного чищення, мащення, налагодження, ремонту машин, механізмів та устаткування, обмеження
або повна заборона проведення шумних робіт і експлуатації найбільш інтенсивних джерел шуму в нічний час; раціональне орієнтування джерела шуму або місця випромінювання шуму з урахуванням показника спрямованості; розміщення джерел шуму та
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об’єктів захисту – на максимально можливій віддалі один від одного; використання будівельних конструкцій з покращеною звукоізоляцією, застосування звукопоглинальних матеріалів для личкування огороджувальних конструкцій будівель і споруд; зонування і
районування джерел і об’єктів захисту, застосування територіальних розривів, шумозахисних будівель, акустичних екранів та
смуг зелених насаджень. З’ясовано, що максимальний ефект щодо зниження шумового забруднення навколишнього природного
середовища сучасних міст та прилеглих територій може бути досягнутий у разі комплексного застосування методів, способів і
засобів захисту від акустичного забруднення довкілля, спрямованих і на зниження емісії шуму в джерелі його виникнення, і на
зниження рівня шуму на шляху його поширення, а також шляхом реалізації відповідних організаційно-технічних заходів.
Ключові слова: шумове забруднення; рівень звуку; негативний вплив; методи зниження; довкілля.

Вступ

порушує умови відпочинку, створює дискомфорт,
впливає збудливо на центральну нервову і серцевосудинну системи, спричиняє напруження захисноадаптаційних механізмів в організмі людини, сприяє
розвиткові атеросклерозу, виникненню захворювань
травного тракту, гіпертонічної хвороби тощо
(Storozhuk et al., 2006).
Виявлені залежності між інтенсивністю шуму і захворюваністю населення. Серед мешканців шумних
районів міста серцево-судинна захворюваність в кілька разів вища, ніж у жителів більш тихих районів.
Рівень даної патології у жінок, що не працюють, але
проживають в будинках, де рівень шуму сягає 70–
75 дБА, у 2–3 рази вищий, ніж у жінок, що проживають в будинках, де середній рівень шуму нижчий за
70 дБА. Згідно санітарних норм рівень звуку, який
проникає у житлові приміщення, не повинен перевищувати 30 дБА в нічний час і 40 дБА — у денний час
(Nakaz Ministerstva, 2019).
За даними фахівців Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України значна частина (біля 40 %) загальної площі середньостатистичного міста (з населенням 750 тис. жителів) непридатна для нормального проживання внаслідок значного
акустичного забруднення; у містах-мільйонниках
мешканці магістральних вулиць піддаються значному
шумовому навантаженню, яке може сягати 83–90 дБА
(у середньому на 55–87 % джерелом підвищеного
рівня шуму є автотранспорт) (Storozhuk, 2003). Між
тим, гранично допустимий рівень шуму на територіях, що прилягають до будинків, впродовж доби становить: 55 дБА від 8 до 22-ї години та 45 дБА – від 22
до 8-ї години (Nakaz Ministerstva, 2019).

Від шумового забруднення міст сьогодні потерпають як населення, так і представники фауни та флори.
Експлуатація промислових об’єктів, зростання кількості транспортних засобів, інтенсивне будівництво
призводять до розширення контактів між техногенним середовищем міста і природним середовищем і,
як наслідок, до значного шумового забруднення. До
найбільших джерел шуму належать аеропорти, залізничні
вузли
та
станції,
автовокзали
і автогосподарства, мотелі та кемпінги, трейлерні
парки, логістичні центри, об’єкти будівництва, промислові об’єкти і потужні енергетичні установки, а
також масові спортивні заходи на стадіонах, у парках,
громадські заходи (мітинги, концерти на відкритих
майданчиках, масові святкові дійства) тощо.
Постійне зростання насиченості міського середовища джерелами емісії шуму зумовлює актуальність
даної проблеми, як для людини, так і для представників тваринного та рослинного світу сучасних міст і
приміських територій. Об’єктом нашого дослідження
є шумове забруднення міського середовища. Предметом дослідження – методи і способи зменшення емісії міського шуму та його зниження на шляху поширення.
Мета роботи – визначити оптимальні підходи
щодо мінімізації шумового забруднення навколишнього природного середовища, що виникає внаслідок
життєдіяльності сучасних міст.
Для досягнення мети визначено основні завдання
дослідження:
— здійснити аналіз літературних публікацій, присвячених питанням шумового забруднення міст;
— встановити рівні шумового забруднення міського середовища та наслідки для мешканців міст;
— розглянути особливості методів зниження шуму
у містах;
— підібрати оптимальні варіанти застосування методів та способів шумозахисту міського середовища.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та
визначення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Питаннями щодо шумового забруднення
селитебних території займалась низка дослідників у
різні часи, де розглядались причини шумового забруднення міст, його наслідки для природного середовища, методи дослідження шуму, а також методи, способи та засоби шумозниження (Storozhuk, 2003;
Storozhuk et al., 2006; Harding et al., 2013; Magrini &
Lisot, 2015; Djercan et al., 2019; Barrigón Morillas et al.,
2018).
Значний рівень і тривала дія міського шуму значно
погіршує якість умов життєдіяльності населення,

Матеріал і методи досліджень
Аналітична обробка діючих нормативних документів і наукових праць з метою узагальнення методів,
способів і засобів мінімізації акустичного забруднення навколишнього природного середовища міських
територій
Результати та їх обговорення
Шум справляє негативний вплив не тільки на людей, а також і на флору. Так, під впливом шуму, сповільнюється ріст рослин, у них спостерігається надмірне (іноді навіть повне) виділення вологи через листя,
внаслідок чого можливі, як ушкодження клітин, так і
загибель всієї рослини. У рослин, які розміщені біля
джерел інтенсивного шуму, опадає листя, гинуть квіти, в клітинах можуть відбуватися метаболічні зміни
морфологічних ознак і навіть генетичні мутації. Дані
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явища справляють негативний вплив на еволюцію
рослин, оскільки у несприятливих умовах виживають
переважно мутанти з різними відхиленнями від нормального розвитку (кривий стовбур, змінені листки
тощо). Внаслідок таких мутацій, особливо в міському
середовищі, підвищується кількість дерев мутагенної
структури.
Організм представників тваринного світу, як і
людський організм, під впливом надмірного шуму
зазнає серйозних розладів нервової системи, серцевого ритму, слухового апарату тощо. Спостерігається
негативна дія шуму на тварин, риб, комах. До шуму
тварини адаптуються повільніше за людей.
Найбільш негативно шум, спричинений антропогенною та техногенною діяльністю, позначається на
диких тваринах, зокрема, на мешканцях міських скверів, парків, рекреаційних зон. Більшість тварин
уникають акустично забруднених місць, оскільки це
порушує нормальний ритм їхньої життєдіяльності,
погіршує сон, відлякує здобич. Хворобливо переносять шум риби, особливо у період нересту. Від впливу
авіаційного шуму бджоли втрачають здатність орієнтуватися, гинуть личинки бджіл, в пташиних гніздах
виникають тріщини в шкаралупі яєць.
Одомашнені свійські тварини дещо призвичаїлися
до навколишнього шуму, проте шум і на них справляє
негативний вплив. Особливо негативно шумові коливання сприймають кішки, які, переважно, залишають

територію, де наявний постійний вплив шуму значної
інтенсивності. В умовах підвищеного шуму собаки,
найчастіше бійцівських порід, не завжди виконують
команди господарів і можуть становити загрозу, як
для навколишніх мешканців, так і для самих господарів.
Тварини мають більш розвинені органи чуття;
верхня абсолютна межа чутливості їхнього слухового
аналізатора знаходиться нижче верхньої межі аналізатора людини, тобто, больовий поріг у багатьох тварин
досягається раніше, ніж у людини. Відповідно, інтенсивний шум такі тварини, як коти, собаки, більшість
видів птахів сприймають як больові сигнали. Окрім
того, шум є небезпечним як для самих представників
фауни, що мають вивести приплід, так і для їхнього
майбутнього потомства.
Вище наведене свідчить про необхідність здійснення заходів, спрямованих на зниження шумового
забруднення сучасних міст і житлових районів зокрема, та навколишнього середовища в цілому до меж,
які б відповідали нормам, визначених популяційною
екологією.
Проблема зниження шумового забруднення довкілля є багатогалузевою, до вирішення якої залучаються спеціалісти широкого спектру: конструктори,
лікарі-гігієністи, будівельники, архітектори, містобудівники, економісти тощо (табл. 1).

