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Требования к статьям:
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должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
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в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
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Власенко А.С., Голембовская Н.В.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ РН МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ ПОД ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТОВ И
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Киев, Генерала Родимцева 19, 03041
Vlasenko A.S., Golembovska N.V.
INFLUENCE OF ENZYMES AND ORGANIC ACIDS ON PH OF MUSCLE
TISSUE OF FRESHWATER FISH
National University of Lifeand Environmental Sciences of Ukraine
Kiev, General Rodimtsev 19, 03041

Анотація. В статье дана оценка изменения показателя рН мышечной
ткани пресноводных рыб при добавлении ферментов и органических кислот.
Установлены закономерности процесса созревания мяса пресноводной рыбы в
зависимости от концентрации кислоты, пепсина, температурных условий и
сроком предварительной его обработки.
Ключевые слова: пресервы, ферменты, органические кислоты, катепсины,
созревание.
Abstract. The article assesses the changes in the pH of muscle tissue of
freshwater fish with the addition of enzymes and organic acids. The laws of the meat
maturation process freshwater fish, depending on the concentration of acid, pepsin,
temperature conditions and the period of the provisional.
Keywords: preserves, enzymes, organic acids, cathepsins, maturation.
Тенденция увеличения объемов вылова пресноводных рыб в Украине
вызывает необходимость совершенствования и создания новых технологий
комплексной переработки этих видов сырья для получения пищевых продуктов
высокого качества. Одним из многочисленных направлений в решении этих
вопросов является технология пресервов. Этот вид продукции пользуется
значительным спросом и традиционно выпускается из морских рыб, которые
вследствие высокой активности тканевых ферментов - катепсинов и
значительного содержания жира способны к созреванию [1]. Пресноводные
рыбы в отличие от морских видов рыб характеризуются низкими показателями
содержания жира и слабой активностью катепсинов. Предшествующие
исследования по совершенствованию технологии пресервов из толстолоба
показали, что готовый продукт из этого вида рыб, изготовленный по
традиционной технологии, не приобретает специфического вкуса, запаха и
нежной консистенции. В тоже время, применение молочнокислых бактерий,
растительного сырья в виде ягод калины, шиповника, яблочной кислоты,
пепсина способствует получению продукта с нежной консистенцией, приятным
вкусом и ароматом. Это свидетельствует о возможности регулирования
процесса созревания и вовлечения пресноводных видов рыб в производство
Научные труды SWorld
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пресервов высокого качества [1, 3].
Цель
настоящих
исследований
заключалась
в
установлении
закономерностей влияния различных видов и концентраций органических
кислот, фермента пепсина на изменения рН мышечной ткани пресноводных
рыб толстолоба и карпа.
Толстолоба и карпа разделывали на полуфабрикат и в процессе посола 5 %
поваренной солью проводили обработку различными концентрациями
фермента пепсина, а также яблочной, винной кислотами концентрациями 0,5; 1;
1,5 %, соответственно, при температуре +2°С. Изменения показателей рН
мышечной ткани контролировали на протяжении 36 часов хранения при
температуре +2 ºС.
Результаты изменения значений рН мышечной ткани карпа и толстолоба
при обработке мышечной ткани различными концентрациями пепсина
представлены на рис.1 и 2.

С увеличением времени хранения соленого полуфабриката из толстолоба и
карпа с использованием различных концентраций фермента пепсина выявлена
идентичная зависимость изменения рН мышечной ткани: после 24 часов
экспозиции филе рыбы в солевом растворе отмечена тенденция снижения рН.
Однако в мышечной ткани толстолоба эти изменения происходили в более
выраженной форме по сравнению с карпом. Так, за 24 часа экспозиции филе
толстолоба рН снижалось от 6,65 до 6,05 при использовании 1,5 % раствора
пепсина. В мышечной ткани карпа при этих же условиях рН снижалось от 6,70
до 6,68 (рис. 1, 2). Эти данные могут косвенно свидетельствовать о более
высокой активности ферментов мышечной ткани толстолоба по сравнению с
этими показателями карпа. После 24 часов экспозиции рыбы в растворах
пепсина различной концентрации изменения рН слабо выражены, что
Научные труды SWorld
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свидетельствует о целесообразности ограничить время обработки соленого
полуфабриката толстолоба и карпа 24 часа с целью снижения рН и активизации
ферментов мышечной ткани.
Результаты исследований влияния различных видов и концентраций
органических кислот – яблочной, винной представлены на рис. 3, 4 и 5, 6.

Обработка полуфабриката карпа и толстолоба 0,5; 1,0; и 1,5 % яблочной и
винной кислотами сопровождается снижением рН их мышечной ткани. Однако,
динамика этих изменений обнаруживает существенные отличия в зависимости
Научные труды SWorld
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от вида рыбы и времени хранения. При использовании яблочной кислоты и
винной кислот в концентрации 1,0 % как в полуфабрикате карпа, так и
толстолоба нами выявлены наиболее низкие значения рН – 4,75 после 24 часа
хранения. Эти значения рН соответствуют установленному диапазону
активации протеаз мышечной ткани катепсинов и свидетельствуют о
возможности ограничения времени обработки полуфабриката кислотами не
более 24 часа.
Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что
использование органических кислот – яблочной, винной в концентрации 1%
более эффективно по сравнению с применением пепсина для снижения рН
соленого полуфабриката из пресноводных рыб – карпа и толстолоба и,
соответственно, активации протеолитических ферментов для размягчения
структуры мышечной ткани.
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Анотація. Встановлено можливість застосування органічних кислот для
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регулювання рН м'язової тканини в процесі дозрівання і холодильного
зберігання у технології пресервів із слабодозріваючих гідробіонтів. Зміна рН
м’яса коропа до показників за яких відбувається активація власних ферментів
катепсинів протягом холодильного зберігання.
Ключові слова: пресерви, м'язова тканина, короп, дозрівання.
Abstract. The possibility of the use of organic acids to adjust the pH of the
muscle tissue in the process of maturation and refrigeration storage technology
preserves of aquatic organisms. Changing the pH of carp meat to the indicators for
which there is activation of enzyme cathepsin own refrigeration during storage.
Key words: preserves, muscle, carp, maturing.
Розширення асортименту рибної продукції з прісноводих риб є однією з
актуальних проблем в Україні. Обумовлено це тим, що прісноводі риби є
домінуючими об'єктами рибного промислу в Україні. В той же час, особливості
хімічного складу м'язової тканини прісноводих риб (низький вміст жиру, слабка
активність ферментів шлунково-кишкового тракту і м'язової тканини) свідчать
про необхідність використання біотехнологічних способів для виготовлення з
них пресервів високої якості.
Перспективним на даний час є виробництво пресервів на основі
прісноводної риби внутрішніх водойм – її традиційно вирощують в Україні.
Прісноводні риби на відміну від морських видів риб характеризуються
низькими показниками вмісту жиру і слабкою активністю катепсинів.
Попередні дослідження щодо вдосконалення технології пресервів з товстолоба
показали, що готовий продукт з цього виду риб, виготовлений за традиційною
технологією, не набуває специфічного смаку, запаху і ніжної консистенції. У
той же час, застосування молочнокислих бактерій, рослинної сировини у
вигляді ягід калини, шипшини, яблучної кислоти, пепсину сприяє отриманню
продукту з ніжною консистенцією, приємним смаком і ароматом. Це свідчить
про можливість регулювання процесу дозрівання і залучення прісноводних
видів риб в виробництво пресервів високої якості [1, 2, 3].
Мета досліджень полягала у встановленні закономірностей впливу різних
видів і концентрацій органічних кислот на зміни рН м'язової тканини
прісноводних риб.
Коропа розбирали на напівфабрикат і в процесі тузлучного посолу
проводили обробку філе органічними кислотами (оцтовою, яблучною,
лимонною, винною), концентраціями 0,5; 0,7; 1; 1,5 %, відповідно, при
температурі + 2 ° С. Зміни показників рН м'язової тканини контролювали
протягом 90 хвилин зберігання при температурі +2 ºС.
Згідно літературних даних визначено, що розм’якшення консистенції м’яса
під впливом кислот супроводжується зниженням рН в кислу сторону та
активуванням ферментів катепсинів [4, 5]. Результати власних досліджень
узгоджуються з цими уявленнями. Динаміка зміни рН м'яса коропа під дією
всіх концентрацій оцтової кислоти мала лінійну залежність і характеризувалась
поступовим зміщенням в кислу сторону від 6,8 до 4,3 (рис. 1).
Зміна рН м’яса коропа узгоджується з результатами дослідження зміни
цього показника за обробки оцтовою кислотою і свідчить про те, що активація
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власних катепсинів у цьому випадку відбувається після 45 хв (рис. 2) і
характеризується поступовим зміщенням в кислу сторону від 6,8 до 4,2, а при
використанні лимонної кислоти (рис. 3) від до 4,2 до 3,9.

Рис. 1. Динаміка зміни рН м'яса коропа під дією різних концентрацій
оцтової кислоти в залежності від часу обробки (n = 5, p ≤ 0,05): 1 –
контроль; 2 – С = 0,5 %; 3 – С = 0,7 %; 4 – С = 1 %; 5 – С = 1,5 %.

Рис. 2. Динаміка зміни рН м'яса коропа під дією різних концентрацій
яблучної кислоти в залежності від часу обробки (n = 5, p ≤ 0,05):
1 – контроль; 2 – С = 0,5 %; 3 – С = 0,7 %; 4 – С = 1 %; 5 – С = 1,5 %.
Динаміка зміни рН м'яса коропа під дією всіх концентрацій винної кислоти
мала лінійну залежність і характеризувалась поступовим зміщенням в кислу
сторону від 6,8 до 5,1, що сприяло частковій активації катепсинів (рис. 3.13).
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Анотація. Встановлена доцільність поєднання прісноводної риби та
водоростей
(фукусу,
ламінарії)
у
технології
швидкозаморожених
напівфабрикатів (рибних котлет) для розширення асортименту біологічно
цінної харчової продукції.
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Abstract. The expediency of combination fresh-water fish and algae (fucus, kelp)
technology frozen semifinished products (fish burgers) to expand the range of
biologically valuable food.
Key words: frozen convenience foods, burgers, algae.
Рибнi нaпiвфaбрикaти є oдними з нaйбiльш пoпyляpних хapчoвих
пpoдyктiв зaвдяки мoжливocтi їх швидкoгo пpигoтyвaння, ocoбливo в дaний
чac, кoли пpиcкopюєтьcя pитм життя cyчacнoї людини. У тoй жe чac ринок
Укpaїни пpедставлений, в основному, кoтлетами із м’яcної сировини. У зв’язкy
з цим, набуває нayкoве oбґpyнтyвaння i yдocкoнaлення тeхнoлoгiї
швидкoзaмopoжeних нaпiвфaбрикaтiв, a caмe розробка технології виготовлення
швидкозаморожених напівфабрикатів нa ocнoвi м'яca прісноводної риби.
Прісноводна риба містить повноцінні білки, біологічно цінні жири,
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жиророзчинні вітаміни і фактично не містить такі дефіцитні, на сьогоднішній
день, мікроелементи як йод, бром, селен, які є необхідними складовими
рецептур функціональних продуктів харчування в екологічних умовах розвитку
суспільства. Тому поліпшення сенсорних показників і функціональних
властивостей продукції з прісноводної риби можливо за рахунок додавання
водоростей, адже вони є одним з найефективніших природних джерел
органічного легкозасвоюваного йоду.
Окрім йоду, водорості багаті на різні біологічно активні речовини, серед
яких поліненасичені жирні кислоти, похідні хлорофілу, полісахариди, фукоїди,
глюкани, пектини, галактани, альгінова кислота, ферменти, рослинні стерини,
каротиноїди [1, 2]. Виходячи з цього, розширення асортименту харчових
продуктів з використанням біологічно активної добавки морської водорості
залишається актуальною проблемою сучасних інноваційних технологій, а
зacтocyвaння швидкoгo зaмopoжyвaння дoзвoляє збepiгaти нaпiвфaбpикaти бeз
викopиcтaння кoнcepвaнтiв тa зaбeзпeчити cпoживaчiв зpyчним y пpигoтyвaннi
пpoдyктoм.
Метою
даних
досліджень
було
yдocкoнaлення
тeхнoлoгiї
швидкозаморожених напівфабрикатів (котлет), з використанням м’яca
прicнoвoдних риб.
Oб’єкт дocлiджeння – м'ясо товстолобика звичайного (Hypophthalmichthys
molitrix), водоростей фyкycа (Fucus LE) та лaмiнaрiї (Laminaria),
швидкозаморожені напівфабрикати. Пpeдмeт дocлiджeння – органолептичні,
структурно-механічні та фізико-хімічні показники.
В якості основної сировини в експериментальних дослідженнях
використовували товстолобика звичайного (Hypophthalmichthys molitrix pp)
вирощеного в умовах ПАТ «Черкасирибгосп» та Біломорські водорості
(ламінарія, фукус), серії «Лінія життя», що відповідає вимогам ТУ 9265-00356529037 – 2004.
Зразки напівфабрикатів підібрали з урахуванням вмісту в них основних
компонентів: 1 зразок – з додаванням фукусу; 2 зразок – з додаванням ламінарії,
контрольний зразок без водоростей, лише на основі м'яса товстолобика.
Процес виробництва швидкозаморожених напівфабрикатів (котлет)
складається з наступних операцій: приймання сировини, сортування, миття,
розбирання на філе, подрібнення, приготування фаршу, формування,
панірування, заморожування, фасування в споживчу тару, упакування в
транспортну тару та зберігання.
В результаті органолептичних досліджень було встановлено доцільність
поєднання водоростей з прісноводною рибою про, що свідчить приємний,
властивий, без стороннього присмаку, маловиражений рибний смак, дocить
coкoвитi, мaють пружну кoнcиcтенцiю, вирaжений приємний cмaк i зaпaх в
порівнянні з контролем, який був однорідний, світло-сірий, з наявним рибним
присмаком (рис. 1).
Дocлiдженнями реoлoгiчних влacтивocтей фaршу вcтaнoвленo, щo
дocлiдний зрaзoк з лaмiнaрiєю нaбувaє пiдвищенoго граничного нaпруження
зcуву при мacoвiй чacтцi вoдoрocтей – 10 %, в пoрiвняннi з дocлiдним зрaзкoм
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фукуcу 10 % i кoнтрoлем (риc. 2) i вкaзує нa утвoрення пружнoї cтруктури
кoтлетнoгo фaршу, що зумoвленo збiльшенням вмicту мiцнoзв’язaнoї вoлoги тa
твердiшoї кoнcиcтенцiї мoдельнoгo фaршу.

