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В даний час розвиваються такі основні напрямки нутріціології: розробка і 

медико-біологічна оцінка нових джерел харчування (білок сої, хлорела, 

спіруліна, харчові волокна та інші продукти рослинного походження), розробка 

зондового і парентерального харчування [1].  Створення продукції оздоровчого 

призначення є досить актуальною темою сучасності. Метою статті є 

розробка моделі безалкогольного напою заданого хімічного складу, на основі 

якої запропоновані технологія та рецептури безалкогольних соковмісних напоїв 

оздоровчого призначення з використанням рослинної сировини.  
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Currently developing nutritsiolohiyi following main topics : development and 

biomedical assessment of new food sources ( soy protein , chlorella , spirulina , fiber 

and vegetable products ), development of probe and parenteral nutrition [ 1]. 

Creating products for health improvement is quite a hot topic of today. The aim of the 

paper is to develop a model of non-alcoholic beverage given chemical composition 



on which the proposed technology and non-alcoholic juice drinks recipes health 

improvement using plant material. 

Key words: «nonalcoholic drinks», «for health improvement», «juice drinks», 

"technology". 

Вступ та актуальність теми. Сучасні напої – це  напої, які крім своєї 

харчової цінності мають комплекс корисних для здоров'я властивостей, мають 

інгредієнти функціонального призначення. Розширення асортименту 

«корисних» і напоїв функціонального призначення розкриває можливості 

керування процесом надходження біологічно активних речовин в організм 

людини, доступний засіб оздоровлення споживачів будь-яких вікових груп. З 

технологічної точки зору напої – найбільш зручна модель для створення нових 

продуктів, у тому числі й з використанням натуральної рослинної сировини. 

Важливе значення мають смакові властивості та здатність функціональних 

напоїв (ФН) втамовувати спрагу, зручність у вживанні та здатність робити 

загальнозміцнюючий вплив. На підставі проведеного аналізу останніх 

досліджень виявлена виразна тенденція на ринку харчових продуктів до 

розширення асортименту продуктів спеціального, профілактичного та 

оздоровчого призначення, а також до збільшення обсягів споживання такої 

продукції висуває на провідні позиції харчову комбінаторику, як теорію 

розробки нових видів і форм продуктів та напоїв [2]. Ця група продуктів сприяє 

посиленню захисних функцій організму людини та нормалізації діяльності 

шлунково-кишкового тракту, засвоєнню інших продуктів, коригує водно-

сольовий обмін [1].  

Розроблено та запропоновано модель соковмісного безалкогольного напою 

відповідно до норм добової фізіологічної потреби людей та проектування 

раціону харчування оздоровчого призначення (рис.1). 



 
Рис. 1. – Проектування  безалкогольних напоїв оздоровчого 

призначення. 

Для проектування нутрієнтного складу безалкогольних напоїв оздоровчого 

призначення були вибрані інгредієнти, які мають високий вміст біологічно 

активних речовин, а саме фрукти/плоди/ягоди, зернопродукти ЕСО 

пшениці/вівса/ячменю/льону, пектин яблучний, мікроводорість – хлорела та 

розчин гідратованих фулеренів. У ході створення моделі напою оздоровчого 

призначення створюється новий чи посилюється позитивний біологічний ефект, 

що вже є, тобто в такій композиції підвищують біологічну цінність усі 

компоненти, які входять до суміші (рис.2). 

 
Рис. 2. – Основні нутрієнти безалкогольних напоїв оздоровчого 

призначення 



Застосування добавок рослинного походження дає можливість отримати 

нові продукти, які мають гарні органолептичні показники та відповідні 

функціональні властивості.  

На основі цієї моделі створено технологію безалкогольних соковмісних 

напоїв на основі рослинної сировини з додаванням мікроводорості та розчину 

гідратованих фулеренів та запропоновано рецептури: «Янтар», «Конфітюр» та 

«Елегія» (табл.1). 

Таблиця 1. 

Рецептурний склад розроблених соковмісних напоїв оздоровчого 

призначення  
Найменування 
рецептурних 
компонентів 

В
ид

 н
ор

ма
ти

вн
ої

 
до

ку
ме

нт
ац

ії 
 

(Г
О

С
Ти

 , 
ТУ

, Д
С

ТУ
) БН «Янтар» БН «Конфітюр» БН «Елегія» 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Борошно ЕСО 
пшениці/ 

ячменю/вівса 

ТУ У 
13693522.002 

60 пш. 60 пш. 50яч. 50яч. 45 в. 45 в. 

Яблуко ГОСТ 21713-76 180 126 132 98 180 126 
Цукор ДСТУ 4623:2006 87 87 69 69 87 87 

Пектин яблучний ГОСТ 29186-91 2 2 2 2 2 2 

Бурштинова 
кислота 

ТУ У 24.4-
33886482-
001:2006 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Розчин 
гідратованих 

фулеренів 

ТУ У 15.8-
35476395-
001:2009 

50 50 50 50 50 50 

Журавлина ГОСТ 19215-73   68 37,5   

Гарбуз ГОСТ 7975-68     112 25 
Мікроводорість 

хлорела 
 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Мікробіологічний 
β- каротин 
харчовий 

ТУ 9291-077-
54655660-02 

    0,2 0,2 

Вода 
ГОСТ 2874-82 897 897 897 897 897 897 

Вихід  - 1000 - 1000 - 1000 
Спосіб виробництва складається із наступних основних стадій: борошно 

зернопродуктів  ЕСО у кількості 5-10 % від маси готового напою, з'єднують з 

водою  (t = 18...20°С) та гомогенізують (ультразвуковим гомогенізатором  UPH 



Hielscher) при t = 85…98°С, протягом  120…180с., яблука/журавлину/гарбуз 

піддають механічній кулінарній обробці, віджимають сік на соковижималці 

(Moulinex JU 320), м'якоть залишають для подальшого використання, 

заварюють (у спеціальних металевих ємностях) цукровий сироп при t = 105-

110°С, протягом 5...8 хв., підготовлену гомогенізовану основу з'єднують з 

цукровим сиропом, яблучною м'якоттю, соком, бурштиновою кислотою (у 

кількості 0,05-0,1% від маси готового напою), та розчином гідратованих 

фулеренів (1:15) і проварюють 120с., при t = 95…98°С, потім охолоджують. 

Висновки. На підставі отриманих результатів можна зробити  висновок,  

що запропоновані технології безалкогольних соковмісних напоїв з 

використанням рослинної сировини оздоровчого призначення можна 

використовувати для профілактики метаболічних процесів організму, регуляції 

функцій органів кровотворення, а здатність антигипоксантів (гідратованих 

фулеренів, бурштинової кислоти) підвищує ефективність окислювально-

відновної реакції організму, який набагато успішніше пристосовується до 

великих обсягів фізичних навантажень, холоду, спеки, нервово-психічних 

перевантажень. Такі напої є елементами оздоровчого раціону, які не тільки 

задовольняють потреби споживачів у смакових якостях, але й мають підвищені 

біологічні показники. 
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