Таблиця 1
Основні аспекти наукових досліджень щодо захисту від шумового забруднення
Складові проблеми

Зміст заходів
вивчення гігієнічних умов проживання і стану здоров’я мешканців міст, а також особливостей
Санітарно-гігієнічна
впливу зовнішніх шумів на організм в цілому і на функції окремих органів і систем
вивченням процесів шумоутворення від різних промислових джерел, з розробленням більш
Інженерно-технічна
досконалих малошумних конструктивних рішень, а також – розроблення норм гранично допустимих рівнів шуму на верстати, агрегати, транспортні засоби тощо
урахування вимог шумозахисту в проектах планування і забудови селитебних територій шляАрхітектурнохом застосування ефективних екранів, територіальних розривів, шумозахисних будівель, захиспланувальна
них смуг озеленення, шумозахисних конструкцій, зонування і районування джерел і об’єктів
захисту
розроблення для житлових будівель огороджувальних конструкцій з необхідними звукоізолювальними характеристиками (перекриття, зовнішніх стін, вікон, кватирок, балконних дверей), а
Будівельно-акустична
також розроблення нових типів житлових і громадських будівель, пристосованих до високих
шумових навантажень
виявлення економічних і соціальних збитків, які наносяться шумом оточуючому середовищу,
Економіко-соціальна
виявлення економічно доцільних напрямків зниження шумів тощо
Джерело: (Storozhuk, 2003)

суміші аеродинамічних установок слід встановлювати
так, щоб випромінювання шуму відбувалося в протилежну сторону від житлових і громадських будівель);
— розміщення джерела шуму на максимально можливій віддалі від РТ або, навпаки, – розміщення
житлової забудови якомога далі від шумного підприємства, тобто за рахунок реалізації комплексу архітектурно-планувальних заходів;
— використання засобів звукопоглинання для виконання акустичного оброблення лунких приміщень,
через огороджувальні конструкції яких шум випромінюється в навколишнє середовище;

Для зниження шумового забруднення довкілля
можуть бути застосовані відповідні заходи:
— зниження рівня звукової потужності джерела
шуму, що в умовах експлуатації досягається заміною
гучного, застарілого обладнання, а в проектуванні –
вибором устаткування з кращими шумовими характеристиками, ретельним розрахунком режиму його
роботи і т.д.;
— раціональне орієнтування джерела шуму або
місця випромінювання шуму відносно об’єкта захисту, – розрахункової точки (РТ), для зниження показника спрямованості (наприклад, з цією метою пристрої для забору та випуску повітря і газоповітряної
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спортних магістралей), як правило, у вигляді суцільної забудови. Екрани розміщують між джерелами
шуму і об’єктами, що захищаються від шуму.
У разі відсутності між джерелом шуму та об’єктом
захисту від шуму зазначених споруд і будівель на
шляху поширення звукової енергії слід розташовувати акустичні (шумозахисні) екрани – конструкції з
підвищеними звукопоглинальними і звукоізолювальними характеристиками (Storozhuk & Matvieieva,
2009).
Захисні насадження в містах можуть використовуватись як самостійні засоби шумозахисту, так і разом
з іншими інженерними шумозахисними спорудами
(Storozhuk, 2001). Зниження рівня шумового забруднення довкілля у випадку застосування захисних насаджень відбувається внаслідок таких явищ, як розсіювання, поглинання і дифракція звукових хвиль.
Зелену масу крон дерев, яка складається з листя
різної конфігурації, щільності і орієнтації, можна
розглядати як змінно-контрастне фізичне середовище,
де безперервно чергуються акустично непрозорі і
прозорі елементи середовища. Звукова енергія, потрапляючи з повітря в простір, заповнений кронами
дерев, переходить в інше середовище – повітрянолистяне, яке має здатність розсіювати і поглинати
звукову енергію. Зелені насадження щільного садіння
можна розглядати, з певним наближенням, як екранувальний напівпрозорий бар’єр на шляху поширення
звукових хвиль за яким утворюється звукова тінь.
Спеціальні смуги зелених насаджень мають комплексний характер захисної дії – забезпечують захист
від шуму, вихлопних газів автотранспорту, абсорбування пилу та інших компонентів-полютантів; сприяють покращенню мікрокліматичних показників міського середовища, забезпечують позитивний психологічний і естетичний вплив на населення. Все це значно підвищує соціальну значимість озеленення, як
містобудівного засобу шумозахисту.

— зниження рівня шуму на шляху його поширення від джерела виникнення до РТ;
— здійснення організаційно-технічних заходів,
пов’язаних із проведенням своєчасних налагоджень,
ремонту, змащування машин і устаткування тощо,
обмеженням і повною забороною проведення шумних
робіт і експлуатацію найбільш інтенсивних джерел
шуму в нічний час (Storozhuk, 2003; Storozhuk et al.,
2006; Shushunova et al., 2021).
Зниження шуму в джерелі його виникнення є найбільш дієвим засобом боротьби із шумом виробничого устаткування. Проте досвід підприємств свідчить,
що ефективність заходів щодо зниження шуму експлуатованих шумних машин і механізмів часто є недостатньою, саме тому зниження шуму в джерелі слід
досягати насамперед на етапах проектування устаткування, боротьбу з промисловими шумами слід починати з вишукування можливостей усунення причин
шумоутворення в джерелі. Вище зазначені питання
слід вирішувати, як для промислових машин, установок, комунікацій і мереж, транспортних засобів, так і
для комунальних та тих, що є у приватній власності.
Зниження шуму на шляху його поширення досягається:
— використанням засобів звукоізоляції шляхом
застосування таких матеріалів і конструкцій (для зовнішніх стін, вікон, воріт, дверей, трубопроводів і комунікацій, що проходять через огороджувальні конструкції будівель), що можуть забезпечити необхідну
звукоізоляцію;
— влаштуванням спеціальних боксів та звукоізолювальних огороджень для розміщення гучного устаткування;
— застосуванням екранів, що перешкоджають поширенню звуку від устаткування, розташованого на
території промислового підприємства;
— використанням засобів віброізоляції і вібродемпферування;
— встановленням глушників шуму у повітроходах, каналах і газодинамічних трактах, систем вентиляції, стисненого повітря тощо.
Архітектурно-планувальний аспект шумозахисту
довкілля передбачає для зниження рівнів шуму на
території або в приміщеннях об’єктів, що захищаються від шуму, низку методів, зокрема – застосування
екранів і спеціальних смуг зелених насаджень, які
мають комплексний характер захисної дії (Storozhuk,
2001; Storozhuk & Matvieieva, 2009).
В якості захисних екранів можуть використовуватись штучні і природні елементи рельєфу місцевості
(виїмки, земляні кавальєри, насипи, пагорби тощо),
будівлі, в приміщеннях яких допускаються рівні звуку
більші за 50 дБА, житлові будинки з посиленою звукоізоляцією зовнішніх огороджувальних конструкцій,
житлові будинки, у яких зі сторони джерел шуму
розташовані вікна підсобних приміщень і однієї житлової кімнати трикімнатних квартир, квартир із більшою кількістю кімнат та різноманітні споруди (пришляхові підпірні, огороджувальні і захисні стінки з
поверхневою щільністю не менше 30 кг/м2 і ін.). Зазначені будівлі і споруди слід розташовувати вздовж
джерел шуму (наприклад, шумних підприємств, тран-