Рис. 1. Профілограми органолептичної оцінки рибних котлет на основі
прісноводної риби з додаванням водоростей: 2 – з фукусом, 3 – з ламінарієм.
При дocлiдженнi ГНЗ зрaзкiв вiдмiченo, щo додавання до рецептурного
складу котлет лaмiнaрiї cуттєвo впливає на структуру фаршу, який стає більш
щільним, пружним в порівнянні з контролем і свідчить про доцільність
викoриcтaння фукуcу i лaмiнaрiї у технoлoгiї за рахунок їхньої гідратаційної
здатності.

Риc. 2. Грaничне нaпруження зcуву рибних котлет:
1 – контроль, 2 – з фукусом, 3 – з ламінарієм.
Глибину oкиcлювaльних i гiдpoлiтичних змiн лiпiдних peчoвин
замopoжeних нaпiвфaбpикaтiв в пpoцeci збepiгaння oцiнювaли зa киcлoтним тa
пepоксидним чиcлaми (рис. 3 та 4).
З наведених даних на pиcунку 3 встановлено, щo змiни киcлoтнoгo чиcлa
лiпiдiв нaпiвфaбpикaтiв пiд чac збepiгaння мaють лiнiйну тeндeнцiю дo
збiльшeння, що свідчить про нaкoпичувaння пepвинних пpoдуктiв oкиcлeння –
пepeкиciв. У контрольних зразках котлет накопичення продуктів гідролізу жиру
відбувалось більш інтенсивно порівняно з дослідними зразками.
В дослідних зразках накопичення первинних продуктів окиснення
відбувалось найменш повільно порівняно з контролем. Це зумовлено тим, що
контрольні зразки котлет мicтять бiльше жиру, порівняно з досліними, за
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рахунок великого вмісту у рецептурі рибної сировини та хapaктepизуєтьcя
бiльш iнтeнcивним пepeбiгoм пpoцeciв oкиcнeння тa гiдpoлiзу лiпiдiв, нiж
пpoдукт iз меншим вмicтoм (удocкoнaленi зpaзки рецептур), який безпечний і
придатний для споживання.

Риc. 3. Динaмiкa зміни киcлoтнoгo чиcлa жиру під час зберігання напівфабрикaтiв: 1 – контроль, 2 – з фукусом, 3 – з ламінарієм.

Риc. 4. Динaмiкa зміни пероксидного числа жиру під час зберігання
нaпiвфaбpикaтiв: 1 – контроль, 2 – з фукусом, 3 – з ламінарієм.
Отже, на основі розробленої технології рибних напівфабрикатів, значно
розширить асортимент продуктів функціонального призначення на основі
природних компонентів, що дозволить в певній мірі розширити актуальну
проблему переробки прісноводної риби. Отримані позитивні дослідження
свідчать про продовження вивчення даної технології і потребують подальших
розробок.
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Анотація. Вивчено харчову та біологічну цінність насіння льону,
вирощеного в Центральному регіоні України. Як свідчать результати
експериментальних досліджень, піддослідне насіння льону характеризується
підвищеним вмістом білків та жиру, сумарна кількість яких становить у
межах 66-68% від загальної маси.
Ключові слова: насіння льону, харчова цінність, біологічна цінність,
жирнокислотний склад, січені напівфабрикати, поліненасичені жирні кислоти.
Abstract. Studied the nutritional and biological value of flax seeds grown in the
Central region of Ukraine. According to the results of experimental studies, subjects
linseed characterized by a high content of protein and fat, the total number of which
is within 66-68% of the total weight.
Keywords: flax seeds, nutritional value, biological value, fatty acid composition,
January semi-polyunsaturated fatty acids
Серед проблем, нашого суспільства, можна виділити декілька головних:
забезпечення населення земної кулі продуктами харчування; енергією;
сировиною, у тому числі водою; охорона довкілля, екологічна і радіаційна
безпека жителів планети; уповільнення наслідків інтенсивної виробничої
діяльності і захист людини від її результатів.
Проте однією з найважливіших і складних є забезпечення населення земної
кулі продуктами харчування. Вони мають не тільки задовольняти потреби
людини в основних поживних речовинах і енергії, але й виконувати
профілактичні та лікувальні функції. Одним із шляхів підвищення якості
продуктів та удосконалення структури харчування населення є введення до
раціону нових нетрадиційних видів рослинної сировини, за допомогою яких у
харчових продуктах комплекс білків, ліпідів, мінеральних, баластових речовин,
вітамінів, створюються їх поживні і смакові якості.
Значної актуальності набуває можливість використання в складі м'ясних
продуктів зернових культур, які піддавалися різним способам модифікації,
завдяки їх високій харчовій цінності і функціонально-технологічним
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властивостям. Ці культури, як джерело харчових волокон, значною мірою
сприяють збільшенню опору організму людини шкідливому впливу
навколишнього середовища. Зерно містить майже всі основні речовини,
необхідні для нормальної життєдіяльності людини.
Сучасна тенденція в області удосконалювання структури харчування
спрямована на створення асортименту продуктів, збагачених біологічно
активними речовинами (вітамінами, мінеральними речовинами, харчовими
волокнами) у результаті використання рослинних добавок, що знаходять усе
більш широке застосування в різних харчових продуктах, у тому числі м'ясних
січених напівфабрикатах.
Одним з шляхів підвищення харчової цінності м’ясних січених
напівфабрикатів є використання у їх виробництві нетрадиційної сировини.
Використання вітчизняної сировини рослинного походження, яка володіє
високим потенціалом біологічно активних речовин дозволяє цілеспрямовано
створювати продукти з функціональними властивостями, а також розширити
асортимент виробів, підвищити їх харчову, біологічну цінність. Одним з таких
видів сировини є насіння льону, джерело цінних біологічно активних речовин.
У складі насіння виявлено значну кількість білка (близько 25 %), жиру (30-48
%), яка містить 35-45 % гліцеридів ліноленової кислоти, 25-35 % лінолевої, 1520 % олеїнової кислот та незначну кількість гліцеридів пальмітинової та
стеаринової кислот. Ненасичені жирні кислоти - ліноленова та лінолева є
джерелом утворення в організмі біологічно активних речовин –
простогландинів. Їм надають важливого значення в регуляції різних
фізіологічних функцій та в підтриманні гомеостазу. Насіння льону є джерелом
цінних білків, які використовуються у вигляді борошна, білкових ізолятів і
концентратів. Крім того, в насінні льону виявлено вуглеводи (12-262 %),
органічні кислоти та амінокислоти, глікозид лінамарин (1,5 %), вітаміни А, Е,
слиз (до 5-12 % ) [1, 3].
Завдяки цінному хімічному складу, насіння льону є перспективною
сировиною у виробництві харчових продуктів, використовується як
функціональна добавка в продуктах хлібопекарської, кондитерської галузей.
Зокрема Краусом С. та Акжигітовою Л. ведуться розробки хлібопекарських
сумішей з використанням насіння льону [2].
Метою дослідження було вивчити хімічний склад насіння льону для
використання у технології виготовлення м’ясних виробів, зокрема січених
напівфабрикатів.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили в
лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Національного університету біоресурсів та природокористування України.
При цьому визначали вміст вологи за ДСТУ ISO 1442:2005, жиру за ДСТУ
4941:2008, білкових речовин за ГОСТ 25011-81, золи за ГОСТ 15113.8-77,
органолептичну оцінку зразків здійснювали за п'ятибальною, враховуючи
зовнішній вигляд, колір, запах, аромат, смак (ДСТУ 4823.2:2007).
Для досліджень були взяті зразки насіння льону різних сортів.
Результати досліджень. На сьогодні виробництво м’ясних продуктів в
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Україні характеризується погіршенням сировинного забезпечення та показників
якості м’ясної сировини. Збільшити виробництво якісних м’ясних продуктів і
підвищити ефективність їх виробництва можна за рахунок раціонального
використання сировини й застосування прогресивних технологій [1,3]. Як
свідчать результати експериментальних досліджень насіння льону мало
підвищений вміст білків та жиру, сумарна кількість яких становить 66-68% від
загальної маси:
Хімічний склад насіння
льону, %
Вологість
9,26 ±0,08
Жир
36,55 ±0,09
Білок
30,65 ±0,22
Цукор
Пентозани
Целюлоза

4,43 ± 0,11
7,80 ± 0,15
13,30 ±0,22

Зола

4,18 ± 0,32

Фракційний склад ліпідів
насіння льону,%
Тригліцериди
97,83±2,32
Фосфоліпіди
0,83±0,074
Вільні жирні
0,08±0,002
кислоти
Стероли
0,46±0,01
Ефіри стеролів
0,12±0,02
Моно – і
0,11±0,04
дигліцириди
Токофероли, мг %
49±3,44

Жирнокислотний склад ліпідів
насіння льону, % від суми
Насичені:
11,90±1,12
міристинова
Сліди
пальмітинова
7,31±0,47
стеаринова
арахідонова
Ненасичені:

