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Анотація. В роботі розглядається розроблення рецептури шніцелів з 

додаванням плодів розторопші плямистої. Застосування плодів розторопші 

плямистої у напівфабрикатах cприяє розширенню асортименту та 

покращанню органолептичних показників продукту, також дозволяє 

отримати продукти профілактичного призначення. 
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Abstract. This paper considers the formulation of the schnitzels with the addition 

of milk Thistle. The use of milk Thistle in the semis contributes to expanding the 

range and improving the organoleptic characteristics of the product, also to products 

prophylactic appointment. 
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Вступ. В наше стрімке століття найбільшим дефіцитом є час. У зв′язку з 

цим великої популярності набувають продукти швидкого приготування. Якщо 

немає сил і часу щось готувати, на допомогу приходять напівфабрикати. 



Сам сегмент заморожених продуктів в структурі продовольчого ринку 

України складає 16-17% [1].  

Для того щоб функціональні продукти стали привабливими для 

українського споживача, вони мають органічно увійти до складу традиційного 

харчування  та до структури виробництва харчових продуктів. Зараз вже ніхто 

не сумнівається в необхідності правильного харчування для збереження 

власного здоров'я. Розумним вирішенням поставленого завдання є застосування 

у рецептурах м'ясних продуктів речовин лікувально-профілактичного 

призначення. 

Огляд літератури. Розторопша являє собою високий чортополох з 

прямостоячим стеблом, покритим борошнистим нальотом. Листя у неї великі, 

що мають овальну форму, темно-зелений колір і шипи по краю. Квітки 

збираються в кулясті кошики і забарвлюються в білий, ліловий або пурпурний 

колір. Один з видів даної рослини називають розторопша плямиста, так як він 

має білі плями на листі. Лікувальні властивості розторопші були виявлені ще в 

стародавні часи. Пізніше проведені наукові дослідження пояснили цілющу силу 

даної рослини, адже в ньому було виявлено багато вітамінів і корисних 

мікроелементів. Особлива цінність – це наявність силимарина, що сприяє 

зміцненню стінок клітин печінки, що збільшує їх захисні властивості. 

Розторопша допомагає  боротися з багатьма захворюваннями, серед яких 

жовчокам’яна хвороба, захворювання щитоподібної залози та селезінки, 

запалення жовчних проток, відкладення солей, радикуліт, недокрів’я. 

Плоди розторопші плямистої містять: жири (до 32 %) і ефірні олії (0,08 %), 

смоли, слизи, біогенні аміни, флавоноїди; мікроелементи (мг/г): калій - 9,2, 

кальцій - 1,66, магній - 4,2, залізо - 0,08, мікроелементи (мкг/г): - 0,1, мідь - 1,16, 

цинк - 0,71, хром - 0,15, селен - 22,9, йод - 0,009, бор - 22,4. Крім того, до їх 

складу входить до 6% білка, який містить 18 амінокислот (треонін, лізин, 

гістидин, аргінін, валін, метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, триптофан). 

Плоди розторопші багаті клітковиною (26 %), водорозчинними і 

жиророзчинними вітамінами. Основною біологічно активною речовиною 



плодів розторопші плямистої є фловолігнани (1,5-3,0 %), відомі під загальною 

назвою силімарин. Основні компоненти цього комплекса - силібін, або 

силібінін (60-70 %), силікристин (20 %), силідіанін (10 %) і ізосилібін (5 %) [2]. 

Силімарин визначається в усіх частинах рослини, але в плодах його 

концентрація найвища. Клінічними дослідженнями доведено, що 

гепатопротекторний ефект силімарину -  здатність захищати клітини печінки 

від різноманітних несприятливих впливів (токсини, ішемія, радіація, віруси). 

Аналіз літературних джерел показав, що силімарин не руйнується під час 

теплової обробки, тому біологічно активна харчова добавка з розторопші може 

бути використана при виробництві м’ясних напівфабрикатів. З лікувальною 

метою більш поширене використання має насіння (плоди), з нього роблять 

шрот та олію [3]. 

