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Анотація. У даній роботі описується доцільність використання 

пшеничної клітковини з пектином гарбуза у технології сосисок. Це дозволить 

збільшити волого та жироутримуючу здатність фаршу, пластичність та 

вологозв’язуючу здатність. 
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Abstract. This paper describes the feasibility of using fine fiber with pectin 

pumpkin in technology sausages.. This will increase the fat and moisture retaining 

ability stuffing, flexibility and moisture binding capacity. 
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Вступ. Створення м’ясопродуктів на основі поєднання м’ясної та 

рослинної сировини все більше набирає обертів на сьогоднішньому етапі 

розвитку м’ясопереробної галузі. Це є одним із пріоритетних та ефективних 

способів вирішення питання збалансованості харчування, зменшення 

рентабельності готової продукції. У виробництві м’ясопродуктів 



використовують сою, висівки, крупи, молокопродукти, овочеві порошки, 

клітковину, модифікований крохмаль [1]. 

Клітковина, що міститься у пшеничних висівках багата на різні корисні 

речовини, вітаміни групи А, Е і В, макро- і мікроелементи, сприяє швидкому 

насиченню без вживання лишніх калорій, зменшує рівень цукру в організмі. 

Основними властивостями пшеничної клітковини є: 

− здатність утримувати воду - вологоутримуюча здатність становить 

49,4%; 

− джерело енергії – в своєму складі має достатню кількість білків та 

вуглеводів; 

− знижує ризик захворювання онкологічними хворобами; 

− відновлює повноцінну роботу кишківника; 

− знижує рівень холестерину у крові; 

− очищує травний тракт від шлаків та токсинів поглинаючи їх та 

виводячи з організму; 

− сприяє відновленню корисної мікрофлори кишківника.  

Огляд літератури. Пшеничні висівки почали набирати популярність ще у 

90-х роках ХХ ст. Раніше, як не дивно, їх використовували в якості корму для 

тварин. З часом стало відомо, що у складі пшеничних висівок міститься дуже 

велика кількість корисних і поживних речовин: вітаміни групи В, А і Е, кальцій 

і фосфор, калій і магній, крохмаль, протеїн, велика кількість харчових волокон. 

При цьому енергетична цінність цього продукту становить (на 100 г): білків – 

16,0,  жирів – 4,0, вуглеводів – 11,0, калорійність становить 144 Ккал (602 кДж).  

Маючи такий насичений, склад користь висівок очевидна. У першу чергу 

вони виконують роль «очисників» організму – виводять зайву вологу, шкідливі 

елементи і токсини. Потрапляючи в організм – висівки набухають, тому вони є 

чудовим дієтичним продуктом. Оскільки, набухаючи вони затупляють відчуття 

голоду при цьому містячи в своєму складу невелику кількість калорій, яка не 

завдає організму відчутного впливу. 



Пшеничні висівки  добре впливають на організм людей, які хворіють 

цукровим діабетом. Саме пшенична клітковина, яка міститься у висівках 

знижує рівень цукру у крові. Крім того, вона допомагає нашому організмі у 

профілактиці ракових захворювань. Харчові волокна містять у своєму складі 

Омега-3 і Омега-6 кислоти, які нормалізують баланс естрогенів. Більше 

значення у харчовій промисловості має клітковина, яка збагачена пектином 

гарбуза.  

Гарбуз – це унікальний овоч, який у своєму складу містить велику 

кількість вітамінів, макро- і мікроелементів. Найбільше він містить каротину і 

вітаміну D. Завдяки вітаміну D гарбуз сприяє кращому росту і розвитку 

хрящової та кісткової тканини, нервової системи. Інша одна з найбільших 

складових гарбуза - каротин, потрібний для імунної системи вітамін. Крім того, 

він сприяє поліпшенню зору. Не менш важливою складовою гарбуза є пектин. 

Цей полісахарид володіє великою користю для організму: поліпшує 

кровообіг, нормалізує обмінні процеси, очищає наш організм від шлаків, 

токсинів та навіть радіонуклідів. 

Мета роботи. Метою даної роботи є теоретичні та практичні наукові 

дослідження властивостей пшеничної клітковини з пектином гарбуза. 

Обґрунтування доцільності використання даної добавки у виробництві сосисок. 

Матеріал та методика досліджень. Дослідження проводили в 

лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів 

НУБіП України. Об’єктом дослідження була «Пшенична клітковина з пектином 

гарбуза» ТМ Quality of Naturalis. Для виконання роботи застосовували 

загальноприйняті методи дослідження: вміст вологи – методом висушування 

(ДСТУ ISO 1442:2005); визначення рН проводили за ГОСТ 26188-84; масову 

частку жиру визначали згідно з ГОСТ 5867; визначення вологозв’язуючої та 

вологоутримуючої здатностей; визначення стабільності емульсії; визначення 

пластичності фаршу. 

Результати проведених досліджень. Для дослідження використовували 

зразок пшеничної клітковини з пектином гарбуза. Сучасні м’ясопереробні 



підприємства все частіше почали використовувати та додавати у рецептуру 

виробу інгредієнти, що містять клітковину. Саме вона є тією частиною, що 

проходить транзитом та не перетравлюється організмом, але при цьому вбирає 

в себе шкідливі речовини, токсини та виводить їх з організму. Науковці довели, 

що клітковина є незамінною частиною здорового харчування людини будь-якої 

вікової групи.   

Що стосується м’ясної промисловості, то після проведених дослідів стала 

цілком зрозуміла доцільність використання рослинних інгредієнтів з вмістом 

клітковини, що забезпечує хорошу вологоутримуючу та жироутримуючу 

здатність фаршу, хорошу консистенцію та на кінець - хороший продукт. В 

даній статті викладено результати досліджень фізико-хімічних показників 

пшеничної клітковини з пектином гарбуза [2]. 

Таблиця 1 

Дослідження фізико-хімічних показників пшеничної клітковини з 

пектином гарбуза 

Найменування показника 

Гідромодуль для 
добавки 

1:3 1:4 1:5 
Вміст вологи ,% 53,7 55,6 57,7 
Вологоутримуюча здатність , % 46,6 49,4 19,4 
Вологозв'язуюча здатність , % 21,3 8,2 9,6 
Жироутримуюча здатність , см³/г 3 
рН 6,1 
Стабільність емульсії ,% 9,17 
Пластичність, см²/г 1228 1674 1344 

За результатами досліджень (таблиця 1) можна сказати, що використання 

пшеничної клітковини має велике економічне, профілактичне та лікувальне 

значення.  

Отже, зробивши усі необхідні дослідження, як теоретичні так і практичні, 

можна з точністю сказати, що використання пшеничної клітковини у 

виробництві сосисок є цілком доцільно.  



Висновки. Виконавши необхідні дослідження на даному етапі роботи, 

можна зробити висновок, що внесення пшеничної клітковини до складу 

сосисок покращить властивості та якість готового продукту. Дозволить 

збагатити готовий виріб вітамінами групи А, В і Е, кислотами Омега-3 і Омега-

6. Підвищити вологоутримуючу та жироутримуючу здатність.  
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