Висновки
У роботі запропоновано комплексний підхід у вирішенні проблеми мінімізації шумового забруднення
міст: ефективне зниження міського шуму можливе у
разі її поетапного вирішення: дослідження емісії
шуму, шляхів його поширення, фактичного рівня
шуму в селитебній зоні, визначення величини необхідного зниження шуму, вибір (розроблення) оптимальних методів, способів та засобів зниження шумового забруднення та їх реалізація. Перш за все слід дослідити джерела інтенсивного міського шуму, його
спектральний склад і спрямованість. Необхідно розробити і впровадити заходи щодо зниження емісії
шуму в джерелі виникнення, як найбільш ефективні
(стосується, як джерел промислового, так і транспортного та комунального шуму).
Застосування методів зниження шуму на шляху
поширення від джерел емісії дозволяє суттєво знизити
рівень акустичного забруднення довкілля, важливим у
даному випадку є архітектурно-планувальний аспект
шумозниження. Тут основними елементами є: вибір
матеріалів будівельних конструкцій та личкувальних
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матеріалів з необхідними звуковідбивальними
і звукопоглинальними властивостями; проектування
будівель та споруд з урахуванням їх експлуатації у
відповідних акустичних умовах; екранування шуму,
як спеціальними конструкціями, так і смугами зелених насаджень.
Максимальний ефект у зниженні шумового забруднення міського середовища може бути досягнутий у
разі комплексного застосування методів, способів і
засобів захисту від акустичного забруднення довкілля. Методи та способи шумозниження, розглянуті у
даній роботі, дозволяють суттєво знизити шумове
забруднення навколишнього природного середовища,
покращити якість життєвого середовища міського
населення.
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The results of research on the technological features of the production of yogurt "Carpathian" are covered in the article. The bacterial preparation of Chr. Hansen series YoFlex Premium 1.0 (L. bulgaricus, S.
thermophilus) and Creamy 1.0 (L. bulgaricus, S. thermophilus, L. rhamnosus) and strain E. faecium SB 18,
which is isolated from traditional Carpathian fermented products were used to produce research yogurt
samples. It was found that when the strains were used together, the microorganisms were compatible, did
not show interspecific antagonism and did not inhibit the enzymatic process. Based on yogurt microorganisms and E. faecium SB 18 strain, seven prototypes of yogurt were created: № 1 (100 %) – control, Premium + Creamy; № 2 (100 %) – control, pure culture of E. faecium SB 18; №3 (100:100 %) – control, (Premium + Creamy) + E. faecium SB 18; №4 (50:50 %) – (Premium + Creamy) + Ent. faecium SB 18; № 5
(70:30 %) – (Premium + Creamy) + Ent. faecium SB 18; № 6 (80:20 %) – (Premium + Creamy) + Ent.
faecium SB 18; № 7 (90:10 %) – (Premium + Creamy) + Ent. faecium SB 18. The fastest fermentation took
place in sample № 1 (pH 4.78 units – 4 h), the slowest in sample №2 (pH 4.81 units – 6 h), where only pure
culture of E. faecium SB 18 was used. The fermentation time in sample №3 was initially slower and then
more active (pH 4.77 units – 4 h). The acidity increased more moderately in samples № 4, 5, 6, 7 for 4 h,
and at the end of fermentation was 4.84 units, 4.76 units, 4.81 units. and 4.75 units. in accordance. According to organoleptic evaluation, the experimental samples were characterized by slight differences. In general, it is noted that the addition of microbial culture of E. faecium SB 18 improves the taste of yogurt.
Samples № 6 and № 7 with the addition of E. faecium SB 18 strain in the amount of 20 and 10 % were noted
for the best organoleptic properties. According to the score scale, the above-mentioned samples received the
highest number of points – 48, out of a possible 50. The dependence of the acidity of yogurt during storage
was established on the dose and composition of the bacterial preparation. It was investigated that the acidity of yogurt, which contained an additional strain of E. faecium SB 18 in the ratios of 100:100 (sample 3)
and 50:50 (sample 4), tends to increase rapidly in acidity, which is associated with increased lactic acid
bacteria. It was found that partial replacement of the amount of traditional yogurt leaven in the ratio of
70:30 (sample 5), 80:20 (sample 6) and 90:10 (sample 7) provides the optimal course of the enzymatic
process during fermentation and storage. It was found that the use of traditional yogurt leaven YoFlex
Premium 1.0 and Creamy 1.0. together with strain E. faecium SB 18 in a ratio of 80:20, provides excellent
consumer properties of the product.
Key words: lactic acid bacteria, technology, probiotics, fermentation, yogurt.

Технологія йогурту “Карпатський” із використанням штаму Enterococcus
faecium, як допоміжної культури з пробіотичними властивостями
О. Цісарик1, І. Сливка1, Г. Дроник2, Л. Мусій1, О. Сенченко1
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Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, м. Чернівці, Україна
У статті висвітлені результати досліджень технологічних особливостей виробництва йогурту “Карпатський”. У ролі основної закваски використовували традиційні йогуртові культури фірми Chr. Hansen серії YoFlex Premium 1.0 (L. bulgaricus, S.
thermophilus) та Creamy 1.0 (L. bulgaricus, S. thermophilus, L. rhamnosus) та додатковий штам E. faecium SB 18, який виділений з
традиційних карпатських ферментованих продуктів. Встановлено, що за умови спільного використання штамів, м/о були сумісні,
не проявляли міжвидового антагонізму і не гальмували перебіг ферментативного процесу. На основі класичної закваски та штаму
E. faecium SB 18 створили сім дослідних зразків йогурту: № 1 (100 %) – контроль, Premium+Creamy; № 2 (100 %) – контроль,
чиста культура E. faecium SB 18; № 3 (100:100 %) – контроль, (Premium+Creamy) + E. faecium SB 18; № 4 (50:50 %) –
(Premium+Creamy) + Ent. faecium SB 18; № 5 (70:30 %) – (Premium+Creamy) + Ent. faecium SB 18; № 6 (80:20 %) –
(Premium+Creamy) + Ent. faecium SB 18; № 7 (90:10 %) – (Premium+Creamy) + Ent. faecium SB 18. Найшвидше ферментація відбувалась у зразку № 1 (рН 4,78 од. – 4 год), найповільніше у зразку № 2 (рН 4,81 од. – 6 год), де використовували лише чисту культуру
E. faecium SB 18. У зразку № 3 час сквашування спершу тривав повільніше, а потім активніше (рН 4,77 од. – 4 год). У зразках № 4,
5, 6, 7 кислотність наростала більш помірно протягом 4 год, і на кінець сквашування становила 4,84 од., 4,76 од., 4,81 од. та 4,75
од. відповідно. Згідно органолептичної оцінки, дослідні зразки характеризувались незначними відмінностями. В загальному відзначено, що додавання мікробіальної культури E. faecium SB 18 сприяє підвищенню смакових властивостей йогурту. Найкращими
органолептичними властивостями відзначалися зразки № 6 і № 7 із додаванням штаму E. faecium SB 18 у кількості 20 і 10 %. За
бальною шкалою вищезгадані зразки отримали найвищу кількість балів – 48, із можливих 50. Встановлено залежність кислотності йогурту під час зберігання від дози та складу бактеріального препарату. Досліджено, що кислотність дослідних зразків йогуртів, що містять у своєму складі додаткову мікробіальну культуру E. faecium SB 18 у співвідношеннях 100:100 (зразок 3) та 50:50
(зразок 4), мають тенденцію до швидшого наростання кислотності, що, ймовірно, пов'язане зі збільшенням кількості молочнокислих бактерій. А часткова заміна кількості традиційної йогуртової закваски у співвідношеннях 70:30 (зразок 5), 80:20 (зразок 6) та
90:10 (зразок 7) забезпечує оптимальний перебіг ферментативного процесу під час сквашування та в процесі зберігання. Провівши
дослідження біотехнологічних процесів, що відбуваються під час виробництва йогурту із різним складом молочнокислих бактерій,
визначено, що використання традиційної йогуртової закваски YoFlex Premium 1.0 та Creamy 1.0. разом із штамом E. faecium
SB 18 у співвідношенні 80:20, забезпечує відмінні споживні властивості продукту.
Ключові слова: молочнокислі бактерії, технологія, пробіотики, ферментація, йогурт.

