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Анотація. В роботі представлено аналітичний огляд ферментних 

препаратів, які можна використовувати для освітлення соків консервного 

виробництва. 
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Вступ. Під освітленням розуміють вивільнення соку від каламуті та 

більшої частини колоїдних речовин і одержання прозорого продукту. 

Розрізняють фізичні, біохімічні та фізико-хімічні способи освітлення соку. 

Часто ці способи комбінують [1]. 

  До біохімічних способів належить обробка соків ферментами, які 

руйнують колоїдні речовини (пектин, крохмаль) соків. Фізико-хімічні способи 

спрямовані на руйнування колоїдної системи соків з додаванням тих чи інших 

ферментів або термічним впливом (обклеювання, обробка бентонітом, миттєве 

підігрівання).   



     Існує чотири рекомендованих методи для обробки яблучного соку, щоб 

зробити його фільтрування більш легким: обробка таніном і желатином; 

обробка ферментними препаратами; миттєве нагрівання; обробка бентонітом 

[2]. 

Огляд літератури.  Ферментні препарати, які використовуються для 

освітлення соків, повинні містити не тільки пектолітичні, але і інші види 

ферментів, наприклад, амілази та протеїнази. Пояснюється це тим, що в соках 

поряд з пектиновими речовинами можуть бути й інші колоїди, особливо білкові 

речовини та крохмаль [3]. 

Амілолітичні ферменти. В яблучному соці міститься від 0,3 до 1,84% 

крохмалю  залежно від помологічного сорту та ступеню зрілості і часу збору. В 

процесі збору та зберігання яблук крохмаль під дією природної амілази 

розпадається через проміжне утворення декстринів до цукрів. Освітлення 

яблучного соку зумовлюється рядом ускладнень, які виникають в результаті 

збільшення вмісту крохмалю в соці внаслідок використання нових типів 

фільтр-пресів, в яких м’язга при пресування рухається і сік збагачується 

зависями, і нагрівання соку перед освітленням. Нагрівання застосовується, 

перш за все, при уловлюванні ароматичних речовин у виробництві 

концентрованих соків. 

Яблучний крохмаль – дрібнозернистий, подібний до рисового, містить 

близько 30% амілази; зерна його округлі, дрібні, діаметром від 2 до 13 мкм. 

Зерна крохмалю не осідають і майже не відділяються від соку при 

центрифугуванні. При нагріванні соку крохмаль клейстеризується.  

Температура клейстеризації яблучного крохмалю 58-60 оС. Зерна крохмалю 

починають набухати та збільшуватися в об’ємі. При нагріванні до 100оС 

в’язкість крохмального розчину значно збільшується. Крохмальний клейстер 

спочатку склоподібний та має слабку опалесценцію. Подальше збільшення 

температури не призводить до збільшення в’язкості. При нагріванні до 

температури близько 120 °С та варінні протягом 30 хвилин в'язкість знижується 

і розчин становиться прозорим (стан гелю). Після охолодження розчину через 



деякий час знову утворюється осад і крохмальний розчин стає молочно-білим. 

Після тривалого стояння одна частина крохмалю осідає, а інша довго 

залишається в колоїдно-розчинній формі і при фільтруванні нашаровується на 

фільтр. Ця частина крохмалю являє собою асоційовані макромолекули – осад 

амілази.  

     Яблучний сік у підігрівачах на установках для уловлювання 

ароматичних речовин нагрівається до 100оС за декілька секунд. Є думка, що за 

такий короткий час крохмаль не переходить повністю в стан гелю і не 

досягається його повне розчинення (стан золю) [5]. Крохмаль швидко і  

повністю розщеплюється амілазою тільки в тому випадку, якщо попередньо був 

клейстеризований і розчинений. Неклейстеризований крохмаль практично не 

піддається дії амілази.  

Агрегати амілази, утворені при осадженні крохмалю, значно важче 

розчиняються і розщеплюються під дією ферментів. Для видалення крохмалю, 

як і для розщеплення пектину, використовують ферментативний гідроліз. Для 

цього застосовують амілази, які швидко та активно діють при низьких рН соків.  

