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Анотація. В статті представлені результати досліджень по розробленню 

гарбузового варення, в склад якого крім основної сировини – гарбуза також 

входять екстракт топінамбура, фруктоза і лимонна кислота. Виключення 

цукру з рецептури дозволяє використовувати готовий продукт як оздоровчо-

профілактичний засіб. Одночасно ця розробка веде до розширення 

асортименту групи овочевих консервів. 
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Abstract. The article presents the results of research on the development of 

pumpkin jam, the composition of which besides the main raw material - also includes 

pumpkin artichoke extract, fructose and citric acid. The exclusion of sugar from the 

recipe allows you to use the finished product as health-care agent. Simultaneously, 

this development leads to diversification of canned vegetables. 
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Вступ. Відомий гарбузовий  джем, що містить гарбуз, цукор та лимонну 

кислоту [1]. Співвідношення компонентів у готовому продукті має такий 

вигляд, %: гарбуз - 57,5; цукор - 41,7; лимонна кислота - 0,8. Недоліком такого 



гарбузового джему є високий вміст цукру в ньому, що не можна його 

використовувати в їжу людям, хворим на цукровий діабет. 

Нами запропоновано додавання до гарбузового варення екстракту 

топінамбура та фруктози замість цукру, що сприяє створенню продукту з 

функціональними, профілактично-оздоровчими властивостями, а також 

розширенню асортименту готової продукції.  

Лікувальна цінність топінамбура зумовлена насамперед високим вмістом 

полісахариду інуліну (до 20 %), який є замінником цукру для хворих на діабет 

та знедавна відомий як пребіотична речовина. Високий вміст калію, заліза, 

кремнію та цинку поліпшують стан людини при захворюванні на анемію, 

алергію. В екстракт з топінамбуру переходить велика кількість інуліну, 

клітковина, пектинові речовини, мікро- та мікроелементи. 

Інулін, клітковина і пектинові речовини зв'язують і виводять з організму 

важкі метали, ацетон, інші продукти порушеного обміну речовин, 

перешкоджаючи розвитку ацидозу. Антиоксидантні та антитоксичні функції 

виконують короткі фруктозні фрагменти і органічні полі оксикислоти. При 

цьому поліпшується стан судин; імунологічні показники крові та знижується 

схильність хворих до інфекційних захворювань; стимулюється спалювання 

глюкози по резервному шляху (гліколіз), де роль інсуліну не є такою великою; 

стабільно знижується рівень глюкози в крові і призводить до вироблення 

власного інсуліну клітинами підшлункової залози; синтезу інсуліну сприяють 

кремній, цинк, марганець, калій, що також знаходяться в екстракті. 

Головна унікальна здатність фруктози полягає у проникненні в клітини 

всіх органів без участі інсуліну і повноцінно заміщує глюкозу в обмінних 

процесах. При цьому значно зменшується енергетичний клітинний голод. 

Більш того, короткі фрагменти молекул інуліну, вбудовуючись в клітинну 

стінку, полегшують проходження всередину клітини і самої глюкози, хоча й у 

відносно невеликих, порівняно з нормою, кількостях. Все це веде до істотного і 

стійкого зниження концентрації цукру в крові, яке не супроводжується різкими 

коливаннями цього показника протягом доби. 



Інулін в значній мірі відновлює функціональну активність інсуліну, а 

значить, і наближає до норми стан всіх видів обміну речовин, а тому числі, і 

жирового. 

Всі ці зміни благотворно відбиваються на основних показниках 

мікроциркуляції: підвищується швидкість кровотоку, полегшується доставка 

поживних речовин і кисню до тканин організму і звільнення їх від продуктів 

життєдіяльності клітин, що заважають нормальному функціонуванню всіх 

органів. 

Матеріали і методи дослідження.  Як основну сировину для 

приготування варення брали гарбуз, як допоміжну сировину – екстракт з 

топінамбуру. Визначення вмісту сухих речовин в готовому варенні проводили 

рефрактометричним методом. 

Результати. Обговорення і аналіз. Технологія виробництва гарбузового 

варення складається з наступних операцій. Митий гарбуз, очищають від 

насіннєвого гнізда та шкірки, ріжуть на шматочки розміром 10*10 см. Додають 

до обробленого гарбуза екстракт топінамбура та фруктозу в необхідних 

кількостях, уварюють суміш до вмісту сухих речовин 62 %, підігрівають та 

відправляють на фасування. Банки з варенням закупорюють і піддають 

пастеризації, після чого направляють на лінію оформлення готової продукції. 

 Гарбузове  варення готували згідно технології, при такому співвідношенні 

компонентів, яке представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
 

Варіант 
доданих 

компонентів 

 
Компоненти варення, % 

Гарбуз Екстракт 
топінамбура 

Фруктоза Лимонна 
кислота 

1 50 14 35,8 0,2 
2 53 26 20,5 0,5 
3 55 22 27,5 0,5 
4 60 9 30 1,0 
5 65 16 17,5 1,5 

 



Порівнявши органолептичні показники всіх видів гарбузового варення, 

було встановлено, що у варінаті 1 в отриманому продукті відчутний солодкий 

присмак фруктози. У другому варіанті в отриманому продукті  відчувається  

присмак топінамбура. Для третього варіанта отримане варення має приємний 

смак та гармонійні органолептичні властивості. Подальше збільшення кількості 

гарбуза і не менш більшої кількості фруктози призвело до наявності солодко-

приторний присмаку фруктози (варіант 4). А у варіанті  5 погіршуються смакові 

властивості варення за рахунок явно вираженого присмаку гарбуза. 

Висновок. Створено новий овочевий продукт - гарбузове варення, що 

складається з гарбуза та лимонної кислоти, додатково містить екстракт 

топінамбура та фруктозу, при такому співвідношенні компонентів, %: гарбуз - 

55-57, екстракт топінамбура - 20-25, фруктоза - 22-28, лимонна кислота - 0,5-

1,0.  

Отримане гарбузове варення, має функціональні та профілактично–

оздоровчі властивості за рахунок внесення до його складу екстракту 

топінамбура та фруктози, що покращує органолептичні та біологічні 

властивості. При використанні такого продукту посилюється робота серця, 

інтенсифікуються обмінні процеси в печінці, знижується артеріальний тиск, 

продукт діє як лікувально-профілактичний засіб, а також розширюється 

асортимент овочевої продукції. 
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