Вступ

“чистоти” – від колористики до вибору техніки, чим
підкреслив місце походження, автентичність рецептур
та чистоту сировини.
“Первозданність карпатської природи” та багаті
кисломолочні традиції мешканців Карпат надихнули
технологів створити карпатський йогурт. Це натуральний продукт без цукру та зайвих доданків. Він має
чистий вершковий смак, натуральний (має природну
жирність) та корисний (завдяки високому вмісту білку).
У технології карпатського йогурту МК “Галичина”
використовує заквашувальні культури імпортного
виробництва. Для надання продукту функціональних
властивостей та підтвердження продукту слоганом
“Бери силу Карпат” ми пропонуємо використовувати
культуру Enterococcus faecium SB 18, яка виділена в
Україні із карпатської бринзи.
Різні штами молочнокислих бактерій, включаючи
непатогенні ентерококи, тривалий час використовують в складі бактеріальних препаратів для виробництва ферментованих молочних продуктів та пробіотиків (Franz, 2011). Штами виду Enterococcus faecium
мають широке застосування у виробництві сирів,
ферментованих молочних продуктів та безпечні для
використання у медичних та ветеринарних цілях
(Ljungh & Wadstrom, 2006). Вони визнані, як безпечні
(GRAS) організми для людини, оскільки вони не відносяться до патогенної та умовно-патогенної мікрофлори (Behnsen et al., 2013).
E. faecium становлять досить велику частину від
загальної кількості мікроорганізмів, виділених із домашніх ферментованих молочних продуктів. При
аналізі мікрофлори різних національних продуктів,
особливо сирів, в країнах з найбільш розвиненими

В Україні для виробництва ферментованих молочних продуктів, в тому числі і йогуртів, здебільшого
використовують імпортні заквашувальні препарати,
які характеризуються різним складом мікробіальних
культур. Натомість немає бактеріального препарату, у
склад якого включені типові штами молочнокислих
бактерій, які виділені з традиційних карпатських ферментованих молочних продуктів. При цьому, склад
таких препаратів був би найбільш наближеним до
природного складу культур молочних бактерій, домінуючих у сирому молоці.
Класично йогурт виготовляють з молока, шляхом
сквашування термофільним стрептококом і болгарською паличкою (Streptococcus thermophilus i
Lactobacillus bulgaricus) з можливим додатковим використанням інших культур.
Головна роль стартових культур молочнокислих
бактерій, полягає у продукуванні молочної кислоти та
служить рушійною силою для процесу протеолізу, які
є необхідними для розвитку унікального аромату
ферментованого молочного продукту та формування
його
специфічних
сенсорних
властивостей
(McSweeney, 2004).
Молочна компанія “Галичина” розширила лінію
смаків йогуртно-кефірної продукції та оновила дизайн. У межах ребрендингу випустили новинку –
карпатський йогурт, виготовлений за особливою технологією і рецептурою.
Ключовий меседж, з яким оновилася компанія, –
це чистота: “Галичина” із чистих Карпат, чистомолочний продукт та чиста краса, тобто природність і
натуральність. Дизайн упаковки втілив концепцію
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терії, в тому числі ентерококи, при культивуванні їх в
молоці виробляють біоактивні пептиди (Graham et al.,
2020). Виробництво антигіпертензивних пептидів
ентерококами при бродінні молока було досліджено
як in vitro (Regazzo et al., 2010; Gútiez et al., 2014;
Graham et al., 2020), так і на тваринних моделях
(Muguerza et al., 2006; Quirós et al., 2007).
Дослідження (Muguerza et al., 2006) на мишах in
vivo продемонстрували, що пробіотичний штам
E. faecium проявляє антигіперглікемічний ефект та
зменшує інсулінорезистентність при одночасному
прийомі з їжею.
Автори (Regazzo et al., 2010) використовували у
технології
фементованого
молока
культури
Enterococcus faecalis TH563 та Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus LA2, з метою вивчення
імуномодулюючих та антигіпертензивних властивостей. Встановлено вищу протеолітичну активність та
інгібуючу активність АПФ (інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту) при використанні штаму
E. faecalis TH563 для ферментації молока.
Ентерококи є одними із мікроорганізмів, які використовуються в харчовій біотехнології, як продуценти
кон’югованої лінолевої кислоти (CLA) та її похідної
альфа-ліноленової та арахідонової кислот, до яких
прикута значна увагу через потенційний вплив на
здоров’я людини (Andrade et al., 2012). Дослідженнями (Kishino et al., 2002) у лабораторних умовах продемонстровано, що штами ентерококів можуть продукувати високі концентрації цієї поліненасиченої жирної кислоти.
Використання ентерококів у технології йогурту
забезпечує не лише згортання молока, але й впливає
на формування смаку, аромату та консистенції продукту (Ozen & Dinleyici, 2015).
Позитивну роль ентерококів у технології йогурту
відзначили автори (Hadji-Sfaxi et al., 2018; Akpinar et
al., 2020), використовуючи поєднання двох штамів
E. faecium та E. durans, як допоміжних культур у виробництві пробіотичного йогурту. Вони відзначали
значні зміни та відмінності в активній, титрованій
кислотності, консистенції та мікробіологічних властивостях продукту, що містив допоміжні культури
ентерококів, протягом періоду зберігання (Р < 0,05),
тоді як значних відмінностей між сенсорними властивостями не було (Р > 0,05). Позитивний вплив відзначено на функціональні властивості продукту шляхом
збільшення вмісту життєздатних клітин пробіотичних
бактерій.
Ентерококи, практично не використовують у технології ферментованих молочних продуктів в Україні,
хоча йогурт – це найпоширеніший ферментований
харчовий продукт, який часто споживають жителі
нашої та інших країн.
Традиційно, в Україні вид E. faecium використовують в технології кисломолочного продукту Геролакт. Технологію виробництва Геролакту було розроблено у 1984 році вітчизняними науковцями Інституту продовольчих ресурсів, Інституту геронтології,
Інституту мікробіології і вірусології із застосуванням
спеціального бактеріального концентрату на основі
традиційних молочнокислих бактерій та культури