4,10±0,12
0,49±0,19
88,10±4,32

пальмітоолеїнова
олеїнова
лінолева

0,22±0,13
21,40±1,11
12,40±1,03

Також у насінні льону спостерігається відносно високий вміст пентозанів
та целюлози, кількість яких становить 7,8% й 13,3% відповідно.
Особливе фізіологічне і харчове значення мають ліпіди насіння, які
можуть використовуватися як природне джерело фізіологічно активних (ω–3 і
ω–6) поліненасичених жирних кислот. Токофероли насіння льону також є
суттєвими функціональними компонентами, які впливають позитивно на
здоров’я людини.
Результати експериментальних досліджень фракційного складу ліпідів
льону свідчать, що в насінні льону домінують нейтральні ліпіди, які становлять
98% від її загальної кількості.
У
фракціях
фосфоліпідів
переважають
фосфатиділхоліни,
фосфотиділетаноламіни і фосфатидилінозиоли.
Вивчення жирнокислотного складу ліпідів насіння льону показало, що
серед високомолекулярних жирних кислот домінують(близько 88%) такі
ненасичені жирні кислоти: олеїнова, лінолева і ліноленова.
Серед насичених жирних кислот переважає пальмітинова, її вміст
становить 7,31%.
Значний вміст ліноленової кислоти (54,08%) є одним із факторів, що
надають олії з насіння льону функціональних властивостей.
Висновки
1. Насіння льону є цінним джерелом різноманітних біологічно активних
речовин. Воно містить 30,65% білків, 36,55% ліпідів, 25,53% вуглеводів, 4,18%
золи.
2. Насіння льону – це багате джерело незамінних вищих поліненасичених
жирних кислот (ω – 3; ω – 6; ω – 9), домінуючою з яких є ліноленова кислота.
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3. Враховуючи результати експериментальних досліджень, щодо харчової
та біологічної ефективності насіння льону, встановлено, що розробка технології
січених напівфабрикатів з використанням насіння льону є актуальною та має
практичне значення.
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Анотація. Проведена порівняльна характеристика харчових волокон.
Встановлений їх вміст у харчових продуктах.
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Abstract. Comparative characteristics of the fiber. Standing their content in
foods.
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Xapчoвi вoлoкнa — цe кoмплeкc бioпoлiмepiв, який фopмyє cтiнки
pocлинниx клiтин. Дo xapчoвиx вoлoкoн вiднocятьcя peчoвини piзнoї xiмiчнoї
пpиpoди [1]. Xapчoвi вoлoкнa — зaлишки pocлинниx клiтин, їcтiвнi чacтини
pocлин aбo aнaлoгiчнi вyглeвoди, якi здaтнi пpoтиcтoяти гiдpoлiзy,
здiйcнювaнoмy тpaвними фepмeнтaми людини, тoбтo cтiйкi дo пpoцecy
тpaвлeння й aдcopбцiї в тoнкoмy кишeчникy людини, i якi пoвнicтю aбo
чacткoвo фepмeнтyютьcя мiкpoфлopoю в тoвcтoмy кишeчникy [2].
Зa xiмiчним cклaдoм pocлиннa клiткoвинa — цe нeoднopiднa гpyпa
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peчoвин, зoкpeмa пoлicaxapиди ( цeлюлoзa, гeмoцeлюлoзa, кaмeдь, пeктин,
пpoтoпeктин, cлиз, cтiйкi види кpoxмaлю), лiгнiн тa кyтин, aгapoїди,
кappaгiнaти, i aльгiнaти [1,2,3]. Вмicт y пpoдyктax xapчyвaння кoливaєтьcя вiд
45 – 55% (виciвки) дo 0%.
Джepeлoм xapчoвиx вoлoкoн є piзнi злaкoвi кyльтypи, фpyкти, oвoчi тa iншi
pocлиннi джepeлa. Тepмiн "вoлoкнo" в пoняттi «xapчoвi вoлoкнa» є чимocь
нeпpaвильним, тoмy щo бaгaтo видiв тaк звaниx xapчoвиx вoлoкoн нacпpaвдi
нe вoлoкниcтi. Iнкoли, нayкoвцями вкaзyєтьcя, щo клiткoвинa, пeктинoвi
peчoвини i iн. нaлeжaть дo клacy xapчoвиx вoлoкo [4]. «Peчoвини клiткoвини»
— нeтoкcичнi eлeмeнти pocлин, oб'єднaнi пiд зaгaльнoю нe нaдтo визнaчeнoю
нaзвoю [5].
Бiльшicть нaceлeння зeмнoї кyлi споживає нe бiльшe 25 г xapчoвиx
вoлoкoн нa дoбy, з якиx 10 г з xлiбoм тa iншими пpoдyктaми iз злaкiв, близькo 7
г - з кapтoплeю, 6 г - з iншими oвoчaми i лишe 2 г - з фpyктaми i ягoдaми [1].
Xapчoвi вoлoкнa пoдiляютьcя нa двi гpyпи: poзчиннi i нepoзчиннi. Poзчиннi
i нepoзчиннi xapчoвi вoлoкнa впливaють нa фyнкцiї тpaвнoгo тpaктy piзними
шляxaми. Ocкiльки в шлyнкoвo-кишкoвoмy тpaктi вiдcyтнi фepмeнти, щo
poзщeплюють вoлoкнa, ocтaннi дoxoдять дo тoвcтoгo кишeчникa в нeзмiнeнoмy
виглядi. Бaктepiї, щo мicтятьcя тyт, мaють y cвoємy cклaдi фepмeнти, здaтнi
мeтaбoлiзyвaти дeякi вoлoкнa i, в пepшy чepгy, poзчиннi. Зa paxyнoк
фepмeнтaцiї бaктepiї oдepжyють eнepгiю для poзмнoжeння i пoбyдoви нoвиx
клiтин [2].
Дo poзчинниx xapчoвиx вoлoкoн нaлeжaть пoлicaxapиди pocлин (iнyлiн,
пeктин), мopcькиx вoдopocтeй (aгapoїди, кapaгiнaти i aльгiнaти) aбo мiкpoбнoгo
пoxoджeння (кaмeдi) .
Клiткoвинa зaбeзпeчyє дocтaтнiй oб'єм кaлoвиx мac тa впливaє нa
швидкicть їx пpoxoджeння чepeз тpaвний тpaкт (peгyлює пepиcтaльтикy),
пoнижyє piвeнь xoлecтepинy y кpoвi, зв'язyє жoвчнi киcлoти, пpи пopyшeннi
вyглeвoднoгo oбмiнy тpoxи знижyє piвeнь цyкpy y кpoвi (бo yпoвiльнює гiдpoлiз
вyглeвoдiв), нopмaлiзyє cклaд мiкpoфлopи тpaвнoї cиcтeми, пpoявляє
пpeбioтичнy дiю (cпpияють бaктepiaльнoмy cинтeзy вiтaмiнiв В2, В6, PP),
вoлoкнa є джepeлoм eнepгiї — 50 % xapчoвиx вoлoкoн пiд дiєю бaктepiй
poзпaдaєтьcя дo жиpниx киcлoт, дioкcидy вyглeцю, вoдню й мeтaнy. Дiєти з
пiдвищeним вмicтoм клiткoвини пpизнaчaють як oдин з кoмпoнeнтiв для
пpoфiлaктики тa лiкyвaння цyкpoвoгo дiaбeтy, oжиpiння, aтepocклepoзy,
зaxвopювaнь пeчiнки тa жoвчнoгo мixypa, диcбaктepioзy. Кpiм тoгo клiткoвинa
cпpияє вивeдeнню з opгaнiзмy тoкcинiв, вaжкиx мeтaлiв тa paдioнyклiдiв. Вoнa
є нeoбxiдним кoмпoнeнтoм їжi, paзoм з бiлкaми, жиpaми тa вyглeвoдaми.
Нeгaтивним мoмeнтoм є тe, щo клiткoвинa мoжe зв'язyвaти тa вивoдити з
opгaнiзмy жиpopoзчиннi вiтaмiни тa вaжливi мiкpoeлeмeнти тaкi як кaльцiй,
мaгнiй, зaлiзo, цинк, мiдь. Bcтaнoвлeнo фiзioлoгiчнy дoбoвy пoтpeбy opгaнiзмy
дopocлoї людини в xapчoвиx вoлoкнax (25 дo 38 г) [2]. Тoмy в paцioнi людини цi
eлeмeнти пoвиннi бyти пpиcyтнi y нeoбxiдниx кiлькocтяx. Щoдeннo людинa
пoвиннa cпoживaти 15 – 25 г клiткoвини, ocнoвними джepeлaми якoї
є фpyкти тa oвoчi. Peкoмeндoвaний piвeнь cпoживaння xapчoвиx вoлoкoн
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cтaнoвить мaйжe 20–25 г нa дoбy [1].
Xapчoвi вoлoкнa мoжyть пpизвecти дo знижeння пoглинaння їжi — i в
нacлiдoк чoгo мeншoгo вcмoктyвaння пoживниx peчoвин, щo y cвoю чepгy мoжe
пpизвecти дo втpaти вaги.
Клiткoвинa, якa вxoдить дo cклaдy нижчиx copтiв бopoшнa, пoгipшyє йoгo
зacвoювaнicть. Пpи зaмiшyвaннi тicтa клiткoвинa пoглинaє вoдy, збiльшyючи
вoдoпoглинaючy здaтнicть бopoшнa [6].У виpoбництвi пpoдyктiв xapчyвaння з
xapчoвиx вoлoкoн тaкoж вигoтoвляють нeйтpaльнi xapчoвi нaпoвнювaчi —
нaпpиклaд, кaмeцeль, xapчoвi нaпoвнювaчi з кoмepцiйнoю нaзвoю пpoдyктy
«Цитpи-Фaй»; пopoшoк бyльб тoпiнaмбypy i iн.
Кapтoплянa клiткoвинa викopиcтoвyєтьcя в тexнoлoгiї м'яcниx пpoдyктiв з
мeтoю збiльшeння виxoдy гoтoвoї пpoдyкцiї, oптимiзaцiї витpaт нa
виcoкoвapтicнi кoмпoнeнти, a тaкoж як жиpo - i вoлoгoзв'язyвaльний aгeнт, як
cтaбiлiзaтop м'яcнoї eмyльciї тa cтpyктypoyтвopювaч. Вoнa виcтyпaє в poлi
cтaбiлiзaтopa cтpyктypи в мoлoчниx пpoдyктax з низьким вмicтoм жиpy, як
фpyктoвий нaпoвнювaч пiд чac вигoтoвлeння eмyльciйниx coyciв i джeмiв, мoжe
викopиcтoвyвaтиcь y виpoбництвi xлiбoбyлoчниx виpoбiв пpи зaмiнi 2-3%
бopoшнa збiльшyє пишнicть гoтoвoгo пpoдyктy i cпoвiльнює чepcтвiння [7].
Pocлиннi xapчoвi вoлoкнa oтpимyють тepмoмexaнiчним cпocoбoм iз
cтpyктypoyтвopюючиx чacтин вiвca, a тaкoж iз вичaвoк яблyк, винoгpaдниx
вичaвoк; xapчoвi вoлoкнa з бypякy oтpимyють iз жoмy; oтpимyють xapчoвi
вoлoкнa тpaв [1]. Тpaдицiйним джepeлoм дiєтичниx вoлoкoн є виciвки.
B xapчoвiй iндycтpiї цeлблoзa чacтo викopиcтoвyєтьcя як eмyльгaтop i як
xapчoвa дoбaвкa, якa пepeшкoджaє злeжyвaнню i yтвopeнню гpyдoк cepeд
нepoзчинниx xapчoвиx вoлoкoн пiд чac виpoбництвa пpoдyктiв xapчyвaння [2].
Тaблиця 1
Bмicт xapчoвиx вoлoкoн в їжi [7]
№ п/п
Нaзвa xapчoвoгo пpoдyктy
Вмicт вoлoкoн, г/100 г пpoдyктy
1
Пшeничнi виciвки
40,2
2
Pиcoвi виciвки
20,1
3
Мycкaтний гopix, бeз вибipки
20,8
4
Кaвa в зepнax, cмaжeнa, мeлeнa
19,8
5
Бiлa квacoля, cyxa
18,4
6
Лляна, cиpoвинa
18,0
7
Coєвi бoби, cyxi
17,8
8
Зapoдки пшeницi, cиpi
12,3
9
Вiвcянi виciвки
11,5
10
Яблyкo cyшeнe
8,7
11
Гpeчaнa кpyпa, cиpoвинa
2,3
12
Житнiй xлiб, цiльнe зepнo
8,1
13
Зapoдки пшeничнi, cиpi
12,3
14
Зeлeнi бoби, cиpi
3,0
15
Кyкypyдзи
2,2
16
Пpociянe житнє бopoшнo
6,3
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Byглeвoди льoнy cклaдaютьcя нa 2/3 iз poзчинниx xapчoвиx вoлoкoн типy
лiгнiнy. Iншa чacтинa — вicкoзa aбo poзчиннi вoлoкнa, якi yтвopюють cтaлi
кoлoїди – cлиз [6].
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Анотація. Вивчено харчову та біологічну цінність насіння льону,
вирощеного в Центральному регіоні України. Як свідчать результати
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експериментальних досліджень, піддослідне насіння льону характеризується
підвищеним вмістом білків та жиру, сумарна кількість яких становить у
межах 66-68% від загальної маси.
Ключові слова: насіння льону, харчова цінність, біологічна цінність,
жирнокислотний склад, січені напівфабрикати, поліненасичені жирні кислоти.
Abstract. Studied the nutritional and biological value of flax seeds grown in the
Central region of Ukraine. According to the results of experimental studies, subjects
linseed characterized by a high content of protein and fat, the total number of which
is within 66-68% of the total weight.
Key words: flax seeds, nutritional value, biological value, fatty acid
composition, January semi-polyunsaturated fatty acids.
Основними проблемами, що стоять перед суспільством у наш час, можна
виділити декілька головних, що переважають над усіма іншими: забезпечення
населення земної кулі продуктами харчування; забезпечення енергією;
забезпечення сировиною, у тому числі водою; охорона навколишнього
середовища, екологічна і радіаційна безпека жителів планети, уповільнення
негативних наслідків інтенсивної виробничої діяльності і захист людини від
результатів цієї негативної діяльності.
Серед цих проблем однією з найважливіших і складних є забезпечення
населення земної кулі продуктами харчування. Будучи одним з найважливіших
факторів навколишнього середовища, харчування з моменту народження до
самого останнього дня життя людини впливає на його організм. Інгредієнти
харчових речовин, надходячи до організму людини з їжею і перетворюючись в
ході метаболізму, в результаті складних біохімічних перетворень у структурні
елементи клітин, забезпечують організм пластичним матеріалом і енергією,
створюють необхідну фізіологічну і розумову працездатність, визначають
здоров'я, активність і тривалість життя людини, його здатність до відтворення.
Тому стан харчування, є одним з найважливіших факторів, що визначає
здоров'я нації.
Значної актуальності набуває можливість використання в складі м'ясних
продуктів зернових культур, які піддавалися різним способам модифікації,
завдяки їх високій харчовій цінності і функціонально-технологічним
властивостям. Ці культури, будучи джерелом харчових волокон, значною
мірою сприяють збільшенню опору організму людини шкідливому впливу
навколишнього середовища. Зерно містить майже всі основні речовини,
необхідні для нормальної життєдіяльності людини.
Вітчизняними і закордонними вченими доведена доцільність створення
комбінованих м'ясних продуктів, що включають рослинні складові та мають
високі споживчі властивості.
Сучасна тенденція в області удосконалювання структури харчування
спрямована на створення асортименту продуктів, збагачених біологічно
активними речовинами (вітамінами, мінеральними речовинами, харчовими
волокнами) у результаті використання рослинних добавок, що знаходять усе
більш широке застосування в різних харчових продуктах, у тому числі м'ясних
січених напівфабрикатах, які являються предметом данного дослідження.
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Одним з шляхів підвищення харчової цінності м’ясних січених
напівфабрикатів є використання у їх виробництві нетрадиційної сировини.
Використання вітчизняної сировини рослинного походження, яка володіє
високим потенціалом біологічно активних речовин дозволяє цілеспрямовано
створювати продукти з функціональними властивостями, а також дозволяє
розширити асортимент виробів, підвищити їх харчову, біологічну цінність.
Одним з таких видів сировини є насіння льону, джерело цінних біологічно
активних речовин. У складі насіння виявлено значну кількість білку (близько 25
%), жиру (30-48 %), яка містить 35-45 % гліцеридів ліноленової кислоти, 25-35
% лінолевої, 15-20 % олеїнової кислот та незначну кількість гліцеридів
пальмітинової та стеаринової кислот. Ненасичені жирні кислоти - ліноленова та
лінолева є джерелом утворення в організмі біологічно активних речовин –
простогландинів. Їм надають важливого значення в регуляції різних
фізіологічних функцій та в підтриманні гомеостазу. Насіння льону є джерелом
цінних білків, які використовуються у вигляді борошна, білкових ізолятів і
концентратів. Крім того, в насінні льону виявлено вуглеводи (12-262 %),
органічні кислоти та амінокислоти, глікозид лінамарин (1,5 %), вітаміни А, Е,
слиз (до 5-12 % ) [1, 3].
Ціле насіння льону з водою вживають при закрепах, цукровому діабеті.
Розбухаючи в шлунково-кишковому тракті, воно механічно подразнює
рецептори стінок кишечника, чим підсилює перистальтику. Слиз насіння
здійснює обволікальну дію, покриває плівкою харчові маси та слизову
оболонку травного каналу, створюючи додатковий слизовий покрив та зменшує
можливість подразнення слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу,
шлунку, кишечника. Відвар насіння рекомендується при харчових отруєннях
(слиз перешкоджає всмоктуванню токсичних речовин з травного тракту в кров),
виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, ентеритах, колітах. Секреторну та
моторну функцію шлунково-кишкового тракту підсилює алкалоїд лінамарин,
що міститься в оболонці насіння. Лляна олія, як і інші рослинні жири містить
мінімальну кількість холестерину та велику кількість ненасичених жирних
кислот. Експериментами на тваринах та клінічними дослідженнями
встановлено, що вживання з їжею ненасичених жирних ксилот сприяє
зниженню вмісту холестерину та підвищує концентрацію фосфоліпідів в крові
та коефіцієнт фосфоліпі ди/холестерин. Чим вище цей коефіцієнт, тим менше
можливостей відкладання холестерину на стінках судин.
Крім того, рослинні олії та жирні кислоти володіють послаблюючою та
жовчогінною дією. Поєднання факторів збільшення жовчовідділення,
прискорення просування харчової маси та підсилене зв’язування холестерину в
кишечнику ненасиченими жирними кислотами створює оптимальні умови для
виведення холестерину з організму [3].
Завдяки цінному хімічному складу, насіння льону є перспективною
сировиною у виробництві харчових продуктів, використовується як
функціональна добавка в продуктах хлібопекарської, кондитерської галузей.
Зокрема Краусом С. та Акжигітовою Л. ведуться розробки хлібопекарських
сумішей з використанням насіння льону [2].
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Таким чином, насіння льону, як цінна білкова добавка, джерело
поліненасичених жирних кислот використовується у виробництві харчових
продуктів. Разом з тим на сьогоднішній день відсутні експериментальні дані
щодо використання даної сировини у виробництві січених м’ясних
напівфабрикатів, тому розроблення нових рецептур цього виду продуктів з
добавками на основі зернової сировини, збагаченої насінням льону є
актуальним завданням, тому що дає можливість розширити асортимент втробів
і створити продукт з підвищеною харчовою цінністю та оздоровчими
властивостями.
Мета роботи дослідити можливість застосування насіння льону у
виготовленні м’ясних виробів, зокрема січених напівфабрикатів.
Методика досліджень. Дослідження проводили в лабораторних умовах
кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного
університету біоресурсів та природокористування України.
Проведені наступні дослідження насіння. Визначення вмісту вологи
проводили за ДСТУ ISO 1442:2005,вмісту жиру проводили за ДСТУ 4941:2008,
вміст білкових речовин за ГОСТ 25011-81, вмісту золи визначали за ГОСТ
15113.8-77. Органолептичну оцінку зразків проводили за п'ятибальною
шкалою, з визначенням зовнішнього вигляду, кольору, запаху, аромату, смаку
(ДСТУ 4823.2:2007).
Результати досліджень. На сьогодні виробництво м’ясних продуктів в
Україні характеризується погіршенням сировинного забезпечення та показників
якості м’ясної сировини. Збільшити виробництво якісних м’ясних продуктів й
підвищити ефективність виробництва можна за рахунок раціонального
використання сировини й застосування прогресивних технологій [1,3].
Результати експериментальних досліджень показали, що піддослідне
насіння льону характеризується підвищеним вмістом білків та жиру, сумарна
кількість яких 66-68% від загальної маси (табл. 1).
Таблиця 1
Хімічний склад насіння льону, %
Показники
Характеристика зразків насіння льону
Вологість
9,26 ±0,08
Жир
36,55 ± 0,09
Білок
30,65 ± 0,22
Цукор
4,43 ± 0,11
Пентозани
7,80 ± 0,15
Целюлоза
13,30 ± 0,22
Зола
4,18 ± 0,32
Особливе фізіологічне і харчове значення мають ліпіди насіння, які
можуть використовуватися як природне джерело фізіологічно активних (ω–3 і
ω–6) поліненасичених жирних кислот. Токофероли насіння льону також є
суттєвими функціональними компонентами, які впливають позитивно на
здоров’я людини.
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Результати експериментальних досліджень фракційного складу ліпідів
льону свідчать, що в насінні льону домінують нейтральні ліпіди, які складають
98% від її загальної кількості (табл. 2).
Таблиця 2
Фракційний склад ліпідів насіння льону,%
Склад ліпідів
Характеристика зразків насіння льону
Тригліцериди
97,83±2,32
Фосфоліпіди
0,83±0,074
Вільні жирні кислоти
0,08±0,002
Стероли
0,46±0,01
Ефіри стеролів
0,12±0,02
Моно – і дигліцириди
0,11±0,04
Токофероли,мг%
49±3,44
У
фракціях
фосфоліпідів
переважають
фосфатиділхоліни,
фосфотиділетаноламіни і фосфатидилінозиоли.
Вивчення жирнокислотного складу ліпідів насіння льону показало, що
серед високомолекулярних жирних кислот домінують(складаютьу сумі близько
88%) такі ненасичені жирні кислоти: олеїнова, лінолева і ліноленова (табл. 3).
Таблиця 3
Жирнокислотний склад ліпідів насіння льону, % від суми
Жирні кислоти
Вміст
Насичені:
11,90±1,12
міристинова
Сліди
пальмітинова
7,31±0,47
стеаринова
4,10±0,12
арахідонова
0,49±0,19
Ненасичені:
88,10±4,32
пальмітоолеїнова
0,22±0,13
олеїнова
21,40±1,11
лінолева
12,40±1,03
ліноленова
54,08±3,14
Серед насичених жирних кислот переважає пальмітинова, її вміст
становить 7,31%.
Значний вміст ліноленової кислоти (54,08%) є одним із факторів, що
надають олії з насіння льону функціональних властивостей.
Висновки
1. Насіння льону є цінним джерелом різноманітних біологічно активних
речовин. Воно містить 30,65% білків, 36,55% ліпідів, 25,53% вуглеводів, 4,18%
золи.
2. Насіння льону – це багате джерело незамінних вищих поліненасичених
жирних кислот (ω – 3; ω – 6; ω – 9), домінуючою з яких є ліноленова кислота.
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3. Враховуючи результати експериментальних досліджень, щодо харчової
та біологічної ефективності насіння льону, встановлено, що розробка технології
січених напівфабрикатів з використанням насіння льону є актуальною та має
практичне значення.
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EVAIUTION CRITERIA- THE MAIN INSTRUMENT OF OLUMPIAD' S
CONDUCTING
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Анотація. У статті розглядається важливість точної та детальної
розробки критеріїв оцінювання олімпіади з інженерної та комп'ютерної
графіки, як інструменту оцінювання олімпіад них робіт студентів. Розробка
детальних критеріїв оцінювання, які ураховують всі елементи конструкції
деталі, дозволяє точно і швидко виявити переможця олімпіади. Також в
статті надано приклад розробки критеріїв оцінювання деталі.
Ключові слова: критерій оцінювання, олімпіада, інженерна та
комп'ютерна графіка, компетенції.
Abstract. The article deals with the importance of precise and detailed criteria
development of Olympiad in Engineering and computer graphics, as the instrument
for evaluating the students Olympiad’s works. The development of the detailed
evaluation criteria, taking into account all elements of detail’s construction, allows
correctly and quickly define the winner of the Olympiad. There is an example of the
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development of the details evalution criteria in the article.
Key words: evalution criteria, olimpiad, engineering and computer graphics,
competence.
Вступ. Державні освітні стандарти, що реалізовуються в теперішній час у
вищих навчальних закладах, розроблені у рамках компетентностного підходу,
який передбачає розвиток творчих професійних компетенцій студентів. Творчі
професійні компетенції припускають наявність у
фахівця креативності
мислення, яка, спираючись на наявність сукупності знань, умінь та навичок в
професійній області, дає можливість прийняття нестандартних рішень в
сучасних умовах як індивідуально, так і в трудовому колективі. Одним із
способів формування творчих професійних компетенцій студентів є олімпіада
з інженерної та комп'ютерної графіки. Організація і проведення предметних
олімпіад у вищій школі спрямовані на розвиток у студентів інтересу до
наукової діяльності, пропаганду наукових і професійних знань.
Підготовка і організація олімпіад займає досить багато часу і вимагає
високої професійної кваліфікації викладачів. Найбільш відповідальним етапом
є розробка завдань і системи критеріїв їх оцінки. Чим точніше ураховані всі
найменші подробиці будови деталі, тим точніше можна виявити кращого
студента.
Огляд літератури. Проблеми розвитку творчих здібностей студентів
засобами олімпіади по інженерній графіці розглядалися Михайленко В.Є.,
Буториной І.В., Павловим А.В., Підгорним О.Л. У їх роботах показано, що
олімпіада по інженерній та комп'ютерній графіці дозволяє інтегрувати
продуктивний досвід учнів в різних видах діяльності, передусім, в проектній і
конструкторській, сформувати у них ціннісне відношення до творчості,
розкрити творчі ресурси, що дозволяють ефективно вирішувати стандартні і
нестандартні завдання. Але, недостатньо уваги приділялося розробці критеріїв
оцінювання олімпіад них робіт.
Основний текст. Обласні олімпіади в Херсонській області проводяться
вже дев'ять років, і кожній з них передує велика копітка праця. Зміст завдань
олімпіади з інженерної та комп'ютерної графіки охоплює усі дидактичні
одиниці стандартного курсу та вміщує в себе: виконання тривимірного
зображення деталі з попереднім її обмірюванням; виконання та оформлення
асоціативного креслення деталі з постановкою усіх розмірів. Утворення
тривимірної моделі, перевід її у асоціативне креслення та його оформлення
потребує достатньо багато часу. Тому для підсумкового контролю необхідні
чітко прописані критерії оцінювання, які дозволять скоротити час на
оцінювання
робіт студентів. Розглянемо приклад розробки критеріїв
оцінювання деталі «шатун» (рис.1.)
До критеріїв оцінювання моделі відносяться:
- помилки форми моделі, відсутність окремих
елементів, невірне
розташування елементів, невідповідність побудованої моделі розмірам; невірне
розташування моделі;
- кількість формоутворюючих операцій;
- правильність виконання додаткових елементів.
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2.3 на хвостовику

