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Анотація. В роботі представлено дослідження застосування 

купажованих рослинних олій у маринадах для натуральних  дрібношматкових 

напівфабрикатів. 
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 Annotation. The paper presents research blend use vegetable oil in marinades 

for natural semis. 
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Вступ. На сьогодні, як виробництво, так і переробка м’яса становлять одну 

з найважливіших галузей сучасного світового агробізнесу. Значна частка 

доданої вартості отримана в сільському господарстві, припадає на м’ясо 

свиней, птиці, ВРХ, овець та дичини. Витрати споживачів на їжу спрямовані на 

купівлю м’яса та продуктів з нього, що прямо пропорційно зростанню їх 

доходу. Так за даними Держкомстату [2] кожна сім’я витрачає 25% свого 

доходу на купівлю даного виду продукції. В останні роки спостерігається чітка 

тенденція до зростання попиту на напівфабрикати та продукти швидкого 

приготування, а саме це видно з обсягів виробництва виробів з м’яса, які 



становили 424,6 тис. т. у 2012 році, і за 2015 рік  вироблено 52,8 тис. т м’яса 

свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 244 тис. т м’яса свіжого чи 

охолодженого свиней, 707 тис. т м’яса свіжого чи охолодженого свійської 

птиці, 234 тис. т виробів ковбасних. 

Огляд літератури. Асортимент напівфабрикатів можна розширити, 

застосовуючи різні маринади. Мариновані напівфабрикати відрізняються від 

звичайних натуральних не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й смаковими 

властивостями. Мариновані напівфабрикати мають тривалий термін зберігання 

(до 3 тижнів) і більший вихід при термообробленні. До складу маринадів 

входять прянощі, зелень, сіль, ароматизатори, ферменти, різні добавки, 

рослинна олія, засоби для зберігання свіжості [4].  

Маринади випускають у рідкому і сухому вигляді. У сухому вигляді їх 

змішують із питною водою. Маринади підходять для маринування м’яса всіх 

видів, у тому числі птиці. Великі шматки м’яса шприцюють маринадами, а 

потім масують 10 — 30 хв. залежно від типу машини. Загальна маса 

напівфабрикатів збільшується, за рахунок чого знижується їх собівартість.        

        Дрібні шматочки м’яса для рагу, [1] шашликів, печені, бефстроганов 

перемішують із маринадами і витримують у ємкостях з некородуючого матеріа-

лу за температури 2 — 4 °С протягом 8 — 12 год. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в 

лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів 

Національного університету біоресурсів та природокористування України. А 

саме визначали рН - за допомогою рН-метра “И-160М”, визначення 

пластичності – пpoвoдили зa дoпoмoгoю мeтoду пресування, також відбір 

середніх проб та підготовку їх до аналізу проводили відповідно з ГОСТ Р 51447 

«М'ясо і м'ясні продукти.» 

Результати власних досліджень. В якості об’єкту досліджень було 

вибрано натуральні дрібношматкові напівфабрикати, а також маринад з 

використанням купажованих олій – суміші ріпакової та соняшникової у різних 

співвідношеннях. 



При вивченні фізико-хімічних показників маринованих напівфабрикатів 

особлива увага приділялася вивченню їх функціональних властивостей. 

Вагомим критерієм, що характеризує стан буферної системи є показник 

рН, так  як показник рН в маринованих напівфабрикатах  характеризує 

кислотний стан складових маринаду і продукту в цілому [3]. Дослідження 

впливу маринаду на рН м'ясних порційних напівфабрикатів проводилися 

протягом 7 днів: визначення рН у контрольному зразку, протягом 3, 5, 7 днів 

зберігання (рис. 2). 

 

 
Рис. 1.  Кінетика змін показника рН маринованих напівфабрикатів під час 

зберігання 

Упродовж зберігання показник дослідних зразків рН зменшується, що 

пояснюється накопиченням молочної кислоти у продукті. Це дозволяє 

подовжити термін зберігання напівфабрикатів, що не скажеш за контроль.  

 На наступному етапі  проведені порівняльні дослідження по впливу 

маринаду на масову частку вологи і ВЗЗ дослідних зразків . 

У теперішній час загальновизнаним є, що якість м’ясних напівфабрикатів 

залежить не лише від хімічного складу, але й вмісту вологи у зв’язаній формі, 

так як соковитість, ніжність, смак та інші товарознавчо-технологічні 



властивості багато в чому залежать від здатності м’язової тканини утримувати 

вологу.  

Дослідження вологозв'язуючої здатності м’язової тканини 

напівфабрикатів на різних етапах технологічної та холодильної обробки має 

велике практичне значення для характеристики якості м’ясних напівфабрикатів.     

 Результати досліджень ВЗЗ, отримані методом пресування представленні 

на рис. 2.1 і 2.2. 

 

Рис.3.1, 3.2. Динаміка зміни ВЗЗ маринованих напівфабрикатів 

 

 Оскільки водневий показник значно вищий ізоелектричної точки білків 

м'яса, то більша частина води міцно пов'язана з білками, а білкові волокна тісно 

зімкнуті, що створює бар'єр для дифузії.  

Висновки. На підставі вивчення функціонально–технологічних 

характеристик маринованих напівфабрикатів, встановлено оптимальні 

рецептурні композиції маринаду з додаванням купажованих олій. Порціонні 

м'ясні напівфабрикати, з додаванням розробленої суміші, мали найбільш високі 

функціонально-технологічні, органолептичні властивості. 
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