традиціями сироваріння у Франції та Італії, поряд з
іншими бактеріями, часто виявляються ентерококи
(Andrighetto et al., 2006). Причому, з національних
сирів в більшій кількості ізолюють не мезофільні, а
термофільні коки, в основному Streptococcus
thermophilus, Streptococcus macedonicus, Enterococcus.
ssp. Найпоширенішими у відсотковому відношенні
видами ентерококів, виділеними з кисломолочних
продуктів, є види Е. faecium, E. faecalis і Е. durans.
Ентерококи відіграють важливу роль в процесі виробництва кисломолочних продуктів. Їх відносять до
нестартових культур молочнокислих бактерій
“nonstarter lactic acid bacteria” (NSLAB), які ідентифіковані при виготовленні різноманітних кисломолочних продуктів з сирого або пастеризованого молока, в
основному на півдні Європи. Для прикладу, чисельність ентерококів в сирі типу “Медітеріан” може коливатись в діапазоні від 104 до 106 КУО/г, а в повністю дозрілому сирі від 105 до 107 КУО/г. Таким чином,
використання ентерококів при виготовленні національних кисломолочних продуктів, може бути обґрунтовано їх важливими технологічними і біологічними
властивостями, що дасть можливість отримати продукт із заданими технологічними та смаковими характеристиками.
Авторами (Marshall, 2005; Ljungh & Wadstrom,
2006; Behnsen et al., 2013) повідомляється, що ентерококи продукують низькомолекулярні білки, які називаються бактеріоцинами. Ці бактеріоцини проявляють
антибактеріальну активність та пригнічують ріст та
розвиток патогенних мікроорганізмів, які викликають
псуваня продуктів харчування. Використання бактеріоцинів підвищує безпеку харчових продуктів та
подовжує їх термін придатності (Marshall, 2005).
Ентерококи, які володіють хорошими технологічними властивостями і виділені з ферментованих молочних продуктів кустарного виробництва, зустрічаються нечасто і складають лише 3,6–11,6 % (Serio et
al., 2010; Câmara et al., 2019). Авторами Andrighetto C.,
Durlu-Ozkaya F., Sarantinopoulos P. повідомляється,
що ізольовані ентерококи з продуктів непромислового
виробництва, характеризуються низькою кислотоутворювальною здатністю, але невеликий відсоток
ізолятів здатні виробляти кислоту, достатню для того,
щоб рН знижувалось нижче 5,0–5,2 після інкубації
протягом 16–24 год при 37 ℃.
Через низьку здатність до кислотоутворення та
обмежені протеолітичні властивості, ентерококи доволі рідко розглядають, як основну культуру у складі
бактеріального препарату (Giraffa, 2003), однак їх
використовують як допоміжні (Fortina et al., 2008) або
як захисні культури (Perin et al., 2016).
Отже, крім впливу на формування сенсорних властивостей, ентерококи відіграють важливу роль в процесах розщеплення білків молока та накопичення
біоактивних пептидів з потенційною користю для
здоров’я споживачів (García-Solache & Rice, 2019).
Молочні білки є найбільшим джерелом пептидів,
які мають антигіпертензивну, гіпохолестеринемічну,
антигіперглікемічну, імуномодулюючу, протимікробну та антиоксидантну активність. В зв’язку із високою
протеолітичною активністю деякі молочнокислі бак-
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E. faecium, характерної для довгожителів Абхазії
(Roanchyk et al., 2015).
Сьогодні
молочнокислі
бактерії
родини
Lactobacteriaceae (роди Leuconostoc, Lactococcus,
Lactobacterium i Enterococcus) є основою більшості
заквашувальних препаратів, які використовуються
для виробництва різних кисломолочних продуктів.
Тому актуальним підходом для пошуку нових штамів
молочнокислих мікроорганізмів, перспективних у
ролі заквашувальних препаратів і пробіотиків, є вивчення видового складу мікрофлори традиційних
кисломолочних продуктів, виділення із них молочнокислих культур і вивчення їх властивостей (Behnsen et
al., 2013).
Мета і завдання дослідження. Метою нашої роботи було розробити технологію йогурту “Карпатський”
із використанням додаткового штаму E. faecium SB 18
в поєднанні із основною закваскою Chr. Hansen серії
YoFlex Premium 1.0 (L. bulgaricus, S. thermophilus) та
Creamy 1.0 (L. bulgaricus, S. thermophilus,
L. rhamnosus).
Експериментальні дослідження органолептичних,
фізико-хімічних та мікробіологічних показників зразків йогурту проводилися у лабораторії кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського
національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та лабораторії
ТОВ МК “Галичина”.
Метою першого етапу дослідної роботи було підібрати дозу бактеріального препарату основної йогуртової закваски Premium 1.0 і Creamy 1.0 та допоміжної
чистої культури E. faecium SB 18, використовуючи
різні їх співвідношення.
Для дослідження було виготовлено 7 зразків йогурту з м.ч.ж. 2,5 %:
зразок 1 (100 %) – контроль, класична йогуртова
закваска (Premium+Creamy);
зразок 2 (100 %) – контроль, чиста культура
E. faecium SB 18;
зразок 3 (100:100 %) – контроль, закваска
(Premium+Creamy) + E. faecium SB 18;
зразок 4 (50:50 %) – закваска (Premium+Creamy) +
Ent. faecium SB 18;
зразок 5 (70:30 %) – закваска (Premium+Creamy) +
Ent. faecium SB 18;
зразок 6 (80:20 %) – закваска (Premium+Creamy) +
Ent. faecium SB 18;
зразок 7 (90:10 %) – закваска (Premium+Creamy) +
Ent. faecium SB 18.
Заквашувалні препарати серії YoFlex Premium 1.0
та Creamy 1.0 вносили у замороженому вигляді, чисті
культури E. faecium SB 18 у ліофілізованому стані,
попередньо активовані стерильним знежиреним молоком.
Доза заквашувального препарату (100%) Premium
1.0 становила 500 U на 5 т молока та 250 U для
Creamy 1.0. Доза чистої культури E. faecium SB 18
(100 %) становила 1011 КУО/г на 1 т молока.
Йогурт виготовляли резервуарним способом. Основною сировиною для виготовлення йогурту “Карпатський” є коров’яче молоко з карпатських фермерських господарств. Молочну нормалізовану сировину

для виготовлення йогурту отримали від МК “Галичина”. Йогурт виготовляли з масовою часткою жиру
2,5 %. Нормалізовану суміш направляли на пастеризацію при температурі (95 ± 1) °C з витримкою 5 хв.
Після пастеризації нормалізовану суміш охолоджували. В охолоджену до температури (40 ± 1) ºС суміш
вносили бактеріальні препарати прямого внесення
серії YoFlex Premium 1.0, Creamy 1.0 та E. faecium
SB 18 у різних співвідношеннях у вищезазначених
дозах. Для рівномірного розподілення культури застосовували перемішування протягом 10–15 хв. Після
внесення культури суміш піддавали ферментації за
температури (40 ± 1) ºС. Протягом сквашування контролювали наростання титрованої та активної кислотності. Титровану кислотність визначали за ГОСТ
3624–92 “Молоко і молочні продукти. Титрометричні
методи визначення кислотності”. Вимірювання активної кислотності проводили за допомогою електронного рН–метра “Muttler Toledo MP220”. Суміш сквашували до досягнення активної кислотності 4,80 од.
рН або 70 ºТ. Тривалість сквашування 4 год. Титрована кислотність в кінці сквашування 76 °Т.
Готовий продукт аналізували на відповідність вимогам діючого ДСТУ 4343:2004. “Йогурти. Загальні
технічні умови”.
Мікробіологічні показники продукту досліджували згідно ДСТУ IDF 117B:2003 “Йогурт. Визначення
кількості характерних мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 37 °С”. Пробу об’ємом
1 мл змішували з 9 мл дистильованої води перемішували до отримання однорідної емульсії, з якої готували десятикратні розведення. Загальну кількість молочнокислих культур визначали паралельним посівом
розведень зразків йогурту у чашки Петрі на середовище Лактобакагар з наступним інкубуванням у термостаті за температури (37 ± 1) ºС протягом 3 днів в
анаеробних умовах. Визначення кількості дріжджів та
плісені визначали посівом на середовище Сабуро
(ГОСТ 10444.12-88).
Результати та їх обговорення
В технології йогурту “Карпатський” вперше використано культури молочнокислих бактерій, зокрема
штаму E. faecium SB 18 виділеного із традиційних
карпатських продуктів. В основному, заквашувальні
препарати, які сьогодні використовує вітчизняна молочна промисловість, не відображають типову мікрофлору традиційних ферментованих молочних продуктів, що безпосередньо бере участь у формуванні специфічних органолептичних та функціональних властивостей продукту.
Штам E. faecium SB 18 виділений із традиційної
карпатської бринзи, яка виготовляється із сирого овечого молока у високогір’ї Карпат. Культура E. faecium
SB 18 ідентифікована на молекулярно генетичному
рівні (секвеновано ген 16S рРНК) та внесена в міжнародну генетичну базу даних GenBank, оскільки є абсолютно новою мікробіальною культурою. Реєстраційний номер послідовностей гену 16S рРНК в
GenBank: MZ227257 (Slyvka et al., 2018).
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серії YoFlex Premium 1.0 + Creamy 1.0 та чисту ліофілізовану культуру E. faecium SB 18. У зразку 3 використали поєднання YoFlex Premium 1.0 + Creamy 1.0
та E. faecium SB 18, як 100:100%. Таке поєднання
заквашувальних препаратів дасть можливість оцінити
зміни від зменшення або збільшення заквашувального
препарату у процесі виготовлення і зберігання продукту. Для дослідних зразків йогурту заквашувальний
препарат YoFlex Premium 1.0 + Creamy 1.0 становив
50, 70 , 80 і 90 %, відповідно E. faecium SB 18 – 50, 30,
20 і 10 %.
Важливим етапом при виробництві ферментованих молочних продуктів є контроль над процесами
зміни показників титрованої та активної кислотності в
процесі ферментації.
Дослідження показників активної кислотності йогурту під час ферментації наведено на рис.1.
При
виробництві
йогурту
із
різним
співвідношенням культур молочнокислих бактерій
спостерігали різну інтенсивність і швидкість
ферментативного процесу.
Найшвидше
ферментація
відбувалась
у
контрольному
зразку
1,
протягом
4
год.
Найповільніше спостерігали зміни кислотності у
контрольному зразку 2, де використовували лише
чисту культуру E. faecium SB 18. Час сквашування
тривав 6 год. Триваліший процес сквашування
пов’язуємо із формою внесення заквашувального
препарату, оскільки у ліофілізованому стані
мікробіальна культура активується довше. У
контрольному зразку 3 час сквашування спершу
тривав повільніше, а потім активніше. У дослідних
зразках 4, 5, 6, 7 кислотність наростала більш
помірно, час сквашування молочної суміші тривав 4
год. відповідно, як у контрольному зразку 1 та 3.