Отвір під палець
Фаски на отворі

2
2х2=4

Прямокутний виступ

3

Ступінька на виступі

2х2=4

Загальна кількість:

120

При оцінюванні асоціативного креслення, зробленого з моделі (рис.2),
ураховуються наступні критерії: достатня кількість та правильність зображень;
правильність простановки розмірів; оформлення креслення.

Рис. 2. Асоціативне креслення шатуна
Критерії оцінювання асоціативного креслення шатуна надані у таблиці 2.
Таблиця 2
Критерії оцінювання асоціативного креслення шатуна
№
Критерій
Повинно бути
Бали
1 Габаритні розмірі
150х76
5
2 Зображення на
Вид спереду з місцевим розрізом
6
кресленні
Вид зверху з місцевим розрізом
6
Вид зліва
5
Розріз через похилий отвір
6
Переріз рукоятки
5
Розріз через радіусну виїмку
5
3 Кількість розмірів
50 розмірів
по 1 балу
4 Оформлення
Прізвище
2
Назва деталі, матеріал
Всього:
90
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Висновки. Олімпіада з інженерної та комп'ютерної графіки є стимулом
для формування творчої складової організаційних (володіння навичками
абстрактної розумової діяльності), нормативних (уміння
користуватися
стандартами і довідковою літературою), аналітичних (володіння навичками
просторової уяви), проектних (готовність до самостійної творчої і
дослідницької роботи) і інформаційних (уміння працювати з нормативною
документацією і іншими джерелами інформації) компетенцій на більш
високому рівні в порівнянні з базовою підготовкою студентів. Актуальність
роботи визначається відсутністю систематизованих і досить повних
методичних розробок в області підготовки і проведення олімпіад серед
студентів.
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Копей Б. В., Мартинець О. P.
ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ЗРАЗКІВ НАСОСНИХ ШТАНГ
МАГНІТНОПОРОШКОВИМ МЕТОДОМ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу,
Івано-Франківськ, Карпатська15, 76019
Кopey B.V., Martynets O.R.
CONTROL TECHNOLOGY SAMPLES OF SUCKER RODS BY THE
METHOD OF MAGNETOPHORESIS