Мета роботи. Отже, метою нашої роботи є підвищення якості січених 

напівфабрикатів за рахунок використання плодів розторопші плямистої. 

Методи досліджень. При виконанні досліджень використовувалися 

стандартні і загальноприйняті органолептичні, фізико-хімічні, структурно-

механічні дослідження і математично-статистична обробка даних. Відбір 

середніх проб та підготовку їх до аналізу проводили відповідно за ГОСТ Р 

51447 «М'ясо і м'ясні продукти. Методи відбору проб», рН - визначали за 

допомогою рН-метра “И-160М”, визначення пластичності – пpoвoдили зa 

дoпoмoгoю мeтoду пресування), проводили в лабораторних умовах кафедри 

технології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

Результати власних досліджень. Проблема поєднання в одному продукті 

рослинної та тваринної сировини досить велика, так як в наслідок суттєво 

змінюються технологічні властивості харчового продукту, його органолептичні 

показники. При розробці нових видів м’ясних продуктів, пропонуючи часткову 

заміну м’ясної сировини не м’ясними інгредієнтами, необхідною умовою стає 

збереження органолептичних показників, котрі відповідають традиційним. 



Для дослідів використовували м'ясо свинини напівжирної, котлетне м’ясо 

яловичини, плоди розторопші плямистої. Дослідження проводились протягом 

місяця, під час яких спостерігали зміни як у контрольному зразку так і в 

шніцелях із заміною м’ясної сировини на плоди розторопші плямистої. Заміна 

проводилась у відсотковому співвідношенні 2, 4, 6 % до маси основної 

сировини.  Шніцелі  зберігали протягом 30 діб при температурі мінус 16 0С.  

 
Рис.1 Втрати маси січених напівфабрикатів від терміну зберігання 

Аналізуючи результати досліджень представлених на рис. 1, можна 

сказати, що застосування плодів розторопші плямистої у фаршевих системах 

січених напівфабрикатів дозволяє зменшити втрати маси дослідних зразків у 

прівнянні з контролем протягом всього терміну зберігання. 

 
Рис. 2 Зміна величини рН січених напівфабрикатів під час зберігання 

 



Показник величини рН січених напівфабрикатів (рис. 2) коливається в 

межах норми, що свідчить про те, що розроблені продукти не потребують 

додаткових умов зберігання, а відповідають ДСТУ.  

 

 
Рис. 3 Зміна пластичності при заморожуванні та зберіганні 

контрольного та дослідних зразків січених напівфабрикатів 

 

Збільшення пластичності фаршу січених напівфабрикатів (рис. 3) 

призводить до більш ніжної консистенції готового продукту. 

Збільшення ефективності виробництва якісних м’ясних продуктів можливе 

за рахунок раціонального використання сировини і застосування прогресивних 

технологій. Виконаний ряд експериментальних досліджень, дозволяє побачити, 

що додавання плодів розторопші плямистої покращує ряд показників січених 

напівфабрикатів. 

Отже, проведені дослідження свідчать про те, що заміна основної 

сировини розторопшею є доцільною. 

Висновки. Основна роль внесення плодів розторопші плямистої в 

харчуванні населення різних вікових груп як додаткове джерело флавоноїдів та 

флаволігнанів, клітковини, білку, вітамінів, макро- та мікроелементів для 

забезпечення оптимального функціонування гепато-біліарної системи. 



Розторопша активізує метаболічні процеси, прискорює регенерацію клітин 

печінки після ушкоджень, токсичних впливів та інфекційних захворювань; 

перешкоджає подальшому руйнуванню клітинних структур, підвищує стійкість 

до несприятливих умов. Клітковина стимулює синтез функціональних білків і 

фосфоліпідів, стабілізує клітинні мембрани. 

Діючі речовини розторопші взаємодіють із вільними радикалами у печінці 

й переводять їх у менш токсичні сполуки, перериваючи процес перекисного 

окислення ліпідів, перешкоджають подальшому руйнуванню клітинних 

структур.  
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