Проведено депонування штаму E. faecium SB 18
(реєстраційний № 796) в Депозитарій Державного
науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів з метою використання його в
промисловості, як штам, що входить в склад бактеріального препарату для виробництва ферментованих
молочних продуктів.
Штам E. faecium SB 18 попередньо вивчений щодо
можливості проявляти цінні пробітичні властивості.
Встановлено, що мікроорганізм здатний підвищувати
кислотність середовища культивування за різних
температурних режимів та проявляє антагоністичну
активність щодо патогенних та умовно-патогенних
мікроорганізмів (Kushnir et al., 2020). Щодо синтезу
біологічно активних речовин, досліджено, що
E. faecium SB 18 здатний синтезувати як замінні (серин, гліцин) так і незамінні (лізин, гістидин, треонін)
амінокислоти, а також вітаміни групи В (Kushnir et al.,
2020).
Традиційною технологією виготовлення йогурту у
промислових умовах є додавання бактеріальної закваски у пастеризоване молоко, що сприяє ферментації і
утворенню згустку. Саме мікрофлора заквашувальних
культур визначає специфічні фізико-хімічні, органолептичні властивості, забезпечує безпеку споживання
та збереження якісних характеристик впродовж зберігання. Завдяки мікрофлорі можна контролювати біохімічні та ферментативні процеси під час ферментації
молочної основи та спрямувати їх у бажаному напрямі (Didukh, 2008).
При встановленні дози заквашувального препарату
намагались зберегти відповідні для йогурту органолептичні властивості та необхідні фізико-хімічні і структурно-механічні властивості продукту.
За контроль було обрано зразки 1, 2 і 3, оскільки
використовували окремо класичну йогуртову закваску

Рис. 1. Зміна показників активної кислотності під час ферментації
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Як результат, встановлено, що використання допоміжної культури E. faecium SB 18 не гальмує процесу сквашування молочної суміші та проявляється
синергізм із культурами молочнокислих бактерій, які

включені в склад заквашувального препарату YoFlex
Premium 1.0 та Creamy 1.0.
Охолоджений до температури (4 ± 2) ºС йогурт
аналізували за органолептичними властивостями,
результати аналізу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Органолептичні властивості йогурту та його бальна оцінка
Дослідні К-сть балів
зразки
(макс. 50)

Зовнішній вигляд та консистенція
(макс. 25)
Однорідна, ніжна, в’язка
консистенція, без газоутворення.
Колір білий

К-сть
балів

Зразок 1

46

Зразок 2

46

згусток однорідний, в міру щільний,
без вираженої в’язкості. Колір білий

22

Зразок 3

46

згусток однорідний, в міру щільний,
менш в’язкий, без газоутворення.
Колір білий

23

Зразок 4

46

згусток однорідний, в міру щільний,
без газоутворення. Колір білий

23

Зразок 5

46

згусток однорідний, в міру щільний,
без газоутворення. Колір білий

23

Зразок 6

48

згусток однорідний, в міру щільний,
без газоутворення. Колір білий

24

Зразок 7

48

згусток однорідний, в міру щільний,
в’язкий, без газоутворення. Колір
білий

24

Згідно органолептичної оцінки, дослідні зразки
йогурту виготовлені із різним співвідношенням
бактеріальних культур характеризувались незначними
відмінностями. В загальному відзначено, що
додавання мікробіальної культури E. faecium SB 18
сприяє підвищенню смакових властивостей йогурту.
Зразки 6 і 7 із додаванням E. faecium SB 18 у
кількості 20 і 10 %, відзначалися найкращими
органолептичними
властивостями.
Консистенція
згустків була однорідна, в міру щільна, без
газоутворення, смак і запах – чистий, виражений
кисломолочний, вершковий, без сторонніх присмаків і
запахів. За бальною шкалою вищезгадані зразки
отримали найвищу кількість балів – 48, із можливих 50.
У дослідному зразку 2 із додаванням лише
мікробіальної культури E. faecium SB 18, відзначали
відмінності у характері згустку. Він характеризувався
більш щільною та рихлою консистенцію в порівнянні
із рештою зразків йогурту. Очевидним є факт впливу
властивостей мікробіальних культур на формування і
щільність згустку.
Решта дослідних зразків йогурту, отримала
однакову загальну кількість балів – по 46, із
можливих 50, оскільки всі характеризувались
подібними органолептичними властивостями.
В процесі зберігання йогурту було встановлено
терміни його зберігання за зниженням активної
кислотності та наростанням титрованої кислотності.
Дослідження проводили на 1, 7, 14 та 21 добу
зберігання йогурту.

23

Смак і запах
(макс. 25)
Чистий, кисломолочний,
вершковий, без сторонніх
присмаків і запахів
Чистий, виражений
кисломолочний, без сторонніх
присмаків і запахів
Чистий, виражений
кисломолочний, вершковий, без
сторонніх присмаків і запахів
Чистий, виражений
кисломолочний, вершковий, без
сторонніх присмаків і запахів.
Чистий, виражений
кисломолочний, вершковий, без
сторонніх присмаків і запахів.
Чистий, виражений
кисломолочний, вершковий, без
сторонніх присмаків і запахів.
Чистий, кисломолочний,
вершковий, без сторонніх
присмаків і запахів

К-сть
балів
23
24
23
23
23
24
24

Динаміку зміни титрованої кислотності йогурту в
процесі зберігання представлено на рис. 2. Результати
зниження активної кислотності наведені в таблиці 2.
Йогурти, виготовлені з різним співвідношенням
мікробіальних культур набувають нових фізикохімічних показників.
Встановлено, що у йогурті, виготовленому із
традиційною йогуртовою закваскою та із додаванням
мікробіальної
культури
E. faecium
SB 18
у
співвідношенні 100:100 (зразок №3) наростання
титрованої кислотності під час зберігання відбувалося
найактивніше. Титрована кислотність на 21 добу
зберігання досягала позначки 162 °Т (рН – 3,81 од.),
що корелює із швидкістю наростання кислотності під
час сквашування.
У зразках 1, 2 та 4 також відзначено активніший
перебіг ферментативного процесу під час зберігання
йогурту. Титрована кислотність досягала позначки на
21 добу зберігання у зразку 1 – 142 °Т (рН 3,99–4,0
од.), у зразку 2 – 154 °Т (рН 3,90 од.) та у зразку 4 –
146 °Т (рН 3,95 од.). У зразках 5, 6, 7, де замінено
кількість
основної
йогуртової
закваски
на
мікробіальну культуру E. faecium SB 18 у менших
співвідношеннях, зміни титрованої кислотності
відбувалися помірніше. На 21 добу зберігання
титрована кислотність у зразку 5 становила 138 °Т
(рН 4,03 од.), у зразку 6 – 126 °Т (рН 4,12 од.) та у
зразку 7 – 124 °Т (рН 4,18 од.).
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Рис. 2. Динаміка зміни титрованої кислотності йогурту під час зберігання
Згідно з ДСТУ 4343:2004. “Йогурти. Загальні
технічні умови” показники титрованої кислотності
мають бути в межах 80–140 °Т та активної 4,8–4,0 од.
рН. Тому за результатами динаміки зміни показників

титрованої та активної кислотності встановлено
наступні терміни зберігання зразків йогурту за
температури 4 ± 2 ºС: зразок 1 – 21 доба; зразок 2, 3, 4
– 14 діб; зразки 5, 6 і 7 – 21 доба.

Таблиця 2
Показники активної кислотності під час зберігання
Дослідні зразки
Зразок 1
Зразок 2
Зразок 3
Зразок 4
Зразок 5
Зразок 6
Зразок 7

1 доба
4,78
4,81
4,77
4,84
4,76
4,81
4,75

Активна кислотність йогурту під час зберігання, од. рН
7 доба
14 доба
4,18
4,03
4,23
4,12
4,11
3,98
4,29
4,12
4,34
4,13
4,39
4,15
4,41
4,19

21 доба
3,99
3,90
3,81
3,95
4,03
4,12
4,18

хімічні перетворення відбуваються за участі культур
бактеріальної композиції або в результаті життєдіяльності залишкової або забруднюючої мікрофлори.
Дослідження показників мікробіологічної безпечності зразків йогурту проводили на початку та в кінці
зберігання (табл. 3).
За вмістом патогенних мікроорганізмів впродовж
усього терміну зберігання усі зразки йогурту відповідали вимогам діючого ДСТУ 4343:2004. “Йогурти.
Загальні технічні умови”.
Щодо кисломолочної мікрофлори, то активніший
розвиток спостерігали у зразках 2, 3 та 4. Це пояснює
процеси, які відбувалися під час сквашування та зберігання продукту, де спостерігали зміни показників
кислотності. Кількість молочнокислих бактерій молочнокислих бактерій була найвищою і сягала на
21 добу зберігання 108 КУО/см3.