В останні роки в нафтовій промисловості України постійно зростає
діючий фонд механізованих свердловин, з яких більше половини складають
свердловини, обладнані штанговими свердловинними насосами. Експлуатація
таких свердловин пов'язана з цілим рядом ускладнень, які часто призводять до
аварій зі штангами. Штанги – одне з основних ланок у штангових насосних
установках, і від їх надійності та довговічності залежить величина видобутку
нафти і її собівартість при експлуатації свердловин штанговими насосними
установками.
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Ключові
слова:
насосні
штанги,
навантаження,
тріщини,
напруження,поломки.
В последние годы в нефтяной промышленности Украины постоянно
растет действующий фонд механизированных скважин, из которых более
половины составляют скважины, оборудованные штанговыми скважинными
насосами. Эксплуатация таких скважин связана с целым рядом осложнений,
которые часто приводят к авариям со штангами. Штанги - одно из основных
звеньев в штанговых насосных установках, и от их надежности и
долговечности зависит величина добычи нефти и ее себестоимость при
эксплуатации скважин штанговыми насосными установками.
Ключевые слова: насосные штанги, нагрузка, трещины, напряжения,
поломки
In recent years, the oil industry in Ukraine is growing operating fund
mechanized boreholes, of which more than half were well equipped with downhole
rod pumps. Exploitation of these wells linked to a number of complications that often
lead to crashes a shot. Weight - one of the main parts in rod pumping units and their
reliability and durability depends on the value of oil and the cost of the operation
drill rod pumping units.
Key words: pumping weights, loads, cracks, stress, breakdowns
Актуальність проблеми
Зростання числа аварій, що припадають на штангові колони, вказує на
необхідність контролю стану штанг, особливо в процесі їх ремонту, що
дозволить зменшити їх аварійність, а іноді і попередить її. Аналіз обривів і
огляд насосних штанг показав, що причинами аварій часто є заводські дефекти
ремонту.
Виділення невирішених частин проблеми.
Насосні штанги призначені для здійснення кінематичного зв'язку між
станком-качалкою, встановленої на поверхні землі і плунжером глибинного
насоса, що знаходиться в свердловині. Штанги працюють в умовах дії
перемінних напружень і корозійно-агресивного середовища, що містить
мінералізовану воду, у складі якої часто є присутнім сірководень, вуглекислий
газ, кисень та інші агресивні гази.
Змінні напруження у штангах змінюються за асиметричним циклом і
приводять до явищ корозійної втоми. Корозійно-втомне руйнування насосних
штанг характеризується зародженням, розвитком тріщини і раптовим обривом
по ослабленому перерізу.
Під час видобування нафти штанговими насосами застосовують велику
кількість типів та конструкцій насосних штанг. Класичні штанги
виготовляються з суцільного стержня з висадженими на кінцях головками. За
120 років виготовлення насосних штанг вони пройшли великий шлях еволюції
від дерев’яних штанг з американського горіха до надзвичайно міцних і
витривалих штанг типу „Електра” (Фірма “National-Oilwell-Varco”),
загартованих струмами високої частоти.
Аналіз конструкцій насосних штанг різних розробників показує, що вони
виконують різні функції, мають різні технічні характеристики, матеріал, форму,
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спосіб монтажу. На даний час випускаються штанги, розроблені згідно
міжнародного стандарту ГОСТ 13877-96, Держстандарту РФ та
Американського нафтового інституту (АРІ).
Пропонуються насосні штанги виготовлені з таких матеріалів:
- сталь вуглецева чи легована (40, нормалізована і нормалізована з
подальшим поверхневим зміцненням нагрівом СВЧ; 20Н2М (нікельмолібденова), нормалізована, нормалізована з подальшим поверхневим
зміцненням нагрівом СВЧ або нормалізована з подальшим об'ємним
гартуванням і високим відпуском; 30ХМА, нормалізована з подальшим
високим відпуском і зміцненням нагрівом СВЧ. 15НЗМА, нормалізована з
подальшим поверхневим зміцненням нагрівом СВЧ; 15Х2НМФ гартування і
високий відпуск або нормалізація і високий відпуск;) нержавіюча стальARD3;
- склопластик (полімерний композит з скловолокном).
- сплави на основі алюмінію, які випускаються фірмою Mega-Rod, за
своїми характеристиками не поступаються сталевим штангам, але не мають
поширеного використання внаслідок великої розповсюдженності сталевих
штанг.
Стандартом АРІ передбачений випуск штанг для підгонки колони
довжиною 2, 4, 6, 8, 10 та 12 футів (0,61; 1,22; 1,83; 2,44; 3,05; 3,66 м).
ГОСТ 13877-96 передбачає штанги довжиною 8м. Короткі – 0,61-3,66м.
Діаметром 13, 16, 19, 22 ,25 і 28 мм.
За діаметром сталевих штанг згідно стандарту API: 5/8 (15,88 мм), 3/4
(19,05 мм), 7/8 (22,23 мм), 1 (25,4 мм), 1-1/8(25,58 мм) дюйма.
За держстандартом РФ можливе виконання насосних штанг довжиною від
450 мм до 9410 мм.
Насосні штанги виготовляють суцільними та зварними (з'єднувачі штанги
приварюються до корпусу насосної штанги методом зварки тертям. З'єднання
використовують непослаблюване різьблення для запобігання розмиванню
колони насосних штанг.)
Основною перевагою суцільних насосних штанг є відсутність
концентраторів напружень в тілі штанги, що виникають внаслідок з’єднання
частин насосної штанги, але основною перевагою зварних насосних штанг є
зменшення ваги штанги (до 30-40%) і відповідно зменшення навантаження, що
припадає на всю колону насосних штанг .
Основний матеріал дослідження.
Для перевірки на наявність поверхневих дефектів типу «тріщина» було
представлено три фрагменти насосних штанг, що включали головку штанги і
частину тіла. Для їх ідентифікації на квадратних шийках нанесені позначення
«1», «2», «3»,. Матеріал штанг – вуглецева та низьколеговані термооброблені
сталі, що нормуються ГОСТ 13877-96. За магнітними властивостями дані сталі
відносять до магнітожорстких матеріалів.Перевірку проводили за допомогою
методу магнітопорошкової дефектоскопії.
Магнітна дефектоскопія являє собою комплекс методів неруйнівного
контролю,що застосовуються для виявлення дефектів в феромагнітних
металах(залізо,нікель,кобальт).
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Виявлення дефектів можливе в тому випадку,якщо вони знаходяться на
поверхні тіла штанги,або залягають на невеликій глиьині(2 – 3 мм).
Магнітні методи засновані вивченні магнітних полів,розсіяних навколо
виробів із феромагнітних матеріалів після намагнічування.В місцях
розташування дефектів спостерігається перерозподіл магнітних потоків і
формування магнітного поля розсіяння.Для виявлення і фіксації потоку
розсіяння над дефектами використовують різноманітні методи.
Найбільш
поширеним
методом
магнітної
дефектоскопії
є
магнітопорошковий метод.При застосуванні даного методу (МПД) на
намагнічену деталь наносять магнітний порошок або суспензію.Частки
феромагнітного порошку, що потрапили в зону дії магнітного поля розсіяння
притягуються і осідають на поверхні, поблизу місць розміщення сформованих
дефектів.
Обладнання та матеріали для проведення контролю.
Контроль проводили на трьох зразках насосних штанг, виготовлених з
сталі марки 20Н2М, що перебували в експлуатації близько 15 років. Перед
проведенням контролю, кожний із зразків був очищений від масла та інших
забруднень.Застосовувалось також грунтування поверхні фарбою, що
забезпечило необхідну взаємодію з магнітною суспензією.

Рис.1
Для намагнічування зразків штанг використовували магнітний
дефектоскоп ПМД-70 (рис.2) (блок управління № 396 та блок імпульсний №
378 по ТУ25-06.1604-79) для формування намагнічуючого струму з пристроями
для намагнічування постійним магнітним полем, що входять в комплект
дефектоскопа: соленоїд (рис.2) – для намагнічування вздовж осі штанг, та
приставний електромагніт (рис.4) для намагнічування поперек осі.
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Рис.2

Рис.3

Рис.4
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Для індикації та візуалізації місць розташування, визначення форми та
протяжності дефектів типу порушення суцільності застосовували рідкий
магнітний аерозоль (магнітну суспензію чорного порошку) MR 76 S фірми
MR® Chemie Gmbh (Німеччина). Для виявлення, огляду та аналізу дефектів
застосовувалась оглядова лупа ЛПК-471 (2Х).
Технологія контролю.
Реалізація технології контролю проводилась у відповідності до:
1) ГОСТ 21105 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»;
2) ISO 6933;
3) PrEN 13262;
4) DIN EN ISO – 9934 – 1,2,3;
5) AAR M 107.
В даних умовах проведення контролю забезпечувалась умовна чутливість
магнітопорошкового контролю "В" згідно ГОСТ 21105, що забезпечує
виявлення поверхневих дефектів мінімальної умовної довжини 2 мм з шириною
розкриття не менше 25 мкм.
Технологічний процес контролю заданих штанг включав такий перелік
операцій:
1 Підготовка об'єктів контролю.
З поверхні ділянок контролю штанг (тіло та піделеваторний бурт) було
видалено пил, продукти корозії і інші забруднення. Поверхні із залишками
забруднення очищалися вручну за допомогою металевих щіток з незначними
натискними зусиллями і миючих препаратів. Оскільки дані об’єкти контролю
характеризувалися темною поверхнею і передбачалося проводити контроль із
застосуванням чорного магнітного порошку, то на очищену і знежирену
контрольовану поверхню було нанесено фонове покриття завтовшки до 20 мкм
аерозольною білою фарбою-контрастом MR 72 фірми MR® Chemie Gmbh
(Німеччина), що забезпечило необхідний контраст дефектів на фоні поверхні
зразків.
2 Підключення, налаштування та перевірку роботоздатності дефектоскопа
проводили згідно керівництва з експлуатації, що входить в комплект
дефектоскопа.
Перевірку роботоздатності дефектоскопу і якості дефектоскопічних
матеріалів здійснили за допомогою стандартного зразка РСО-МД-15-09 згідно
ГОСТ 21105-87.
3 Для намагнічування контрольованих зразків застосовували полюсне
поздовжнє (соленоїдом) та поперечне (приставним електромагнітом)
намагнічування для виявлення поперечних па поздовжніх відносно осі штанг
тріщино подібних дефектів.
Враховуючи особливості матеріалу штанг, контроль проводився по
залишковій намагніченості. Струм намагнічування – постійний, величини
струмів 15 А – при намагнічуванні приставним електромагнітом, 45 А – при
намагнічуванні соленоїдом.
4 Магнітна суспензія наносилась після намагнічування аерозольним
способом із аерозольного балона ємкістю 500 мл – так званий мокрий спосіб
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нанесення індикаторного порошку.
5 Після стікання залишків суспензії з поверхні контрольованих штанг
проводився візуальний огляд поверхонь із застосуванням оглядової лупи
двократного збільшення. Огляд проводився при комбінованому видимому
освітленні яскравістю не менше 1000 лк.
6 Виявлені в ході контролю тріщиноподібні дефекти фіксувалися на
цифрову фотокамеру і зберігалися в ПК для їх подальшого аналізу. Результати
контролю представлені на фотознімках.
Висновки.
Під час проведення контролю даним методом, на першому зразку було
виявлено чітко виражені корозійні виразки.

Рис. 5

Рис.6
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Результати випробування другого зразку показали наявність незначних
тріщин,які чітко видно на рис. 6.
Під час дослідження третього зразку було виявлено корозійно- втомні
пошкодження на тілі штанги, що зумовлені впливом корозійного
середовища,втоми та зношування.

