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Наведені результати досліджень властивостей розчинів композицій 

гуарової, ксампанової та конжакової камедей з метою їх застосування в 

технологіях десертних виробів.  
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Виробництво різних продуктів харчування передбачає використання в 

якості рецептурних інгредієнтів новітніх структуроутворювачів. До таких 

відносяться камеді. Відомо, що камеді в технологіях харчової продукції можуть 

використовуватися як самостійний інгредієнт, так і в сумішах, в 

порошкоподібному або в розчиненому стані [1, 2]. 

Використання камедей дозволяє розширити асортимент продукції із 

стабільними органолептичними, споживчими та функціональними 



властивостями. Крім того, вони дають можливість зберегти задані якісні 

характеристики і при зберіганні [3, 4].  

Вчені багатьох країн приділяють особливу увагу технологічним 

властивостям структуроутворювачів, зокрема рослинних полісахаридів, при 

використанні їх в технологіях десертної продукції. Широкий спектр 

технологічних, функціональних властивостей серед рослинних полісахаридів 

мають гуарова камедь, конжакова камедь, а серед мікробних – ксампанова 

камедь [3, 4, 5]. Незважаючи на досить широкі застосування названих камедей в 

сучасних харчових технологіях, все-таки не вистачає наукового обґрунтування 

щодо їх застосування у комбінаторному варіанті. Тому метою наших 

досліджень було визначення основних властивостей композицій камедей гуара, 

конжака та ксампану.  

Аналіз технологічних характеристик вибраних камедей показав, що вони 

проявляються по різному і залежать від концентрації, співвідношення камедей, 

наявності інших компонентів, температури, тривалості розчинення, виду 

розчинника. Названі чинники впливають на в’язкість розчинів, 

вологоутримуючу здатність. Визначальними показниками при виробництві 

продуктів харчування є послідовність внесення камедей до складових 

рецептури, технологічні параметри виробничого процесу та технічні 

характеристики устаткування. 

Для визначення можливості використання композицій камедей у 

технологіях десертної продукції нами були проведені дослідження їх 

розчинності у воді та молоці при різних інтенсивності перемішування та 

температурах. 

Дослідження проводили з композиціями камедей гуару та ксампану, 

конжаку та ксампану при концентраціях від 0,2 до 1 % у співвідношенні 1:1 у 

діапазоні температур 25…75
о
С.  

Результати досліджень міцності розчинів композицій гідроколоїдів за 

різних концентрацій наведені на рис. 1. При зростанні концентрації композицій 

камедей відбувається різке збільшення міцності розчину. Так, при в місті 



гуарової та ксампаної камедей 0,3% ми отримували міцні колоїдні розчини, які 

здатні утворювати драглі. При розчиненні вищеназваної суміші камедей у 

молоці міцність розчинів залишалась незмінною. Підвищення концентрації 

камедей в розчині до 1% відбувається збільшення їх міцності майже у 30 разів. 

Розчинення проводили при постійному перемішуванні. Так, при інтенсивному 

перемішуванні суміші гуарової та ксампанової камеді (концентрація 0,3%) вона 

повністю розчиняється у воді за 10-13 хв. при температурі 35
о
С , а в молоці при 

65
о
С за 7-10 хв. (рис. 3). Д 

Динаміка розчинення композиційної суміші камедей гуара та ксампану в 

воді та молоці в залежності від температури наведена на рис. 2.  

Використання результатів проведених досліджень дає нам змогу при 

удосконаленні технології напівфабрикатів для десертної продукції скоротити 

тривалість технологічного процесу.  

 

 

Рис. 1. Вплив концентрації камедей на міцність їх розчинів  



 

Рис. 2. Залежність розчинності композицій камедей від температури та 

розчинника  

При приготуванні будь-яких десертних виробів в рецептурну суміш 

входить цукор. Тому нами досліджена розчинність в молоці композицій 

камедей за присутності цукру в розчині (рис. 4). 

Отримані результати показують, що при збільшені концентрації цукру від 

10 до 60% розчинність композиції гуарової та ксампанової камеді знижується 

незалежно від підвищення температури.  

 

Рис. 3. Тривалість розчинення композицій камедей  



 

 

Рис. 4. Вплив цукру на розчинність композицій камедей в молоці  

На основі експериментальних та аналітичних вивчень технологічних 

властивостей композицій з гуарової, ксампанової та конжакової камедей 

установлено перспективність їх використання в технологіях десертної 

продукції. Для наукового обґрунтування технологій десертів з використання 

композицій камедей необхідно провести подальші експериментальні 

дослідження з визначення впливу композицій камедей на структурно-механічні 

та функціонально-технологічні властивості десертної продукції в залежності від 

рецептурних інгредієнтів.  
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