Важливою умовою швидкого та повного розщеплення крохмалю є його 

повна клейстеризація і, по можливості, розчинення. Амілаза повинна мати 

такий склад ферментного комплексу, який би забезпечував швидкий гідроліз 

крохмалю до кінцевих продуктів, які не здатні до осідання. Проведення 

гідролізу до цукрів не обов’язкове, так як потребує багато часу. Амілаза, 

отримана із пліснявих грибів при рН 3,6, зберігає достатню активність. 

Оптимум дії такої амілази при рН субстрату 4,5-5,5. В цій області вона 

витримує температуру 55-60оС і найбільш активна. При пониженому значенні 

рН збільшується чутливість амілази до високої температури, тому при 

освітленні соку температура не повинна перевищувати 35оС. 

Кількість амілази, що вноситься в розчин, залежить від її активності, 

вмісту крохмалю в соку, величини рН, температури та тривалості освітлення і 

встановлюється попередньо дослідним шляхом. Амілолітичні ферментні 

препарати продаються чистими і в суміші з пектолітичними препаратами. 



Пектолітичні ферменти. Освітлення соку пектолітичними препаратами 

можна проводити двома способами: періодичним та безперервним.  

При періодичному способі освітлення до визначеної кількості соку 

додають необхідну кількість пектолітичного ферментного препарату (0,03-0,2) 

у вигляді 50 %-го розчину. Ферментний препарат може бути доданий один раз в 

резервуар з соком. Змішування соку з пектолітичним препаратом забезпечує 

краще освітлення. В більшості випадків освітлення закінчується при 

температурі близько 20оС протягом 3-4 год. При  нижчій температурі соку для 

прискорення освітлення сік необхідно нагрівати до оптимальної для дії 

ферментів температури. Встановлено, що активність багатьох пектолітичних 

ферментних препаратів при 50-55оС приблизно 1,5-2 вища, ніж при 30оС. При 

такій температурі освітлення закінчується за 1-2 години. 

Суть безперервного методу освітлення полягає в тому, що освітлення 

ферментами здійснюється в потоці за дуже короткий термін (2-12 с) при 

можливо вищій температурі (50-70 оС), яка забезпечує оптимальне освітлення. 

Депектинізований сік одразу ж нагрівають до 88оС для коагуляції білкових 

речовин, після чого,  не охолоджуючи, центрифугують і фільтрують послідовно 

через кізельгуровий фільтр і фільтр-прес. Фільтрований сік пастеризують в 

теплообміннику при 88-90оС і одразу розливають в банки або завантажують 

асептичним способом в танки [3].   

Імобілізовані ферменти. Недоліком обробки соків ферментами є 

періодичність і порівняно тривала тривалість процесу. Новим методом, який 

може вирішити проблему безперервної обробки соку ферментами, є фіксація 

ферментів на твердих носіях – імобілізація. 

Відмінність цих ферментів полягає в тому, що вони не змішуються з 

продуктом, можуть багаторазово використовуватись і характеризуються 

високою стабільністю. 

Перевагою імобілізованих ферментів являється поряд з безперервністю дії 

їх висока активність, яка у 100-1000 разів вища, ніж у ферментів, що розчинені 

в соці.  



Імобілізація заключається в отриманні міцних нерозчинних комплексів 

„фермент-носій”, які стійкі, стабільні і зберігають каталітичні властивості 

ферментів, з яких отримані.  

Як носії використовують неорганічні (бентоніт, кізельгур, активоване 

вугілля, силікогель, пористе скло) і органічні (целюлоза, нейлон, іонообмінні 

смоли, поліакриламід, полістероли) речовини. Носії не повинні реагувати з 

продуктом, повинні бути стійкими до механічних, хімічних і мікробіологічних 

дій.  

Зв’язування ферменту з носієм проходить за рахунок взаємодії реактивних 

груп білкових молекул ферменту (α-аміногрупи, β і γ – карбоксильних груп) та 

реактивних груп носія (кислоти, альдегіди).[5] 

Висновок. Отже, зроблено аналітичний огляд освітлення соків 

ферментними препаратами різної хімічної природи, з якого можна вибирати 

необхідні препарати для отримання прозорих соків залежно від хімічного 

складу сировини. 
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