Рис.-7а

Рис.-7б.
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Аннотация. Установлено, что рациональным количеством внесения
гидратированного белкового препарата «Drip free cas», которое способствует
улучшению цветовых и вкусовых характеристик реструктурированных ветчин
их говядины 1 сорта, является 6 %.
Исследование структурно-механических характеристик показало, что
разработанные образцы с заменой 6% и 7,5% мясного сырья гидратированным
белковым препаратом лучше контрольного по показателям напряжения среза
на 7% и 7,6% соответственно.
Показатель активности воды в образцах с трансглютаминазой и с
заменой мясного сырья белковым препаратом «Drip free cas» составил 0,849 –
0,876, что подтверждает стойкость разработанных продуктов к
длительному хранению.
Ключевые
слова:
ветчина,
фермент,
белковый
препарат,
реструктурированные
продукты,
трансглютаминаза,
монолитность,
структура.
Abstract. It is established that sustainable quantity of introduction of hydrated
protein compound «Drip free cas», that conduces improvement of color and taste
Researches of structural and mechanical characteristics showed that developed
samples with substitution 6% and 7,5% of processing meat by hydrated protein
compound are better than control ones by measures of shear stress at 7 % and 7,6 %
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accordingly.
Measure of water activity in samples with transglutaminase and with
substitution of processing meat by protein compound «Drip free cas» made out 0,849
– 0,876, that proves firmness of developed products to longtime storage.
Key words: ham, ferment, protein compound, restructured products,
transglutaminase, consolidation, structure.
Введение Трансглютаминазы в различных формах встречаются в природе
повсеместно - от микроорганизмов [1] и ракообразных до растений и
позвоночных, включая людей [2]. Считается, что трансглютаминазы в той или
иной форме участвуют в процессе метаболизма практически любого живого
организма.
С
биохимической
точки
зрения,
трансглютаминаза
(γ-глутамилтрансфераза, ЕС 2.3.2.13) - это фермент, образующий поперечные
сшивки между белками за счет переноса ацильной группы от первичного амина
к γ-карбоксиамиду глутамина, связанного с пептидом или белком, что приводит
к образованию ε-(глутамил-) лизиновой поперечной сшивки.
В мясоперерабатывающей промышленности используют два основных
ферментных препарата, в состав которых входит трансглютаминаза - фермент
микробиального происхождения, используемый в Японии, и система на основе
крови животных, при изготовлении которой кровь разделяется по факторам
свертывания, а затем рекомбинируется [2]. В различных условиях
трансглютаминаза по-разному реагирует с отдельными белками [3, 4]. Глубина
реакции преимущественно определяется наличием доступности в белке
глутамина и лизина, а также фактическими условиями реакции (значение рН,
температура), которые должны соответствовать диапазону активности
фермента. По этой причине содержащие трансглютаминазу ферментные
препараты разрабатывают таким образом, чтобы они содержали фермент и
белок-субстрат (или иной носитель) в нужном соотношении.
Материалы и методы
Объектом исследований была ветчина реструктурированная в оболочке из
говядины 1 сорта. Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 9773-74
«Продукты мясные. Методы определения влаги». Структурно-механические
показатели определяли на универсальной установке «Instron 1122». Значение
активности воды реструктурированной ветчины в оболочке из говядины 1 сорта
определяли на анализаторе rotronic HygroPalm – 23.
Результаты и их обсуждение
Были проведены исследования, направленные на использование в качестве
белка-субстрата сывороточного белкового препарата «Drip free cas».
Выбранный белковый препарат характеризуется низким содержанием лактозы
и высоким содержанием белка, обладает высокой растворимостью и высокими
органолептическими показателями, поэтому является перспективным для
использования в мясной промышленности.
Для оценки уровня введения гидратированного белкового препарата «Drip
free cas» были выработаны опытные образцы реструктурированных ветчин без
замены мясного сырья (контрольный образец), и с заменой мясного сырья 3,0;
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4,5; 6,0; 7,5 %. В соответствии с рекомендациями производителя и ранее
изученными функциональными свойствами, степень гидратации сывороточного
белкового препарата составила 1:2.
Органолептическая оценка модельных образцов реструктурированных
ветчин показала, что внесение белкового препарата «Drip free cas» в количестве
6 % взамен мясного сырья положительно влияет на внешний вид, цвет и вкус
готового продукта. При замене 7,5 % мясного сырья существенного улучшения
качества продукта по этим показателям не происходило.
Результаты исследований физико-химических показателей (рН, массовой
доли влаги, влагосвязывающей и влагоудерживающей способности) показали,
что замена мясного сырья гидратированным белковым препаратом «Drip free
cas» в количестве 6 % не оказывает существенного влияния на их значения.
Структурно-механические характеристики (напряжение среза) также не имели
существенного отличия по сравнению с контрольным образцом. Образцы,
содержащие 6 % и 7,5 % замены мясного сырья гидратированным белковым
препаратом «Drip free cas», имели большие значения по отношению к
контрольному образцу напряжения среза на 7 % и 7,6 % соответственно.
Таким образом, проведенные исследования по изучению влияния уровня
замены мясного сырья белковым препаратом «Drip free cas» на качество
реструктурированных ветчин позволили сделать вывод, что рациональным
количеством внесения гидратированного белкового препарата «Drip free cas»
является 6 %, что будет способствовать улучшению цветовых и вкусовых
характеристик реструктурированных ветчин из говядины 1 сорта.
В то же время, одной и серьезных технологических проблем при
производстве реструктурированных продуктов из говядины является
достижение монолитной целостности структуры и нежной консистенции.
Использование белкового препарата «Drip free cas» и трансглютаминазы
позволяет решить существующие проблемы без значимых изменений других
показателей качества и пищевой ценности.
Рекомендуемая дозировка фермента зависит от источника и содержания
белка, от доступности нужных аминокислот для образования поперечных
сшивок, от времени реакции и температуры ее проведения, от применяемой
технологии и присутствия в рецептуре иных компонентов, при этом скорость
реакции трансглютаминазы с мышечными белками различна. [5]
В исследованиях, направленных на усовершенствование технологии
реструктурированных ветчин из говядины 1 сорта, нами была использована
микробиальная форма кальцийнезависимого фермента, продуцируемого
бактериями Streptoverticilti-ит mobamense, активностью 50 ед./г порошка. Такая
трансглютаминаза
продуцируется
генетически
немодифицированным
микроорганизмом [1]. Температурный диапазон активности трансглютаминазы
составляет от 0 до 65 °С, причем оптимальная химическая активность
достигается примерно при 55 °С. Денатурация трансглютаминазы начинается
при температурах выше 65 °С и, как правило, полностью завершается при
температуре 70-75 °С, что обеспечивает безопасность ее использования в
производстве мясопродуктов. Этот фермент активен в достаточно широком
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интервале рН (4-9), причем, оптимальное значение рН составляет 6-7. В
активном центре фермента присутствует цистеиновый остаток, так что при
определенных условиях фермент может окисляться.
Из литературных источников известно, что положительное влияние на
степень связывания микробиальной трансглютаминазы оказывают соль и
фосфаты, что обусловлено их способностью солюбилизировать поверхносные
мышечные белки. Поэтому с целью определения рационального количества
микробиальной трансглютаминазы в составе рассола для массирования
готовили модельные образцы реструктурированных ветчин из говядины 1 сорта
без замены или с частичной заменой основного сырья гидратированным
сывороточным белком в количестве 6 %.
Внесение трансглютаминазы в количестве 0,75 % приводило к увеличению
напряжения среза опытных образцов ветчин, по сравнению с образцами ветчин,
содержащими 0,65 % фермента. При увеличении количества вносимой в рассол
трансглютаминазы до 0,85 % значимого возрастания напряжения среза не
происходило – увеличение значения данной характеристики составило 0,3-0,9
%. Поэтому для дальнейших исследований с экономической целесообразности
было выбрано рациональное количество – 0,75 % к массе мясной системы.
Необходимо отметить, что «сшивание» компонентов мясной массы фарша
начинает происходить при тщательном перемешивании и не требует
применения длительного массирования.
Результаты исследований физико-химических и структурно-механических
показателей модельных образцов ветчинных изделий в оболочке доказывают
(табл.), что введение в модельные мясные системы из говядины 1 сорта
трансглютаминазы положительно влияет на прочность их структуры в целом,
при этом наиболее монолитными являются структуры с частичной заменой
мясного сырья гидратированным сывороточным белковым препаратом.
Таблица
Физико-химические, структурно-механические характеристики и выход
реструктурированной ветчины из говядины 1 с в оболочке
Показатели
Без замены мясного сырья
Содержание влаги,%
Влагоудерживающая
способность, %
Напряжение среза, кПа
Активность воды
Выход, %
С заменой мясного сырья
Содержание влаги, %
Влагоудерживающая
способность, %
Напряжение среза, кПа
Активность воды
Выход, %
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0

Количество вводимой трансглютаминазы, %
0,65
0,75
0,85

66,1±0,24

68,14±0,23

71,7±0,14

72,5±0,18

60,41±0,52
175,46±1,28
0,827±0,002
104,81±1,56

61,48±0,32
178,72±1,17
0,841±0,001
106,81±1,81

63,72±0,47
192,54±1,2
0,859±0,003
107,26±1,96

67,83±0,34

70,26±0,21

73,45±0,28

73,61±0,22

62,35±0,38
189,86±1,42
0,831±0,004
105,22±1,30

63,14±0,55
191,85±1,38
0,849±0,002
108,14±1,11

64,72±0,21
204,49±1,2
0,876±0,001
110,19±1,18

65,30±0,58
204,83±1,33
0,873±0,001
109,95±1,24
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Анализируя данные таблицы, необходимо отметить, что напряжение среза
как у модельных образцов из говядины 1 сорта без замены мясного сырья, так и
у образцов с заменой мясного сырья увеличивается в зависимости от
количества вводимой в рассол трансглютаминазы. При этом структурномеханические характеристики образцов без замены мясного сырья
гидратированным белковым препаратом «Drip free cas» были ниже по
сравнению со значениями образцов, изготовленных с гидратированным
сывороточным
белком,
при
соответствующем
уровне
введения
трансглютаминазы в рассол для массирования.
Результаты проведенных исследований «активности воды» (аw) ветчинных
изделий показали (таблица), что разработанные образцы реструктурированных
ветчин с использованием микробиальной трансглютаминазы в количестве 0,75
%, при классификации продуктов, можно отнести по группам стойкости к
группе С (аw ≤ 0,91). Полученные значения аw ≤ 0,91 способствуют стойкости
продукту к длительному хранению.
Выводы
1. Использование микробиальной трансглютаминазы в производстве
мясных
реструктурированных
продуктов
из
говядины
позволяет
перерабатывать недостаточно используемое в мясоперерабатывающем
производстве высокоценное сырье.
2. В качестве белка-субстрата выбран сывороточный белковый препарат
«Drip free cas», который характеризуется низким содержанием лактозы и
высоким содержанием белка, высокой растворимостью и высокими
органолептическими показателями.
3. Рациональным количеством, способствующим улучшению вкусовых
характеристик готового продукта, является внесение 6 % гидратированного
белкового препарата.
4. Внесение трансглютаминазы в количестве 0,75 % в сочетании с
сывороточным белковым препаратом «Drip free cas» обеспечивает
реструктурированным
продуктам
монолитность,
эластичность,
термостабильность, улучшает их органолептические характеристики,
способность к нарезанию, повышает влагоудерживающую способность, что
было подтверждено проведенными исследованиями.
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Аннотация: В связи с исчерпаемостью нефти человечество ищет замету
нефтяным топливам. К альтернативе дизельного нефтяного топлива
относятся синтетическое дизельное топливо, получаемое при переработке
угля, горючих сланцев и биомассы методом Фишера-Тропша; диметиловый
эфир, сырьем для производства которого является природный газ, метанол и
биомасса. Также для дизельных двигателей применяются смесевые топлива:
метана (или пропана) и дизельного топлива (15-30%); около 80% дизельного
топлива, 20% воды и 1% специального эмульгатора с обработкой смеси в
диспергаторе; дизтоплива, 7-10% этанола и 1-2% присадок (выпускается под
названием E-diesel).
Ключевые слова: диметиловый эфир, синтетическое дизельное топливо,
E-diesel, газодизельный двигатель, смесевые топлива
Abstract: Due to the depletion of oil humanity seeks noticed oil fuels. For
alternative diesel fuel relate synthetic diesel fuels relates fuels derived from coal
processing, oil shale and biomass by Fischer-Tropsch synthesis; dimethyl ether
feedstock for the production of which is natural gas, methanol and biomass. Also
mixtures of fuel used for diesel engines: methane (or propane) and diesel fuel (1530%); about 80% diesel, 20% water and 1% emulsifier with a special disperser
treating the mixture; diesel, ethanol and 7-10%, 1-2% additives (marketed under the
name of E-diesel).
Keywords: dimethyl ether, synthetic diesel fuel of, E-diesel, gas-diesel engine,
the mixed fuel
Вступление. Поскольку разведанных запасов нефти осталось на 45 лет
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добычи, перед человечеством возникла насущная необходимость искать
заменители нефтяных топлив. Для сельскохозяйственного производства
важным является поставка дизельного топлива, ведь большинство
сельхозтехники имеет дизельные двигатели. Уже разработан и производится
аналог дизельного топлива с возобновляемых ресурсов − биодизель. Однако
существует возможность изготовления заменителей дизельного топлива из
традиционных ресурсов: угля и природного газа, запасов которых несколько
больше по сравнению с запасами нефти.
Поэтому целью наших исследований является анализ возможности
замены нефтяного дизельного топлива другими видами топлив,
изготавливаемых из ископаемого сырья.
Результаты. Обсуждение и анализ. Аналогами нефтяного дизельного
топлива, что производится из ископаемого сырья, является синтетическое
дизельное топливо, диметиловый эфир и смесевые дизельные топлива.
Диметиловый эфир (ДМЭ) представляет собой инертный газ, который
сжижается при небольшом давлении. ДМЭ в сжиженном виде напоминает воду.
Он хорошо распыляется, что приводит к эффективному сгорания топлива;
имеет высокое цетановое число (55-60), что снижает период задержки
воспламенения; поскольку практически не содержит серы, то уровень выбросов
ее окислов очень низкий; имеет хорошие пусковые характеристики в холодное
время. Основным сырьем для производства ДМЭ является природный газ.
Применение ДМЭ в качестве топлива предусматривает переработку системы
питания (установку газобаллонного оборудования, увеличение объемной
подачи топливным насосом, корректировку смесеобразования, герметизацию
трубопроводов).
Вместе с тем, существенным недостатком ДМЭ, который сдерживает его
применение, является меньшая теплота сгорания (24,8 МДж/кг против 42,5
МДж/кг в нефтяного дизтоплива), что приводит к существенному увеличению
объемного расхода ДМЭ и снижению мощности двигателя. Кроме того, в ДМЭ
плохие смазывающие свойства. Он является сильным растворителем для
большинства резиновых изделий, поэтому существует проблема уплотнения
[1].
Синтетическое дизельное топливо получается из твердого ископаемого
топлива (например, угля или горючих сланцев) по методу Фишера-Тропша или
через промежуточное получение метанола [2]. Сначала методом газификации
или пиролиза твердого топлива производится генераторный или пиролизный
газы, из которых путем очистки от сернистых и азотистых соединений
получается синтез-газ, представляющий собой смесь угарного газа и водорода в
различных соотношениях (но не выше 1: 2). Содержание СО+Н2 в газовой
смеси составляет около 85%. Синтез осуществляется в присутствии
катализаторов. Теоретический выход углеводородов при полном превращении
СО − 200 кг/м3 газа [2]. Практический выход составляет до 85% от
теоретического [4].
Недостатком синтетического дизельного топлива является высокое
содержание ненасыщеных углеводородов (олефинов), которые быстро
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распадаются, частично превращаясь в смолы. Поэтому, для практического
использования такое топливо смешивают с дистиляторными нефтяными
топливами. Кроме того, себестоимость синтетического топлива выше от
нефтяного.
Экономия дизельного топлива наблюдается при использовании смесевых
топлив. Технология производства смесевого дизельного топлива, что
применяется в Германии, заключается в добавлении в нефтяное дизельное
топливо 20% воды и 1% специального эмульгатора с обработкой смеси в
диспергаторе. Смесь можно использовать в обычных дизельных двигателях без
их переработки. Цвет смеси − мутно-белый. Срок хранения после
приготовления − около трех месяцев [4].
Смесь нефтяного дизельного топлива с этанолом и присадками
выпускается под общим европейским названием E-diesel. Лидером в
использовании этанола в составе нефтяного дизельного топлива является
Швеция. Наиболее употребляемым Е-дизелем является смесь из обычного
дизтоплива, 7-10% этанола и 1-2% антикоррозионных, стабилизирующих и
цетанповышающих присадок. Для использования таких топлив не нужно
вносить конструктивные изменения в дизельний двигатель. Теплотворная
способность Е-дизеля на 3% ниже, чем традиционного дизтоплива, а удельный
расход − на 2,8% выше. Эмиссия оксидов азота, оксида углерода и дымовых
частиц ниже на 2, 17 и 21% соответственно. Шведский автопроизводитель
Scania адаптировал два своих дизельных двигателя под топливо, содержащее
90% этанола. Для этого были заменены детали топливных насосов и форсунок,
а также применены устойчивые к этанолу уплотнения [5]. Аналог Е-дизеля
выпускается в США под маркой O2Diesel [4].
Также применяется смесевое дизельное топливо с добавлением 2% или 5%
биодизеля. В Украине смесевое биодизельное топливо производится согласно
ДСТУ 4840: 2007 "Топливо дизельное повышенного качества. Технические
условия", который предусматривает производство смесевого дизельного
топлива В5 с 5%-ной прибавкой биодизеля [3].
Газодизельные двигатели работают на смеси метана (или пропана) и
дизельного топлива (15-30%). На чистом метане дизельный двигатель работать
не может, поскольку метан имеет высокую температуру самовоспламенения.
Поэтому, для работы дизеля на газе необходима подача в цилиндры некоторого
количества дизельного топлива − так называемой запальной порции, которая
подается в конце такта сжатия и поджигает газовоздушную смесь,
поступающую в цилиндры на такте впуска. При этом запуск двигателя
необходимо осуществлять только на дизельном топливе. Для переделки
дизельного двигателя в газодизель нужна не только установка газобаллонного
оборудования, но и определенная доводка имеющейся топливной аппаратуры.
Прежде всего это касается насоса высокого давления, который должен
обеспечивать стабильную подачу небольших порций дизтоплива на всех
режимах работы двигателя.
Заключение и выводы
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Аналогами дизельного биотоплива из ископаемого сырья является
синтетическое дизельное топливо, получаемое при переработке угля, горючих
сланцев и биомассы методом Фишера-Тропша; диметиловый эфир, сырьем для
производства которого является природный газ, метанол и биомасса. Также для
дизельных двигателей применяются смесевые топлива: метана (или пропана) и
дизельного топлива (15-30%); около 80% дизельного топлива, 20% воды и 1%
специального эмульгатора с обработкой смеси в диспергаторе; дизтоплива, 710% этанола и 1-2% присадок (выпускается под названием E-diesel), дизельного
топлива с добавлением 2% или 5% биодизеля.
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Abstract. In this paper considers the prospects of the use of vegetable raw
materials for the development of innovative technologies smoothies that boost the
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resistance and adaptation of the body of the child, due to the content of functional
ingredients of natural origin.
Key words: smoothie, baby nutrition, berries, nuts, sesame, walnut milk.
Аннотация. В работе рассматривается перспективность использования
растительного сырья для разработки инновационных технологий смузи,
которые повышают резистентность и адаптацию организма ребенка,
благодаря
содержанию
функциональных
ингредиентов
природного
происхождения.
Ключевые слова: смузи, детское питание, ягоды, орехи, кунжут, ореховое
молоко.
Healthy generation is the basis for a successful future of our society. From
modern man requires the ability to quickly adapt to changing living conditions and
crisis situations that require increased physical, mental and intellectual effort [1].
Recent years have seen persistent breach in the structure of food preschoolers.
Research findings indicate a sharp decline in consumption of biologically valuable
products, meat by 37%, milk and dairy products – by nearly 35%, eggs – by 38%,
fish – by 81%, fruits and vegetables – at 49% while increasing the consumption of
bread, animal fat, potatoes. In preschool children due to a deficiency in the diet of
vitamins, especially antioxidant series (A, E, C), macro- and micronutrients (iodine,
iron, calcium, selenium), polyunsaturated fatty acids, dietary fiber is observed socalled hidden hunger. Improper diet and promotes a sharp increase in children of
chronic non-infectious diseases of the cardiovascular system, gastrointestinal tract,
metabolic diseases and so on.
Functional foods – these are what compensate for shortage of biologically active
components in the body and maintain normal functional activity of organs and
systems reduce the risk of various diseases and can be consumed regularly as a part
of the normal diet. An important indicator of such products – their composition. The
presence of functional ingredients provides the ability to normalize and regulate
specific functions and biochemical reactions. According to the latest data to fully
meet the vital needs of the human food should contain more than 20 thousand
different dietary compounds of plant, animal and microbial origin [6]. According to
statistics, the number of functional food consumers in the European market is
growing by 6-7%. Functional foods are products that have a positive effect on human
health during their regular use in effective doses. In nutritional ingredients they
contain functional ingredients that positively affect the human body, which helps to
adapt to the external environment, prevent the occurrence of diseases.
The purpose of research is the justification for the use of berries, nuts and seeds
in the technology of smoothies functionality for children.
Object of study – technology of smoothies for preschool children.
Subject of investigation – raspberry, cranberry, blueberry, cranberry, blackberry,
strawberry, gooseberry, cloudberry, buckthorn, pineapple guava, almond (GOST
16831–71), walnut (GOST 16832–71), sesame (TU 01.1–24435116–002–2010).
A significant theoretical and practical contributions to the development of
technology products made for children L. Arsenyev, M. Hulich, A. Dorohovych, V.
Korzun, I. Konya, N. Lipatov, K. Ladodo, M. Peresichny, A.Sobko, V. Tutelyan, P.
Научные труды SWorld

