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Анотація. В статті висвітлено питання, пов’язані з якістю 

консервованих виробів для дитячого харчування, що наявні на українському 

ринку. Проведено оцінювання якості консервів для дитячого харчування різних 

виробників. Наведені результати оцінювання ступеня задоволеності добової 

потреби у вітамінах і мінеральних речовинах при споживанні яблучного пюре 

різних виробників. Проведений аналіз етикетування консервів дитячого 

харчування. В процесі роботи висвітлено важливість виготовлення якісних 

консервів для дитячого харчування. 

Ключові слова: дитяче харчування, консерви, оцінювання якості, 

етикетування, органолептичні методи досліджень. 

Abstract. The article highlights the issue related to the quality of canned baby 

food that are present at the Ukrainian market. The research contains the evaluation 

of the quality of canned baby food which are produced by different manufacturers. 

The results of the level of satisfaction of the daily needs in vitamins and minerals 

after the consumption of apple puree produced by different manufacturers are given 

in this study. The analysis of labelling canned baby food is also made. In this study 

the importance of making high-quality canned baby food is being emphasized. 
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Постановка проблеми.  

Здорове харчування відіграє важливу роль в розумовому і фізичному 

розвитку дітей. Природно, воно повинно бути збалансованим і обов'язково 

відповідати віку і потребам дитини [1]. Важливим аспектом є те, що повноцінне 

дитяче харчування має бути доступним для всіх малюків. В останні роки 

вітчизняна індустрія дитячого харчування перебуває в складному фінансовому 

стані, що негативно позначається на обсягах виробництва цієї продукції. 

Суттєво скоротився асортимент вітчизняної продукції, зокрема в Україні не 

виробляються високобілкові консервовані продукти на основі м’яса та риби, а 

також дитяче харчування лікувально-профілактичного призначення [8]. 

Доступним для всіх малюків воно може стати лише тоді, коли його - і якісного 

вітчизняного, й імпортованого - стане вдосталь. Тоді ціни регулюватиме ринок. 

Оскільки нині пропозиції такої продукції достатньо обмежено, ціни на неї 

досить високі.  

За оцінками фахівців на сьогодні внутрішній попит на продукти дитячого 

харчування більш, ніж наполовину задовольняється за рахунок продукції 

іноземного походження. Основна частина продукції, яка ввозиться в Україну 

представлена такими відомими світовими компаніями, як Nestle (Швейцарія), 

HiPP (Австрія), Nutricia (Голландія) [10]. 

Метою роботи є порівняльне оцінювання консервів для дитячого 

харчування, що реалізуються на ринку м. Ужгорода.  

Виклад основного матеріалу.  

Консерви в дитячому харчуванні відіграють особливу роль. Вони 

виробляються з добірної сортової сировини. Під час їх виготовлення більш 

суворо, ніж для приготування звичайних консервів, дотримується 

технологічний режим та контролюються показники якості сировини для 

максимального збереження в консервах поживних речовин. Найбільш 

розповсюдженим продуктом є яблучне пюре. Яблучне пюре одним з перших 



вводиться в раціон харчування малюка, воно практично не викликає алергію, 

добре засвоюється, допомагає в роботі кишковика. Яблука містять корисні 

харчові волокна, пектин, цукор і мінеральні речовини (калій, кальцій, залізо).  

Для порівняльного оцінювання якості було обрано чотири зразки 

фруктових пюреподібних консервів для дитячого харчування різних 

виробників, що реалізуються в магазинах м. Ужгород : 1) «Яблучне пюре», ТМ 

«Чудо Чадо» (ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», м. 

Одеса); 2) «Перше дитяче яблуко», ТМ «HiPP» («HiPP Kft», Угорщина);           

3) Пюре «Яблуко», ТМ «Gerber» ( Нестле, Польща); 4) Пюре «Яблуко», ТМ 

«Hamé» (ТОВ « ХАМЕ», Чеська Республіка). 

Візуальним методом встановлювали відповідність маркування та 

етикетування пюреподібних консервів для дитячого харчування. 

