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У статті розглянуто питання комплексної оцінки якості м’яких 

розсільних сирів виготовлених з використанням дієтичної добавки «Ламідан» 

та альбумінної маси.  
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The article deals with the issue of comprehensive quality assessment of soft pickled 

cheese made with the  dietary supplements "Lamidan" and albumin paste. 
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Нестачі йоду в харчуванні людини можна запобігти за допомогою 

збагачення м’яких розсільних сирів біологічно активними добавками. 

Формування асортименту сирів, що здатні задовольняти фізіологічні потреби 

людини у життєво необхідних макро- і мікронутрієнтах є важливим у 

вирішенні проблеми повноцінного харчування, як визначальної передумови 

покращання здоров’я нації [1]. 

Мета даної роботи полягала в оцінці конкурентоспроможності 

розроблених м’яких розсільних сирів виготовлених з використанням дієтичної 

добавки «Ламідан» та альбумінної маси. З метою визначення 

конкурентоспроможності нами визначено комплексний показник якості м’яких  



 



 
 

 



розсільних сирів, який враховує як органолептичні, фізико-хімічні, естетичні, 

так і економічні показники  (табл. 1, 2). Інтегральний показник якості м’яких 

розсільних сирів розраховували, враховуючи коефіцієнт вагомості кожного 

показника. Такі показники як зовнішній вигляд, смак та запах, консистенція є 

більш вагомими серед органолептичних показників, і відповідно, отримали 

більше значення (0,15). Бракувальне значення (Рбр) таких показників, як масова 

частка жиру в сухій речовині, масова частка вологи встановлювали згідно з 

нормативною документацією на розсільні сири. Так, масова частка жиру в сухій 

речовині у сирі повинна бути не менше 40 %, масова частка вологи – не більше 

60 %. Більш повно відобразити переваги одного товару над іншим дозволяє 

інтегральний показник відносної конкурентоспроможності. Інтегральний 

показник відносної конкурентоспроможності м’яких розсільних сирів 

розраховували за функціональними (смак та запах, консистенція, вміст жиру, 

вологи, кухонної солі та йоду), естетичними (зовнішній вигляд, колір, 

упаковка) та економічним показником (роздрібна ціна) (табл. 2). 

Таким чином, після проведених розрахунків можна зробити висновок, що 

найбільш конкурентоспроможним є розсільний сири «Морська хвиля» (1,3), 

оскільний він отримав найбільше значення цього показника. На такий результат 

вплинуло декілька факторів: використання добавки «Ламідан» і додавання 

альбумінної маси. Дещо менше значення інтегрального показника відносно 

конкурентоспроможності мають розсільні сири «Морський» і «Лагуна», – 1,2. 

Найменший рівень конкурентоспроможності (менше 1) мають Конроль І 

«Бринза» і Контроль ІІ «Термокислотний» –  0,7 відповідно.  
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