47

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 45

Технические науки

Marteau, K. Zanini and others .
Milk – a valuable product for baby food that contains protein, calcium, vitamins
A, group B. Children are recommended to consume milk and dairy products. 8-10%
of children suffer from allergies to milk protein – casein and lactose. Milk from nuts
and seeds can serve as an excellent alternative to cow's milk for those who are
allergic to dairy products and who have lactose deficiency. Nut milk can be added to
the smoothies, cocktails, prepare ice cream at its base, and just eat itself.
Recently sweet desserts and drinks became popular among children. Smoothies
– a cold dessert drink as shredded in a blender and mixed berries or fruit (usually one
type) with the addition of pieces of ice, juice or milk.
A comparative analysis of the chemical composition of cow's milk and milk
from nuts and seeds.
Comparative analysis of the raw material for the smoothies discovered that
proteins in almonds, walnuts contain 5-6 times more than cow's milk. Fat in almonds,
walnuts 15 –19 times more than the control, sesame – 15 times. Carbohydrates in
almonds and walnuts in 2 times more sesame – 5 times. Vitamin A in almonds 15
times more in walnuts – 40 times. Vitamin B9 in nuts 19 times more andin sesame
B1– in 31 times. Vitamin C in almonds and walnuts over 2-4 times. Calcium in
almonds over 2 times in walnuts 89%, sesame – 12 times. Magnesium in almonds
over 16 times in walnuts – 8 times in sesame – 38.Phosphorus in almonds and
walnuts more than 3-5 times in sesame – 8 times.
So, nut milk on biological value does not concede cow's milk and significantly
higher than the content of minerals and vitamins. By comparing the chemical
composition of almonds and walnuts found that almonds contain more vitamins and
minerals than walnuts, but asalmonds have higher cost, walnuts is better used to
smothies.
Berries are rich in various acids (coffee, citric, tartaric and malic) and tannins
[3]. They are a valuable raw material content of flavonoids, which are important for
children. Flavonoids – one of the most diverse and widespread group of phenolic
compounds. To date, more than 8000 known flavonoids. They are widely distributed
in the plant world and marked by an exceptional variety of species [5]. Flavonoids
can also be called natural vegetable dyes. However, they are only in plants, but in any
case not in the animal body. Most flavonoids found in blueberries, raspberries,
blueberries, strawberries [4].
Functional foods must meet 10-50% of daily needs. Analysis berry raw
materials found that meet the daily requirement for vitamin PP in raspberries is 5.8%,
the cloudberry and sea buckthorn – 4%, blueberries and wild strawberries – 3.3%;
vitamin E – buckthorn in 71.4%, 21.4% in cloudberry in vitamin C – in wild
strawberries, gooseberries and strawberries 60% to 400% sea buckthorn in strawberry
120%, vitamin B2 – in blackberries, wild strawberries, sea buckthorn, strawberries
5%, cranberries, blueberries, gooseberries, cranberries – 2%. The study of the
nutritional value of raw berry gave grounds for designing technology zone (table. 3).
Justification of functional formulations specific to their properties, as their
function in the finished food product.
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Protein,g
Fats, g
Saturated fatty acids, g
Polyunsaturated fatty acids, g
Monounsaturated fatty acids, g
Carbohydrates, g
А, mcg
В1
Е
В2
В6
В5
В9, mcg
Beta-carotene
С, mcg
РР
В4
Calcium
Magnesium
Sodium
Potassium
Phosphorus
Chlorine
Manganese
Iodine, mcg
Iron
Sulfur
Selenium
Zinc
Cuprum, mcg
Fluorine, mcg
Silicon
Energyvalue

Nameofitem
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Vitamins, mg
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Mineralsmg

Cow'smilk
2,8
3,2
2
1,2
18
4,7
0.02
0,04
0,2
0,05
0,4
5
1
1,3
0,1
120
14
50
146
90
110
0,006
9
0,06
29
0,4
12
20
58

Almond
18,6
57,7
5
7,2
31
13
3
0,3
24,6
0,7
0,3
0,04
40
0,02
1,5
4
52,1
273
234
10
748
473
39
1,92
2
4,2
175
2,5
2,1
142
91
50
649

Walnut
16,2
60,8
5,5
30,4
18,2
11,1
8
0,4
2,6
0,1
0,8
0,8
77
0,05
5,8
4,8
89
120
7
474
332
25
1,9
3,1
2
100
4,9
2,5
527
685
60
630
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Difference, %
664,2
1803,1
250
600
172,2
276,5
15000
625
433,3
600
10
800
2
115,3
4000
227,5
1671,4
20
512,3
525,5
35,4
32000
22,2
7000
603,4
530
1183,3
455
1118,9

Difference, %
578,5
1900
275
2533,3
101,1
236,1
40000
975
80
1600
200
1540
5
446,1
4800
74,1
857,1
14
324,6
368,8
22,7
31666
34,4
3333,3
344,8
630
4391,6
3425
1086,2

Analysisofthechemicalcompositionofnuts, 100 g.
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Sesame
19,4
48,7
6,6
44
48
26,04
1,3
2,3
0,3
0,4
97
4
1474
540
39
497
720
2,46
61
7,2
4,08
199
605

1940
4000
1228,3
3857,1
78
340,4
800
41000
101667
1790
34
1043,1

Difference, %
692,8
1521,8
330
3666,6
266,6
554
3125
166,6
720

Таble 1

g

%
g
%
g
%
g
%
g
%
g
%
g
%
g
%
g
%
g
%
g
%
g
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Dailydemand

Feijoa

Strawberries

Seabuckthorn

Averin

Gooseberry

Bog-berry

Wild strawberry

Blackberry

Blueberries

Cranberry

Raspberry

Berry, 100 g

Unit of
measurement
PP , mg

12

5,8
0,7
2,5
0,3
3,3
0,4
5
0,6
3,3
0,4
2,5
0,3
3,3
0,4
4,1
0,5
4,1
0,5
3,3
0,4
2,5
0,3

E, mg

7

8,5
0,6
14,2
1
20
1,4
17,1
1,2
7,1
0,5
14,2
1
7,1
0,5
21.,4
1,5
71,4
5
7,1
0,5
-

C, mg
50

50
25
30
15
40
20
30
15
120
60
30
15
60
30
58
29
400
200
120
60
40,6
20,3

B9, mcg
80

7,5
6
0,03
0,03
25
20
1,3
1
6,3
5
11,3
9
25
20
47,5
38

B6, mg

1

5
0,05
2
0,02
2
0,02
5
0,05
5
0,05
2
0,02
2
0,02
7
0,07
5
0,05
5
0,05
3
0,03

B2, mg

0,8

2,5
0,02
1,3
0,01
1,3
0,01
1,3
0,01
3,8
0,03
2,5
0,02
1,3
0,01
7,5
0,06
3.8
0,03
3,8
0,03
0,01
0,008
600

5,5
33
1,3
8
2,8
17
83,5
5
5,5
33
25
150
41,6
250
0,8
5
-

ISSN 2224-0187
50 (Р) / 2410-6720 (О)

1,1

6,4
0,07
5,5
0,06
7,3
0,08
2,7
0,03
72,7
0,8
5,5
0,06
4,5
0,05

B1, mg

Analysis of the nutritional value of raw berry
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A, mcg
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Beta-carotenemcg
400

0,05
0,2
0,01
0,05
0,02
0,1
0,007
0,03
0,05
0,2
0,2
0,9
0,3
1,5
0,007
0,03
-

Protein
68,1

1,2
0,8
1,02
0,7
1,5
1
2,9
2
1,2
0,8
0,7
0,5
1,02
0,7
1,2
0,8
1,3
0,9
1,2
0,8
1,8
1,2

Waxes
71,7

0,4
0,3
0,7
0,5
0,1
0,1
0,6
0,4
0,3
0,2
1,3
0,9
3,5
2,5
0,6
0,4
1,1
0,8

Carbohydrates
238,9

3,5
8,3
3,3
8
3,2
7,7
1,8
4,4
2,6
6,3
1,6
3,8
3,8
9,1
3,09
7,4
2,09
5
2.6
6,3
0,5
1,24

Таble 2

1874,8

2,2
42
2,3
43
1,9
35
1,7
31
1,8
34
1,4
26
2,3
43
1,5
28
2,8
52
2,2
41
2,9
55

Energyvalue
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When you create a functional compositions key place is the set of predicted
functional and technological characteristics and properties, compatibility and specific
interactions with other prescription components compounds and finished products. It
is this complex determines the feasibility of using functional compositions in the
production of culinary products [7].
Таble 3
Construction technology of smoothies

Cat-Compote
(control)

5

-

15…75
5,5…27,5
100…500

Ca+Mg+С+F=
assimilation of trace
elements fort hed
evelopment of teet
hand bones

Potassium –
150 mg
C – 55 mg
Ca – 1000 mg

Buckthorn – 75 g
sugar – 10 g
water – 100 g
lemon – 5 g
cinnamon – 5 g
mint – 5 g

