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Анотація. В статті розглянуто товарознавчі аспекти застосування  гідроколоїдів 
для виробництва харчових  продуктів. Наведено відомості щодо класифікації гідроколоїдів 
різного походження. Проаналізовано їх технологічно-функціональні властивості. 
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Створення стійких багатокомпонентних харчових систем із заданими 

споживними властивостями - дуже складна, і в той же час, актуальна науково-

практична  проблематика. Тому, з метою раціоналізації сенсорних та 

реологічних властивостей харчових продуктів доцільно використовувати 

гідроколоїди - речовини, що вводяться в харчові системи для формування 

необхідної текстури. 

В літературі зустрічаються відомості щодо класифікації гідроколоїдів. Так, 

Glicksman  M.А.   об'єднує всі желюючі добавки під загальною назвою 

гідроколоїди, вважаючи їх смолами, які, розчиняючись  у воді або при 

диспергуванні в ній, проявляють желюючі властивості [1-4]. 

На основі досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених визначено, що до 

технологічно-функціональних властивостей  гідроколоїдів належать: здатність 

до гелеутворення, зниження ризику виникнення синерезису, покращення 

органолептичних показників та харчової цінності продукту,  збільшення виходу 

готової продукції завдяки зниженню втрат під час теплової обробки,  

підвищення вологоутримуючої здатності продукту, збільшення терміну 



зберігання, що підтверджує перспективнісь їх використання в харчовій 

промисловості [5-8]. 

Дослідження Кушніра Ю.В, Шубіної О.Г, Кочеткової А.А, Іпатової Л.Г. 

свідчать, що гідроколоїди, на відміну від більшості харчових добавок є  

фізіологічно-функціональними інгредієнтами,  які  знижують рівень холестерину 

в крові, забезпечують нормальне  функціонування кишечника, проявляють 

пребіотичний ефект і мають позитивний вплив на здоров’я людини  [9]. 

В харчовій промисловості  традиційним гідроколоїдом тваринного 

походження є желатин. Желатин – білковий продукт, представлений сумішшю 

лінійних поліпептидів різної молекулярної маси (50000-70000) і їх агрегатів з 

молекулярною масою до 300000 (рис.1.4). 
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Рис. 1.4.  Фрагмент молекули желатину 

 

Механізм утворення желатинових гелів пов’язаний з формуванням 

трьохмірної сітчастої структури. При температурі вище 40°С молекули 

желатину в розчині мають конфігурацію окремих спіралей. Під час 

охолодження сегменти, що мають амінокислоти різних поліпептидних 

ланцюгів, приймають спіральну конфігурацію. Водневі зв’язки за участі і без 

участі води стабілізують утворювану структуру. Ці зв’язки розподілені по всій 

довжині ланцюга, що обумовлює желюючі властивості желатинових гелів. 

Найбільш цінна властивість желатину – це утворення термічно зворотних 

гелів. На відміну від полісахаридів гелеутворення желатину не залежить від рН 

і не потребує наявності інших реагентів.  



Фізичні властивості гелів желатину залежать від концентрації білка, 

розміру молекулярного порядку компонентів, температури, наявності солей та 

інших реагентів. Міцність гелів з желатину пропорційна концентрації білків і 

збільшується з ростом молекулярної маси поліпептидів. У водних розчинах 

желатин піддається інтенсивному гідролізу  до сполук з малою молекулярною 

масою. Гідроліз відбувається інтенсивніше при високих температурах [10-11].  

  Останнім часом, в харчовій промисловості,  широкого розповсюдження 

набули альгінати. Альгінова  кислота та її похідні — це полісахари одержані з 

D-мануронової і D-гулуронової кислот. Альгінова кислота складає основну 

частину клітини стінок бурих водоростей.  Альгінати проявляють 

драглеутворюючі властивості при виробництві плодово-ягідного желе, 

мармеладу, пудингів,  для освітлення вин і соків. Також альгінати 

використовують для поліпшення консистенції деяких плодоовочевих товарів, 

ковбасних виробів, начинок для пирогів, хлібобулочних виробів, соусів,       

тощо  [11]. 

