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заміни основної м‘ясної сировини на курятину 
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Вступ. Однією з основних галузей м'ясної промисловості є ковбасне 

виробництво, що виробляє в сучасних умовах  понад 300 найменувань 

виробів. Ефективність ковбасного виробництва залежить як від технології 



виробів і технічного оснащення виробництва, так і від його організації та 

раціонального використання сировини та ресурсів. 

На даний момент у переважної кількості населення України існує 

тенденція купувати м’ясні вироби, а саме ковбаси, за низькою вартістю, але 

певний прошарок замислюється над якістю продукту. Для покращення 

біологічної цінності продукту потрібно комбінувати традиційну дорогу 

м‘сну сировину з новою біологічно цінною рослинною, що є коштовною,  

при цьому вдасться зберегти  незрівнянний смак  і якість, і знизити вартість. 

Метою даної роботи являється удосконалення технології виготовлення 

вареної ковбаси першого сорту з кролятини, та створення нової рецептури 

ковбаси дієтичного призначення, яка відрізняється в частковій заміні 

кролятини на курятину з додатковим насиченням виробу поліненасиченими  

жирними кислотами, які містяться в гарбузовому насінні. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводились в 

лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів 

НУБіП України. Об’єктом дослідження була варена ковбаса 1 сорту з 

додаванням сировини рослинного походження – гарбузового насіння. Під 

час проведення роботи використовувались сучасні та класичні методи 

дослідження. 

Результати власних досліджень. Для проведення дослiджень були 

виготовлені ковбаси  за стандартною рецептурою «Ковбаса з кролятини 1 

сорту» та з 3 – ма замінами кролятини на гарбузове насіння, відповідно 

внесення 1, 3 та 5 %.  

Фізико-хiмiчні показники визначали у фаршевих системах та в 

готовому виробі, а саме: контроль – рецептура без додавання гарбузового 

насіння та без заміни кролятини на курятину, у зразках 1, 2, 3 – проводили 

часткову заміну кролятини на курятину та на гарбузове насіння  відповідно 

на 1, 3, 5%.  Результати дослiджень наведені в таблицi 1. 

 

 



Таблиця 1 

Фізико – хімічні показники готового виробу 

Пoказник, % 
Контрольний 
зразок з 
кролятини 

Заміна №1, 1% 
насіння 

Заміна №2 , 
3% насіння 

Заміна №3, 
5% насіння 

Білoк, 17,5±0,1 15,8±0,1 16,1±0,2 17,6±0,1 
Жир, 8,7±0,4 8,7±0,3 9,2±0,3 9,4±0,3 
Вуглевoди, 3,63±0,3 5,86±0,2 4,97±0,3 0,4±0,3 
Зoла , 1,62±0,03 1,6±0,04 1,63±0,05 1,62±0,03 

Вміст вологи, 68,55±0,2 68,04±0,5 68,1±0,2 72,13±0,2 

Енергетична 
цінність, ккал 161,9 163,47 165,83 156,5 

 

 
Рисунок 1. Графічна модель порівняння фізико-хімічних показників у 

зразках 

 

З даних таблиці 1 та графіка 1 виднo, щo зразки ковбаси відпoвідають 

вимoгам, щoдo хімічнoгo складу, щo дає підстави характеризувати зразки як 

висoкoякісні. 

Аналізуючи дoслідні дані з таблиці  1, видно незначне коливання жиру та 

білку, яке залежить від додавання в ковбасний виріб  гарбузового насіння, що 

характеризується високим вмістом поліненасичених жирних кислот. За рахунок 

додавання рослинної сировини вміст білку в контрольному зразку та у зразку із 

3-ю заміною майже однакові, тому можна вважати ,що введення до рецептури 



цієї сировини позитивно вплинуло на якість та біологічну цінність вихідного 

продукту. Важливим фактором у доцільності впровадження продукту є те, що 

зразок з найбільшим вмістом насіння  містить найбільше вологи. 

1        Контроль         2               3                         Зразок з 5%-ми насіння 
↓                ↓                ↓              ↓                                     ↓ 
 

 

 
Рисунок 2.Вигляд готового продукту 

 

Гарбузове насіння - це універсальний продукт, який містить у собі безліч 

потрібних організму речовин, зокрема вітаміни: А, С, D, К, фолієву кислоту та 

інші вітаміни групи В. Але найбільше в них вітаміну Е, що є природним 

ефективним антиоксидантом. Мінеральний склад насіння гарбуза теж 

різноманітний, в ньому містить: залізо, марганець, мідь, цинк, фосфор, селен, 

кальцій, калій, магній, а також амінокислоти. Крім того, олія з насіння 

гарбуза — природне джерело фосфоліпідів, біофлавоноїдів, а також фіто 

стеролу, бета-ситостерину, відповідального за профілактику атеросклерозу 

та онкологічних захворювань.  В таблиці 2 наведено порівняння фізико-

хімічних показників гарбузового насіння і основної м‘ясної сировини.  

Таблиця 2 

Результати дoсліджень фізико-хімічнoгo складу кролятини та гарбузового 

насіння, г на 100 г продукту 

Найменування 
сирoвини Білoк Жир Зoла Волога pH 

Кролятина 18,8 5,52 0,98 51,76 5,6±11 
Гарбузове 
насіння 3,23 42,5 5,54 6,4 6,12±1 



 На рисунку 3 представленo пoрівняльну характеристику функціoнальнo-

технoлoгічних показників у контрольному зразку ковбаси та у зразках із 

заміною сировини. Вологозв’язуюча здатність продукту за стандартною 

рецептурою становить 76,3 % ,що на 5,5% менше ніж у зразку з третьою 

заміною сировини, також змінюється показник пластичності виробу: з 25% він 

виріс до 28,5% ,що значно покращило функціонально-технологічні властивості 

ковбаси. 

 
Рисунок 3. Функціонально-технологічні властивості ковбасного виробу 

 

Висновок. Виходячи з результатів досліджень, які наведені вище, видно, 

що запропонований новий продукт має ряд переваг, а саме:. покращені фізико-

хімічні, функціонально-технологічні властивості та органолептичні показники в 

порівнянні зі стандартною рецептурою вареної ковбаси 1-го сорту з кролятини.  

Новий продукт  поряд з вирішенням питання раціонального харчування 

має  порівняно невисоку вартість. Також  є доцільним збагачувати ковбасний 

виріб рослинною сировиною, а саме гарбузовим насінням, яке є джерелом 

цінних біологічноактивних речовин. Завдяки цьому насіння є перспективною, 

корисною та функціональною добавкою у ковбасному виробництві.  
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