Етикетування дитячого харчування здійснюється відповідно до Законів 

України «Про дитяче харчування» та «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», а також Технічного регламенту 

щодо правил маркування харчових продуктів, затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики та ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів» 

[2,3,4,5]. Зміст етикеток обов'язково повинен бути узгоджений з Центральним 

органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Етикетування має 

здійснюватися державною мовою, повинно містити назву продукту, вік дитини, 

склад, калорійність (кДж або ккал), поживну цінність (білки, жири, вуглеводи, 

вітаміни), кінцеву дату споживання (день, місяць, рік), умови зберігання, 

найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника, умови та 

рекомендації використання продукту, номер партії виробництва[2]. 

Органолептичне оцінювання якості проводилося згідно ДСТУ 4084-2001 

«Консерви фруктові пюреподібні для дитячого харчування. Технічні умови» [9]. 

Органолептичний метод оцінки якості  харчових продуктів заснований на 

аналізі сприйняття органами чуття (зору, слуху, нюху, дотику і смаку) без 

застосування вимірювальних приладів. 



До органолептичних показників, загальних для характеристики майже всіх 

харчових продуктів, відносять зовнішній вигляд, смак, запах, консистенцію, 

колір. З них найбільш значущими є зовнішній вигляд, смак і запах, оскільки 

вони мають вирішальне значення для оцінки якості харчових продуктів. Тільки 

органолептичний метод дозволяє повною мірою дати загальну оцінку 

консистенції продуктів. Таким чином, органолептична оцінка має вирішальне 

значення при проведенні контролю якості продукту для споживача і не може 

бути повністю замінена вимірювальними методами, які  доповнюють її.  

Відповідність маси нетто консервів визначали за ГОСТ 8756.1-79 

«Продукты пищевые консервированные. Методы определения 

органолептических показателей, массы нетто или объема массовой доли 

составных частей». Метод полягає у визначенні маси нетто продукту за 

різницею між масою брутто і масою споживчої тари або прямому вимірюванні 

об'єму окремо для кожної пакувальної одиниці [7]. 

З метою встановлення ступеня задоволення добової потреби у вітамінах і 

мінеральних речовинах при споживанні яблучних пюре використовували норми 

для дітей від 7 до 12 місяців, затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров'я України  «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення 

України в основних харчових речовинах та енергії». Для дітей такого віку 

добова потреба розрахована на 1 кг маси тіла [6]. Для  розрахунків прийняли 

вагу дитини 10 кг. Відповідно норми споживання становить : 1100 ккал 

енергетична цінність, 29 г білків, 55 г жирів, 130 г вуглеводів , 400 мг 

вітаміну С. 

Енергетичну та харчову цінність яблучного пюре розглядали з точки зору 

ступеня задоволення добової потреби. При цьому використовується дані 

маркування. 

Результати дослідження. 

Аналіз маркуванню показав що етикетка чиста, без патьоків, ціла, наклеєна 

на тару акуратно, без зморшок і перекосів воно відповідає вимогам 

нормативних документів. Інформація про маркування була наведена у повному 



вигляді у зразку ТМ «Чудо Чадо»; у зразках ТМ «HiPP», ТМ «Gerber», ТМ 

«Хаме» була відсутня інформація про вміст мінеральних речовин. У зразках ТМ 

«HiPP» і ТМ «Gerber» була дана інформація, що продукт низько алергенний. 

Слід зазначити, що у зразку ТМ«HiPP» на етикетці наявний логотип HU-ÖKO-

01, EU/Non-EU Agriculture, що свідчить про те, що продукція є органічною.  

Маса нетто всіх зразків відповідало даним, наведеним на етикетці. 

Результати органолептичної оцінки наведені в таблиці 1. 