Одним із поширених гідроколоїдів у харчовій промисловості є пектин. 

Пектинові речовини - це природні компоненти, що містяться в усіх фруктах і 

овочах. Вони являють собою комплексні високомолекулярні сполуки, які 

відносяться до групи кислих полісахаридів [12]. Пектин широко 

використовується для терапії отруєння важкими металами, оскільки він 

пов'язує в значних кількостях іони кобальту, свинцю, стронцію [11-12]. 

  Одним з найбільш поширених гідроколоїдів у харчовії 

промисловості є карагенан. Карагенан складається переважно з кальцієвих, 

магнієвих, калієвих, амонійних і натрієвих сульфат-ефірів галактози та 

сополімерів 3,6-ангідрогалактози. За хімічною природою, карагенани – 

нерозгалужені сульфатовані гетероглікани, молекули яких побудовані із 

залишків β-D-галактопіранози та 3,6-ангідро-α-D-галактопіранози з’єднаних 

почергово α-(1,3)- та β-(1,4)-зв’язками [13]. 

В харчовій промисловості використовують 3 види карагенанів: каппа-, 

йота- та лямбда-, що відрізняються хімічним складом. Карагенан виступає як 



стабілізатор, емульгатор, загусник при виробництві кондитерських виробів, 

молочних продуктів (щербети, домашній сир, сирні маси, напівфабрикати 

сніданків, шоколадне молоко, збиті вершки, дитяче харчування [7,12]. 

Одним із ефективних гідроколоїдів залишається  камедь. Камедями 

вважають продукти, які виділяються із тріщин та надрізів різних рослин чи 

отримані внаслідок їх промислової переробки, а також препарати на основі 

полісахаридів, які продукуються деякими видами мікроорганізмів. У 

виробництві продуктів камеді використовують як загущувачі і стабілізатори 

консистенції  [8]. 

Камедь гуару отримують шляхом екстракції із насіння стручкових рослини 

Cuamoposis tetragonolba. Містить в своєму складі галактоманан, в якому дві 

частини припадають на манозу і одна - на галактозу. Вона дуже швидко 

гідратує і утворює в'язкі колоїдні розчини, створює в'язкий псевдопластичний 

розчин з низькою міцністю на розривання. В харчовій промисловості 

використовується як структуроутворювач для заморожених кремів, салатів, 

соусів та напоїв. 

Камедь ксантану — колоїд, отриманий внаслідок ферментації чистої 

культури з допомогою мікроорганізмів Xantomonas campestris. Ксантанова 

камедь є синергістом щодо більшості загущувачів і структуроутворювачів. 

Додавання ксантану до гуарової камеді сприяє підвищенню в'язкості, а в 

поєднанні з камеддю рожкового дерева — формуванню гелеподібної структури 

продукту. 

Камедь рожкового дерева, порівняно з камеддю тара, надає більш щільну 

структуру продукту завдяки синергізму з іншими колоїдами. Недоліком 

використання цієї камеді є висока температура розчинення. Камеді рожкового 

дерева можна використовувати для виробництва варених, ліверних ковбас, 

паштетів, білково-жирових емульсій, а також включати до складу 

шприцювальних розсолів для копченостей  [14].  

Представником високомолекулярних сполук, з вуглецевою 

полісахаридною основою є агар.  Агар - найбільш цінний продукт, здатний 



утворювати желе, що виробляється з червоних водоростей анфельції і гелідіум. 

Агар широко використовують у кондитерській промисловості  для 

виробництва морозива, пудингів, солодких страв [14]. 

Таким чином, аналіз товарознавчих аспектів застосування гідроколоїдів у 

формуванні споживних властивостей харчових продуктів показав, що 

використання гідроколоїдів покращує органолептичні показники харчової 

продукції, підвищує вологоутримуючу здатність, знижує ризик виникнення 

синерезису, що підтверджує перспективнісь їх використання в харчовій 

промисловості. 
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Abstract. The article deals with the commodity criteria of using hydrocolloids for producing 

food products. Information is given on the classification of hydrocolloids of various origins. 
Аnalyzed their technological and functional properties. 
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