Встановлено залежність кислотності йогурту від
дози та складу бактеріального препарату. Досліджено,
що кислотність дослідних зразків йогуртів, що
містять у своєму складі додаткову мікробіальну
культуру E. faecium SB 18 у співвідношеннях 100:100
(зразок 3) та 50:50 (зразок 4), мають тенденцію до
швидшого наростання кислотності, що, ймовірно,
пов’язане зі збільшенням кількості молочнокислих
бактерій. А часткова заміна кількості традиційної
йогуртової закваски у співвідношеннях 70:30
(зразок 5), 80:20 (зразок 6) та 90:10 (зразок 7)
забезпечує оптимальний перебіг ферментативного
процесу під час сквашування та в процесі зберігання.
Йогурти при зберіганні піддаються змінам, які залежать від умов виготовлення та зберігання продукту.
При їх порушенні, особливо за підвищених температур зберігання, можуть появлятися присмаки, спричинені продуктами розпаду складових продукту. Біо-
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У зразку 2 і 3 відзначали менший ріст і розвиток
дріжджів та пліснявих грибів в порівнянні до інших
зразків. Менший вміст дріжджів і плісені можливо
пов’язаний із кислішим середовищем, а також бакте-

рицидними властивостями штаму E. faecium SB 18,
оскільки у цих зразках йогурту використано його у
найбільшій кількості.

Таблиця 3
Мікробіологічні показники йогурту протягом зберігання

Дослідні зразки / доба
зберігання
Зразок 1
Зразок 2
Зразок 3
Зразок 4
Зразок 5
Зразок 6
Зразок 7

1 доба
21 доба
1 доба
21 доба
1 доба
21 доба
1 доба
21 доба
1 доба
21 доба
1 доба
21 доба
1 доба
21 доба

К-сть МКБ,
КУО/1 см3

БГКП, в
0,1 см3

108
107
109
108
109
108
109
108
108
107
108
107
108
107

відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні

Найменування показника
Патогенні м/о, в
Дріжджі,
т. ч. бактерії
Staph. aureus, в КУО в 1 см3,
роду Salmonella
1 см3
не більше
в 25 см3
ніж 50
відсутні
відсутні
4
відсутні
відсутні
28
відсутні
відсутні
2
відсутні
відсутні
14
відсутні
відсутні
4
відсутні
відсутні
16
відсутні
відсутні
6
відсутні
відсутні
18
відсутні
відсутні
4
відсутні
відсутні
14
відсутні
відсутні
6
відсутні
відсутні
20
відсутні
відсутні
4
відсутні
відсутні
26

Висновки
Як результат дослідної роботи встановлено, що
склад бактеріального препарату має безпосередній
вплив на формування властивостей кисломолочного
продукту та на перебіг технологічного процесу.
Провівши дослідження біотехнологічних процесів,
що відбуваються під час виробництва йогурту із різним складом молочнокислих бактерій, визначено, що
використання традиційної йогуртової закваски YoFlex
Premium 1.0 та Creamy 1.0. разом із бактеріальною
культурою E. faecium SB 18 у співвідношенні 80:20,
забезпечує відмінні споживні властивості продукту.
При використанні додаткової культури E. faecium
SB 18 в технології йогурту “Карпатський” відзначено
незначні зміни та відмінності в показниках активної
та титрованої кислотності, консистенції та мікробіологічних властивостях продукту, тоді як значних відмінностей між сенсорними властивостями не було.
Позитивний влив відзначено на функціональні
властивості продукту шляхом збільшення вмісту життєздатних клітин пробіотичних бактерій.
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The article presents the results of research of honey as a dessert in hotel and restaurant
complexes of Bila Tserkva region. The analysis of researched samples of honey with the use of
laboratory researches which were carried out in the conditions of scientific laboratory of chair of
safety and quality of foodstuff, raw materials and technological processes of Bila Tserkva national
agrarian university is carried out. The research was conducted in accordance with the national
standard of Ukraine DSTU 4497. according to generally accepted methods. Color, taste, aroma,
consistency, crystallization, signs of fermentation were determined organoleptically using the sensory
method of analysis of honey. It was found that in all samples the color of honey was from light yellow
to yellow, with a pleasant taste and aroma, without signs of fermentation and the content of
mechanical and other impurities. The diastasis number of honey samples used by hotel and restaurant
complexes is 14, 10 and 8 units, respectively. Goethe, which indicates the heating of part of the honey.
Thus, the results of research have shown that honey, which is used in hotel and restaurant complexes
of Bila Tserkva region as a dessert in terms of organoleptic indicators, meets the requirements of the
national state standard.
Key words: sugar mixture, fructose, glucose, national standard.

Оцінка меду як десерту в готельно-ресторанних комплексах
С. В. Мерзлов, Ю. О. Шурчкова, В. М. Недашківський, Г. В. Мерзлова, Н. В. Недашківська
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
У статті викладені результати досліджень меду як десерту в готельно-ресторанних комплексах Білоцерківщини. Проведено аналіз досліджуваних зразків меду з використанням лабораторних досліджень, які проводились в умовах наукової
лабораторії кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини та технологічних процесів Білоцерківського
національного аграрного університету. Дослідження проводили згідно національного стандарту України ДСТУ 4497. за
загальноприйнятими методиками. Колір, смак, аромат, консистенцію, кристалізацію, ознаки бродіння визначали органолептично, використовуючи сенсорний метод аналізу меду. Встановлено, що у всіх зразках мед за кольором був від світложовтого до жовтого кольору, із приємним смаком та ароматом, без ознак процесу бродіння та вмісту механічних та
інших домішок. Діастазне число досліджуваних зразків меду, які використовую готельно-ресторанні комплекси становить
відповідно 14, 10 та 8 од. Готе, що свідчить про нагрівання частини меду. Отже, результати досліджень показали, що
мед, який використовується у готельно-ресторанних комплексах Білоцерківщини як десерт за органолептичними показниками відповідає вимогам національного державного стандарту.
Ключові слова: суміш цукрі, фруктоза, глюкоза, національний стандарт.
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Вступ
В даний час світові тенденції культури харчування
змінюються і більшість людей відмовляються від
цукру на користь меду. Зокрема, останніми роками
зафіксовано, що у багатьох країнах мед є головним
інгредієнтом для приготування десертів і солодощів
(Tsisaryk et al., 2016; Bal-Prylypko et al., 2018).
На сьогоднішній день мед набуває все більш широку популярність не тільки як продут високих харчових і дієтичних достоїнств, але і як лікарський засіб
у профілактиці та лікуванні ряду захворювань (Taranov, 2005; Kovalchuk et al., 2019; Piven et al., 2020;
Khamid & Danchuk, 2021).
До складу меду входять речовини з лікувальнопрофілактичними властивостями, які роблять даний
продукт затребуваним. Його властивості унікальні
адже він є природним енергетиком, імуностимулюючим засобом, антисептиком, позитивно впливає на
внутрішні органи людини і з давніх давен використовується для профілактики простудних захворювань.
Слід зазначити, що мед особливо для любителів
поїсти не тільки не дає поправитися, а навпаки - сприяє схудненню і оздоровленню тіла. Оскільки, мед є
натуральною сумішшю цукрів, його можна використовувати для екстреного насичення організму і отримання швидкого заряду бадьорості. Необхідно зазначити, що мед майже на третину складається з глюкози
– найбільш доступного і універсального джерела енергії для всіх живих істот, включаючи людину. Ще на
третину він складається з фруктози, визнаної щодо
“безпечності” аналогом звичайного цукру. Фруктоза
здатна засвоюватися організмом практично без участі
інсуліну, що робить її більш корисною для людей із
порушеним вуглеводневим обміном (Burmistrova et
al., 2010; Meo et al., 2017).
Експериментально доведено, що мед майже цілком складається з вуглеводів: 38 % – фруктози, 31 % –
глюкози, 1 % – сахарози та 9 % інших органічних
цукрів (мальтози та ін.). До того як люди навчилися
виробляти цукор з буряка і цукрової тростини, мед
був чи не єдиним натуральним підсолоджувачем.
Однак, крім цукрів, у меді містяться й інші речовини:
фолієва кислота (вітамін B9), каротин (провітамін
вітаміну А), вітаміни B1, B2, B6, E, K, аскорбінова
кислота, амінокислоти (аланін, аргінін, аспарагінова і
глутамінова кислоти, лейцин, лізин, фенілаланін,
тирозин, треонін, в деяких сортах також метіонін,
триптофан і пролін) і ензими каталаза, амілаза, діастаза, фосфатаза.
Зокрема, у невеликій кількості в усіх видах меду
зустрічаються органічні і неорганічні кислоти такі як
яблучна, лимонна, молочна, щавлева, винна, лінолева.
Мінеральні речовини в меді становлять в середньому 0,27 % і представлені 37 хімічними елементами, які регулюють обмін речовин в організмі. Найбільшу кількість з них займають – Калій, Натрій, Магній, Ферум, Манган, Кобальт. Проте, мед різного
ботанічного походження може відрізнятися за цим
показником (Vakulenko, 2008; Koval's'kyy & Kyryliv,
2011).