 

Таблица 1 

Результати органолептичної оцінки досліджуваних зразків 

Назва показника ТМ «Чудо Чадо» ТМ «HiPP» ТМ «Gerber» ТМ «Хаме» 

Зовнішній вигляд 
та консистенція 

Однорідна 
пюреподібна 
маса, розтікається 
по горизонтальній 
поверхні, наявні 
поодинокі 
вкраплень 
темного кольору 

Однорідна 
пюреподібна 
маса не 
розтікається по 
горизонтальній 
поверхні, наявні 
поодинокі 
вкраплень 
темного 
кольору 

Однорідна 
пюреподібна 
маса, яка 
розтікається по 
горизонтальній 
поверхні 

Однорідна 
пюреподібна 
маса, яка 
розтікається по 
горизонтальній 
поверхні, наявні 
поодинокі 
вкраплень 
темного 
кольору 

Колір 

Однорідна за 
всією масою, 
незначне 
потемніння 
поверхневого 
шару 

Однорідний за 
всією масою, 
властивий 
фруктам 

Однорідна за 
всією масою, 
властивий 
фруктам з яких 
виготовлені 
консерви 

Колір дуже 
світлий 
однорідний за 
всією масою 

Смак та Запах 

Смак кисло-
солодкий , смак та 
запах добре 
виражені властиві 
певного продукту 

Смак солодко 
кислий добре 
виражений, 
запах слабо 
виражений 

Смак солодко-
кислий, смак і 
запах добре 
виражені 

Смак і запах 
слабо виражені 

 

Проведена органолептична оцінка показала ,що зразок ТМ «Gerber» мав 

найвищі органолептичні характеристики серед інших зразків. Консистенція 

однорідна маса пюреподібна та повільно розтікається по горизонтальній 

поверхні, з солодко-кислуватим смаком, із добре вираженими смаком та 

запахом. А найгіршими показниками характеризується зразок ТМ «Хаме». 



Однорідна пюреподібна консистенція яка розтікається по горизонтальній 

поверхні, із слабо вираженим смаком та ароматом. 

Результати розрахунку ступеня задоволеності добової потреби у вітамінах 

і мінеральних речовинах при споживанні яблучне пюре наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Ступінь задоволеності добової потреби у вітамінах і мінеральних 

речовинах при споживанні яблучне пюре 
Вміст 

компонентів 
Добова 
потреба  ТМ «Чудо Чадо» ТМ «HiPP» ТМ «Gerber» ТМ «Хаме» 

Вітамін С 400 мг 3мг 30мг ≥20 мг 10мг 
Ступ. задовол. 0,0075 0,075 0,05 0,025 
Жири 55 г 0г 0,1г 0,2г 0,3г 
Ступ.задовол. 0 0,0018 0,0036 0,0054 
Вуглеводи 130г 10,0г 10,9г 10,9г 19,9 
Ступ.задовол. 0,077 0,084 0,084 0,15 
Білки 29г 0,4г 0,2г 0,3г 0,3г 
Ступ.задовол. 0,013 0,0068 0,010 0,010 
Енергетична 
цінність 1100ккл 42ккал 49ккал 46ккал 81ккал 

Ступ.задовол. 0,038 0,045 0,042 0,073 
 

На тарі , інформація щодо вмісту мінеральних речовин була відсутня, тому 

встановити їх відповідність потребами не було можливості. Що стосується 

інших показників, найбільш вагомим з них є вітамін С, то максимальний  рівень 

його задоволення досягається при споживанні яблучного пюре ТМ «HIPP». 

 

Висновки. 

Як показали проведені дослідження, в магазинах міста Ужгорода 

реалізується дитяче харчування, яке не повністю відповідає вимогам 

нормативної документації. А саме в зразках ТМ «HiPP», ТМ «Gerber», ТМ 

«Хаме» виявлено недосконале маркування без вказання вмісту мінеральних 

речовин. Незважаючи на відповідність маси всіх зразків дозволених на упаковці 

слід відмітити незадовільні органолептичні показники зразку ТМ «Хаме». 



Разом з цим, аналіз ступеню задоволення потреби в основних харчових 

речовинах  показав, що споживання яблучного пюре суттєво її не задовольняє. 

Слід відмітити, що фактична наявність харчових речовин  в яблучному 

пюре потребує подальшого вивчення, в тому числі в лабораторних умовах. 

Крім того доцільно вивчати можливості збагачення цього продукту вітамінами і 

мінеральними речовинами для оптимізації. 
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