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Анотація. Прісноводна риба – перспективна сировина для виробництва 

широкого асортименту функціональних продуктів. Показано доцільність її 

використання, для розширення асортименту рибних продуктів, а саме 

розробка шинкових виробів у поєднанні з сухофруктами та овочевою 

сировиною.  
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Abstract. Freshwater fish - a promising raw material for a wide range of 

functional products. The expediency of its use to expand the range of fish products, 

namely development shynkovyh products combined with dried fruit and raw 

materials. 
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Протягом останнього часу асортимент рибної кулінарної продукції у світі 

значно розширився. Поряд з традиційною рибною продукцією: солоною, 

копченою рибою, пресервами та консервами на ринку України з'явилася 

продукція в термоупаковках, під вакуумом, різні соуси і маринади з риби, рибні 



палички, налагоджений випуск ковбас і сосисок з рибного фаршу, пастоподібні 

вироби, рибна шинка, камабоко, рибні пастоподібні продукти [1, 2, 3].  

Однак, аналіз рибної продукції в Україні останніми роками вказує на те, 

що навіть при деяких ознаках стабілізації виробництва галузь залишається в 

затяжній кризі. 

Технологія виробництва шинки веде свій відлік ще з часів Стародавнього 

Риму. В даний час цей делікатес готується на всіх континентах. Шинка є 

невід'ємною частиною кухонь різних народів. Відповідно, і називається вона в 

кожній країні по різному.  

Актуальність даної роботи полягає в розширенні асортименту рибної 

продукції зокрема розроблення технології шинки з прісноводної риби 

лікувально-оздоровчого напрямку у поєднанні з рослинною сировиною. 

Об'єкт дослідження – технологія  шинки із прісноводної риби. 

Предметом дослідження є показники якості шинки з додаванням 

чорносливу, кураги та моркви; рибна сировина – прісноводна риба товстолоб. 

Матеріали і методи дослідження.  

В якості основної сировини в експериментальних дослідженнях 

використовували товстолобика звичайного (Hypophthalmichthys molitrix pp) 

вирощеного в умовах  ПАТ «Черкасирибгосп», моркву (Daucus)  з київських 

господарств та чорнослив і курага, що відповідають вимогам ГОСТ 32896-

2014. 

Органолептичну оцінку проводили за вдосконаленою п’ятибальною 

шкалою, що містить п’ять основних рівнів якості для оцінки кожного показника 

[4]. 

 Композицію шинки підбирали з урахуванням вмісту в ній основних 

компонентів: 1 зразок – з додаванням моркви; 2 зразок – з додаванням 

чорносливу; 3 зразок – з додаванням кураги. Контрольним зразком було 

вибрано шинку із прісноводної риби без додавання сухофруктів та овочевої 

сировини. 



Процес виробництва шинки складається з наступних операцій: прийом 

сировини, сортування, розбирання, промивання, подрібнення, додавання 

добавок, фасування в оболонку, термічна обробка, пакування, маркування, 

зберігання, транспортування. 

Для виробництва шинки були розроблені рецептури, які наведені в таблиці 

1. 

Таблиця 1  

Рецептурний склад шинки 

№ Компоненти Кількість 
контроль зразок 1 зразок 2 зразок 3 

1 Філе товстолоба 97,4 72,4 72,4 72,4 

2 Чорнослив - - 25,0 - 
3 Курага - - - 25,0 
4 Морква - 25,0 - - 
5 Сіль кухонна 2,6 2,6 2,6 2,6 
6 Всього 100 100 100 100 

 

На основі даних досліджень було встановлено, що найкращі результати 

отримав зразок 3 з додаванням кураги, який мав не тільки ніжний, приємний 

присмак, а й колір, запах та щільну структуру (рис. 1).  

 
Рис. 1. Органолептична оцінка зразків шинки 
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В результаті органолептичних досліджень було встановлено доцільність 

поєднання прісноводної риби з сухофруктами та овочевою сировиною, про що 

свідчить приємний, властивий, без стороннього присмаку, маловиражений 

рибний смак. Зразок 1, 2 та 3 за рахунок додавання сухофруктів мав приємний 

насичений колір від сірого до оранжевого забарвлення в порівнянні з 

контролем, який був однорідний, світло-сірий. 

Отже, розроблена технологія шинки, значно розширить асортимент рибних 

продуктів, що дозволить в певній мірі розширити актуальну проблему 

переробки прісноводної риби. Отримані позитивні дослідження свідчать про 

продовження вивчення даної технології і потребують подальших розробок. 
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