Дослідженнями встановлено, що мед може не псуватися роками, а іноді й десятиліттями, вчені пояснюють дану особливість двома факторами. По-перше,
що для свіжого меду характерна рідка форма, тому в
медові дуже мало вологи і бактерії не можуть в ньому
розмножуватися. По-друге, його водневий показник
(pH) коливається від 3 до 4,5, тобто в медові – кисле
середовище, що вбиває хвороботворні мікроорганізми. Однак, є виняток, наближений до нейтрального
pH має тільки липовий мед (4,5–7).
Одними з основних чинників зростання попиту на
мед в харчовій індустрії є популяризація здорового
способу життя та зростаючі вимоги споживачів до
складу і якості їжі, що споживається.
Крім цього переліку, сам по собі, натуральний мед
є смачним десертом. Також мед добре використовувати як добавки в різні кулінарні страви, наприклад, як
корисний підсолоджувач. Оскільки, мед є натуральною альтернативою цукру і штучних підсолоджувачів. Зростає популярність меду зі знаком “есо”, а також продуктів на основі меду (медові суфле, мед з
додаванням фруктів і ягід, медові сорбети і щербети)
(Chepurnoy, 2002; Namias, 2003; Honnje & Vash, 2012).
На даний час в доступній літературі мало зустрічається інформації щодо якості меду, що використовується в готелях та ресторанах центральної України.
Метою досліджень була перевірка основних показників якості меду в готельно-ресторанних комплексах Білоцерківщини та їх відповідність до вимог національних стандартів.
Матеріал і методи досліджень
Лабораторні дослідження зразків меду проводили
в умовах наукової лабораторії кафедри безпечності та
якості харчових продуктів, сировини та технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету.
Матеріалом для досліджень слугував квітковий
мед різних виробників, який використовують як десерт готельно-ресторанні комплекси Білоцерківщини.
Для дослідження були відібрані зразки № 1, 2 та 3.
Перші зразки– квітковий мед, який використовують
готельно-ресторанні комплекси розміщений в центрі
міста Білої Церкви, 2-гі зразки – мед квітковий, який
подають в готельно-ресторанних комплексах розміщених на околиці міста, треті зразки – мед квітковий,
що застосовують у готельно-ресторанних комплексах
Білоцерківського району. Досліджували зразки меду
фасованого по 50 г.
Дослідження проводили згідно національного стандарту України ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний.
Технічні умови” (DSTU 4497:2005) за загальноприйнятими методиками. Колір, смак, аромат, консистенцію, кристалізацію, ознаки бродіння визначали органолептично, використовуючи сенсорний метод аналізу меду; механічні домішки – методом повного розчинення меду в воді; наявність паді – якісною (спиртовою) реакцією; натуральність меду – визначенням
діастазного числа.
Одержані експериментальні результати порівнювали з вимогами ДСТУ 4497:2005 (DSTU 4497:2005).
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Результати та їх обговорення
Аналізуючи показники наведені в таблиці 1, слід
зазначити, що квітковий мед, в дослідних зразках за
кольором змінюється від світло-жовтого до жовтого.
За смаком, даним зразкам меду притаманний приємно-солодкий смак однак мед, у 1 і 2 зразках має
характерний легкий присмак гіркоти.
Встановлено, що аромат досліджуваних зразків
меду змінюється від приємно ніжного, зразки №3 до
сильного аромату зразки №1 та 2.

Консистенція у досліджуваних зразках була в основному щільна, зокрема, у другому та третьому зразках меду. Мед із перших зразків мав середню
в’язкість.
За показником, як кристалізація у перших двох
зразках меду виявили малі дрібні кристали, проте у
третьому зразку встановлено великі кристали.
Для всіх зразків досліджуваного меду, відсутні
ознаки бродіння та невиявлено механічних домішок.

Таблиця 1
Органолептичні показники меду
Показник
Колір

Смак

Аромат
Консистенція
Кристалізація
Ознаки
бродіння
Механічні
домішки

За ДСТУ 4497:2005
Безбарвний, білий, світложовтий, жовтий, темножовтий,
темний з різними відтінками
Солодкий, ніжний, приємний,
терпкий, подразнює слизову
оболонку ротової порожнини,
без сторонніх присмаків
Специфічний, приємний,
слабкий, сильний, ніжний, без
сторонніх запахів
Рідка, в’язка, дуже в’язка,
щільна
Від дрібнозернистої до
крупнозернистої

Зразки №1

Зразки №2

Зразки №3

Жовтий

Жовтий

Світло-жовтий

Солодкий, приємний, терпкий, з
легким присмаком
гіркоти
Специфічний, приємний, сильний, без
сторонніх запахів

Яскраво
виражений, сильно
солодкий

Солодкий, приємний,
подразнює слизову оболонку ротової порожнини,
без сторонніх присмаків
Специфічний, приємний,
ніжний, без сторонніх
запахів

Середньої в’язкості

Щільна

Щільна

Дрібнозерниста

Дрібнозерниста

Крупнозерниста

Не допускається

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Не допускається

Не виявлено

Не виявлено

Не виявлено

Дослідження зразків меду за фізико-хімічними показниками наведено в таблиці 2.
Встановлено, що діастазне число досліджуваних
зразків меду №1, 2, 3, які використовують готельноресторанні комплекси становить, відповідно, 14, 10 та
8 од. Готе. Даний показник показує рівень нагрівання

Приємний,
солодкий, з легким
присмаком гіркоти

і тривалість зберігання меду. Із даних випливає, що
мед у пробах 2 та 3 піддався нагріванню.
Провівши якісну реакцію на наявність паді виявили відсутність падевого медозбору в усіх трьох досліджуваних зразках меду.

Таблиця 2
Фізико-хімічні показники меду квіткового різних виробників, (n = 3)
Показник
Діастазне число (до Безводної
речовини), од. Готе, не менше
Якісна реакція на наявність
паді

За ДСТУ 4497:2005

Зразки №1

Зразки №2

Зразки №3

Не менше 15,0

14

10

8

Негативна або молочнобіла каламуть

Негативна

Негативна

Негативна

Важливим показником меду є якісна реакція на
оксиметилфурфурол (табл. 3) Проведені дослідження
дали змогу виявити, що у всі три зразки тривалий час

зберігались, про що свідчить, позитивна реакція на
оксиметилфурфурол та білий колір світіння зразків
меду за люмінесцентного аналізу.

Таблиця 3
Визначення фальсифікації зразків меду
Назва показника
Якісна реакція на оксиметилфурфурол (ОМФ)
Люмінесцентний аналіз

Зразки №1
позитивна
білий колір

Зразки №2
позитивна
білий колір
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Зразки №3
позитивна
білий колір
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Отже, дані дослідження комплексної оцінки меду
показали, що за органолептичними показниками всі
зразки меду, які використовують готельно-ресторанні
комплекси м. Білої Церкви та району відповідають
вимогам ДСТУ 4497.
Висновки
Мед, який використовується у готельноресторанних комплексах Білоцерківщини як десерт
відповідає вимогам національного державного стандарту за органолептичними показниками. Готельноресторанні комплекси використовують мед після термічної обробки і тривалого терміну зберігання.
Перспективи подальших досліджень. Перспективним вбачається подальше проведення досліджень
зразків меду різного ботанічного походження, які
використовують готельно-ресторанні комплекси Білоцерківщини для порівняння із результатами зразків
меду з інших регіонів України.
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