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Анотація. Досліджено процес екстрагування біологічно активних речовин 

з гарбуза для приготування продуктів, що збагачені харчовими добавками. 

Проведені дослідження підтвердили доцільність використання замороженого 

гарбуза поряд зі свіжим. При цьому процес екстрагування зменшується до 20 

хвилин.  

Ключові слова: гарбуз,  екстракт, продукти профілактичного 

призначення. 

Аnnotation. The process of extraction of biologically active substances pumpkin 

for cooking that enriched food additives. Past studies have confirmed the feasibility 

of using frozen pumpkin along with fresh. The process of extraction is reduced to 20 

minutes. 
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Вступ. На сьогодні досить актуальною є проблема створення продуктів 

профілактичного призначення. Тому для цього необхідно використовувати 

відповідну сировину. Особливе місце належить гарбузу. В Україні вирощують 

такі його біологічні види: звичайний, великоплідний і мускатний, які 

відрізняються за величиною плоду, насінням та товщиною шкірки. 



Огляд літератури. Цілющі властивості гарбуза відомі людям з давнини. 

Його рекомендують для лікування опіків, обморожувань, при авітамінозі тощо. 

М’якоть гарбуза містить 6-20 % сухих речовин, клітковини – 0,7-1 %, пектину 

1-2 %, жиру 0,1-0,15 %, цукрі – 5-10 %, крохмалю 3-7 %, каротину 4-40 мг %, 

аскорбінової кислоти – 10-40 мг %, вітамінів групи В – 0,06-0,08 %, вітаміну Е 

0,07-0,08 мг %, мінеральних речовин, мг % – солей магнію 12-14; фосфору – 20-

25; міді – 4-35; кальцію – 18-20; калію і заліза – 150-200 [1]. 

Отже, ця культура містить широкий спектр цінних компонентів, які під час 

екстрагування переходять в екстракт і уже у вигляді екстракту можуть 

додаватися до основного компонента, з якого і буде отримано новий 

профілактичний продукт. 

Основний текст. В промисловості використовують традиційний метод 

отримання гарбузових соків шляхом механічного віджиму. Однак при цьому не 

досягається максимальне вилучення цінних компонентів. Тому з метою 

вилучення біологічно активних речовин нами проведені дослідження по 

екстрагуванню свіжого і замороженого гарбуза мускатного.  

Екстрагентом була вода, оскільки цільові компоненти гарбуза (вітаміни, 

цукри, мінеральні солі, каротиноїди) є водорозчинними сполуками. 

Результати і обговорення. Проводили ряд досліджень, змінюючи 

співвідношення фаз (1:1, 1:1,5, 1:2), температуру (від 25 до 50 °С), тривалість 

проведення процесу (від 5 до 30 хв.). 

За еквівалентний діаметр було обрано 10 мм. Менший діаметр вибирати 

недоцільно, бо за цих умов в результаті екстрагування отримали б кашоподібну 

масу, що ускладнювало б сам процес та наступне фільтрування. Параметром 

контролю за процесом було обрано зміну вмісту сухих речовин в екстрагенті та 

твердій фазі. 

Першим етапом досліджень було проведення екстрагування без 

періодичного перемішування та проміжного віджиму. Але результати 

виявились незадовільними – вміст сухих речовин в екстрагенті майже не 

змінювався. Тому подальші дослідження проводили з періодичним  



перемішуванням за допомогою вібропристрою. Отримані результати дозволили 

зробити висновок, що найкращими умовами екстрагування є гідромодуль 2, 

температура 50 °С та тривалість процесу 20 хвилин. 

Вміст одержаного екстракту аналізували за допомогою відомих методик – 

полуменевої фотометрії (Са2+, К+), фотоелектрокалориметрії (Fe3+), 

спектрофотокалориметрія (загальний вміст вуглеводів), флуориметрія (вітамін 

В2). Кількість вищенаведених речовин для найкращих умов екстрагування 

представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вміст біологічно активних речовин  в екстракті із замороженого 

гарбуза 

Елемент, мг % 

Са2+ К+ Fe3+ Загальний 

вміст 

вуглеводів 

Вітамін В2 

19 130 170 9,5 0,06 

 

Інтенсивне забарвлення гарбузового екстракту пояснюється високим 

вмістом в ньому водорозчинних каротиноїдів. 

Висновки. Проведені дослідження підтверджують доцільність 

використання замороженого гарбуза поряд зі свіжим, оскільки протягом 

зберігання він не втрачає корисних біологічно активних речовин, а процес 

екстрагування зменшується до 20 хвилин. Одержаний екстракт із замороженого 

гарбуза можна використовувати у вигляді напівфабрикатів для соків та напоїв, 

для приготування кондитерських виробів як наповнювач, як каротиноїдний 

концентрат, природний барвник для фарбування желе та зефіру, плодово-

овочевих консервантів, лікеро-горілчаних виробів, безалкогольних напоїв. 

Продукти, що збагачені каротиновмісними харчовими добавками, можуть 

знайти широке застосування в профілактичному та дитячому харчуванні. 

Вичавки з гарбуза, що залишилися після екстрагування, можна висушити і 



отримати кріопорошки з високим вмістом клітковини, пектинових речовин, а 

також застосовувати як біологічно активну добавку до їжі з метою 

профілактики та оздоровлення організму людини. 
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