Kung-Fu
Panda

4

Ca – 1000 mg
Mg – 15 mg
C – 55 mg
F – 1 mg

100…500
1,5…7,5
5,5…27,5
0,1…0,5

sesame milk – 100 ml
banana – 50 g
strawberry – 50 g
flower honey – 5 g

Сa – 1474 mg
Mg – 21mg
C – 30 mg
F – 0,15 mcg

Myrmidon

3
A – 500 mcg

С+Е+Zn+А=
assimilation of trace
elements for the
development of sight

E – 10 mg
Potassium –
150 mg
В9 – 80 mcg
C – 55 mg
Zn – 6 mg

1…5
15…75
8…40
5,5…27,5
0,6…3

almond milk – 90 ml
banana – 35 g
strawberry – 35 g
apple – 35 g
flower honey – 5 g

E – 22,14mg
Potassium –
121,8 mg
В9 – 7 mg
C – 35 mg
Zn – 4,7 mcg

Mumps Peppe

2

The content of
micro
elements
6
А – 0,18 mg

В4+В9+І+А=
assimilation of trace
elements for the
development of the
digestive system,
metabolism

B4 – 100 mg
B9 – 80 mcg
I – 0,09 mg
A – 500 mcg

10…50
8…40
0,009…0,04
5
50…250

banana – 60 g
feijoa – 20 g
walnut milk – 100 ml
raspberry – 20g

B4 – 5,8 mg
B9 – 7,6 mcg
I – 3,1 mg
A – 6,6 mcg

Sponge Bob

1

10-50%

Ingredients 200 g
output

I+К+Мg+P=
assimilation of trace
elements for the
development of the
nervous system

I – 0,09 мg
K – 2,5 мкg
Mg – 200 мg
P – 1450 мg

0,009…0,04
5
0,25…1,25
20…100
145…725

almond milk – 100 ml
kiwi – 40g
oat flakes – 50 g
flower honey – 10 g

I – 2 mg
K – 16,1mcg
Mg – 65 mg
P – 1,8 mg

Tom and Jerry

Synergy of nutrients

The daily need
for nutrients

РР+В5+Fe+Zn+Cu=
assimilation of trace
elements for the
development of the
blood system

PP – 12 mg
B5 – 4 mg
Fe – 10 mg
Zn – 10 mg
Cu – 1,5 mg

1,2…6
0,4 …2
1…5
1…5
0,15…0,75

raspberry – 30 g
sesame milk – 100 ml
flower honey – 10 g
oat flakes – 30 g
kiwi – 30 g

PP – 0,2 mg
B5 – 61mg
Fe – 80 mcg
Zn – 0,9 mg
Cu – 40,5 mcg

Spiderman

Effectson
the body

А +Zn+ Mg+I=
assimilation of trace
elements for the
development of the
immune system

A – 500 mcg
Мg – 200 mg
I – 0,09 mg
Zn – 10 mg

50…250
20…100
0,009…0,04
5
1…5

pumpkin – 90 g
oat flakes – 15 g
walnut milk – 90 ml
flower honey – 5g

А – 225 mcg
Мg – 19,5 mg
I – 2,79 mcg
Zn – 4,7 mcg

50…250

Potassium –
6,9 mg
С – 0,19 mg
Са – 12,15 mg

Functional foods are created on the basis of food combinatorics studies by
quantitative selection of basic raw materials, ingredients, food additives, the totality
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of which provides for the formation of desirable organoleptic and physic-chemical
properties, and given the level of food, biological and energy value.
The technologies of smoothies reflects the interaction of vitamins and minerals.
For the development of teeth and bones need calcium, and magnesium fluoride,
which in large numbers contained in sesame milk, flower honey and banana
respectively. For the immune system has been developed smoothies based on almond
milk, dried apricots, raisins, oat flake sand honey containing vitamins such as C, E,
PP and minerals – calcium and zinc. For the proper functioning of the digestive
system and metabolism smoothies developed from the milk of the walnut and feijoa,
which contain large amounts of iodine and vitamin B9. For the development of the
nervous system needed magnesium, phosphorus, and vitamin K, which provide
almond milk, kiwi andoat flakes. Iron, zinc, cuprum, which contained in raspberries,
milk, sesame and kiwi, are useful for the blood system. Separately, the smoothy has
developed technology based on pumpkins. Pumpkin was chosen because of high
content of vitamins B, A, K, C and pectin (fiber). Pumpkin approaches for disease
prevention hematopoietic bone and digestive systems.
There is vitamin K in the pumpkin in large quantities, which no longer exists in
almost any fruit and vegetables. Lack of vitamin K is very harmful for the body.
Nosebleeds, bleeding gums – all this is not the worst complications of the digestive
system. Pumpkin juice also has the ability to rid the body of radionuclides. This
ability is achieved by having a pumpkin-soluble dietary fiber, which fold increase
bowel - its motor function. Pumpkin juice is generally suitable for cleaning the body.
It clears excess cholesterol from blood vessels, normalizes water – salt balance.
The design takes into account that calcium decreases the absorption of
magnesium, vitamin C, restoring oxidized vitamin E, and zinc reduces absorption of
calcium, vitamins of group B are incompatible with vitamin E, calcium and zinc
reduce the absorption of iron, calcium and iron reduce assimilation of zinc in the
intestine, zinc reduces assimilation cuprum, cup rum in creases brought many
benefits iron body.
Given the above, we consider it appropriate to use sesame seeds, nuts and
berries to develop innovative technologies of smoothies that increase the resistance
and adaptability of the child, thanks to functional ingredients of natural origin.
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Аннотация. Цель работы состоит в том, чтобы исследовать влияние
морских водорослей на изменения качества органолептических показателей в
процессе хранения.
Ключевые слова: масло сливочное, ламинария, фукус, спирулина,
цистозира,
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Annotation. The aim is to investigate the influence of algae on changes the
organoleptic characteristics quality of the butter in storage.
Keywords: butter, laminaria, fucus, spirulina, cystoseira, storage, quality
indicators, organoleptic characteristics.
Масло сливочное – это продукт, содержащий большое количество жира,
который в процессе хранения подвергается гидролитической и окислительной
порче. Введение антиоксидантов природного происхождения в масло
сливочное способствует сохранению высоких потребительских показателей
продукта за счет блокирования накопления свободных радикалов и накопления
свободных жирных кислот. Многочисленными исследованиями показано, что
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внесение растительных добавок улучшает органолептические показатели
готового продукта, положительно влияет на формирование его структуры и
консистенции, придает продукту высокие показатели пластичности,
термоустойчивости и намазываемости, тормозит процессы окисления во время
хранения. В качестве добавок использовались растительные пищевые добавки
функционального назначения: полисахариды с пектином и инулином,
криопорошки из свеклы, почек черной смородины, топинамбура, моркови, с
добавкой из семян льна и др. [1-3].
В настоящее время наблюдается повышенное внимание к морским
водорослям, которые содержат комплекс жизненно важных и необходимых для
человека органических и минеральных веществ. Химический состав водорослей
характеризуется содержанием высокомолекулярных полисахаридов, таких как
альгиновая кислота (до 25%), манит (до 21%), фруктоза (до 4%), витаминов В1,
В2, В12, А, С, D, Е, пигментов, биофлавоноидов, йода, селена и др. По
содержанию многих химических элементов водоросли значительно
превосходят наземные растения [4]. Поэтому, использование морских
водорослей в качестве наполнителей (добавок) может решить проблему
увеличения срока хранения сливочного масла и повысить биологическую
ценность этого продукта.
Цель работы – установить влияние добавок морских водорослей на
изменения органолептических показателей в процессе хранения при различных
температурах.
Материалы и методы. Масло сливочное с морскими водорослями
вырабатывали методом преобразования высокожирных сливок в соответствии с
ТУ У 15.5-00499706-011:2016 «Масло сливочное обогащенное порошком из
морских водорослей».
Образцы хранили при двух температурных режимах: 3±2 °C и минус 7±2
°C. Наблюдали за изменением органолептических показателей в соответствии с
методикой [13]. Перед проведением оценки консистенции образцов сливочного
масла с морскими водорослями доводили до необходимой температуры.
Консистенцию определяли при температуре 18 ± 1 °С разрезанием. Судили по
сохранению или изменению структуры, наличию или отсутствию влаги на
срезе. Констатируя состояние, форму и поверхность среза. Цвет исследуемых
образцов сливочного масла с морскими водорослями определили осмотром.
Запах и вкус органолептически: 5 г продукта подвергали разжевыванию в
течение 30 с без проглатывания. Добиваясь равномерного распределения
продукта по всей полости рта и судя об улавливаемых привкусах в начальный
момент помещения пробы на язык и после разжевывания.
Результаты и обсуждение. Одной из основных причин ухудшения
качества масла является окислительная порча его жировой фазы, которая
предопределяет изменения вкусового букета продукта. Результаты изменения
органолептической оценки образцов сливочного масла с водорослями по
сравнению с контрольным в процессе хранения при плюс 3±2 ° представлены
на рис. 1.
Все
образцы
обладали
приемлемыми
органолептическими
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характеристиками и имели пластичную в меру плотную консистенцию, чистый,
приятный вкус и аромат использованной добавки.
В процессе хранения отмечено ухудшение органолептических показателей
всех образцов сливочного масла, однако в контрольном образце эти изменения
проходили с большей скоростью по сравнению с образцами с водорослями.
Так, к 45 суткам хранения в контрольном образце было снижение
органолептических показателей на 4 бала, в то время как в образцах масла с
водорослями – на 2 бала.

Рис.1. Динамика изменения органолептических показателей сливочного
масла при температуре хранения плюс 3±2ºС;
сливочное масло:1 – контроль; 2 - с ламинарией; 3 - с фукусом;
4 - с спирулиной; 5 – с цистозирой

Рис.2. Динамика изменения органолептических показателей сливочного
масла при температуре хранения минус 7±2ºС;
сливочное масло: 1 – контроль; 2 - с ламинарией; 3 - с фукусом; 4 - с
спирулиной; 5 – с цистозирой
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Замораживание и холодильное хранение замедляют процессы ухудшения
качества продукции, что также согласуется с нашими данными. Хранение при
минус
7±2°С
сопровождается
замедлением
процесса
ухудшения
органолептических показателей (рис.2).
Так, в контрольном образце снижение органолептической оценки на 4
бала и на 2 бала в образцах с морскими водорослями нами установлено после
55 суток хранения. Основной недостаток сливочного масла к этому сроку
хранения проявлялся в слабо выраженном окисленном и салистом вкусе.
Таким образом, морские водоросли в составе сливочного масла замедляют
процессы ухудшения органолептических показателей, а режимы хранения
также влияют на изменения этих показателей. Наши данные согласуются с
результатами предшествующих исследований, которые показали влияние
добавок растительных компонентов и экстрактов в сливочное масло на
комплекс показателей качества [2].
Выводы. Обогащение сливочного масла морскими водорослями замедляет
ухудшение органолептических показателей, а также процессы окисления и
гидролиза жира при хранении, как при плюсовой, так и минусовой
температуре.
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Анотація. Проведено системний аналіз виробництва молока, висвітлені
питання виробництва і споживання молока та молочної продукції.
Ключові слова: ринок, молоко, молочні продукти, вершкове масло,
асортимент вершкового масла із наповнювачами.
Abstract. A system analysis of milk production was conducted, and the issues of
production and consumption of milk and dairy products were highlighted.
Keywords: market, milk, dairy products, butter, assortment of butter with
fillings.
В останні роки виявлено підвищення інтересу до повноцінних видів
натуральної сировини і харчових продуктів, так як вони являють собою головні
фактори здоров’я людини. Основною цінністю молока та молочних продуктів є
жири, білки, мінеральні речовини, безліч гормонів і ферментів, а також
вітамінів. Кожна з складових частин молока має корисні властивості, які
обумовлені високою біологічною цінністю.
Молочний жир надзвичайно необхідний для нормального росту і розвитку
людини: його вітаміни і складові захищають організм від інфекційних
захворювань, роблять шкіру еластичною і недоступною для проникнення
мікробів, позитивно впливають на зір. Вершкове масло необхідно в харчуванні
хворих після операцій на шлунку і кишечнику.
В сучасних умовах особливу актуальність набуває проведення досліджень
ринку молочної сировини, структуру виробництва молочної продукції в Україні
та висвітлення перспективних напрямків в технології вершкового масла з
наповнювачами з метою забезпечення населення повноцінними харчовими
продуктами.
Мета досліджень визначалась в оцінці стану та перспектив розвитку
ринку вершкового масла в Україні.
Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для досліджень слугували
літературні дані, статистичні дані Держкомстату України. Методи досліджень –
аналітичний огляд літературних джерел, присвячених цій проблемі, та
проведення моніторингу асортименту вершкового масла.
Світовий ринок молока сьогодні визначається обсягом, приблизно в 600
млн т. З них коров’яче молоко становить понад 80%, решта – буйволяче, козяче,
овече. За даними української Спілки молочних підприємств, у світі в
середньому в рік виробляється 714 млн т молока. Україна входити входить до
десятки самих вагомих світових виробників молока та молочних продуктів: ЄС
- 148 млн. т, Індія - 112,1 млн. т, США - 87 млн. т, Китай - 36,7 млн. т, Росія 31,8 млн. т, Бразилія - 29,5 млн. т, Нова Зеландія - 15,48 млн. т, Україна – 11, о
млн. т, Австралія - 9,02 млн. т, Білорусія - 6,6 млн. т та Казахстан з обсягом 5,38
млн. т [1].
За підсумками «Аграрного інформаційного агентства», виробництво
молока в Україні станом на 2015 рік склало 42 %, що на 28% менше порівняно
із минулими роками. Експерти аргументують це тим, що скорочується
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Анотація. Наведено результати сенсорного аналізу вершкового масла із
морськими водоростями методом профілю флейвору. Показано доцільність
його використання для виявлення дескрипторів органолептичних властивостей
вершкового масла.
Ключові слова: вершкове масло із морськими водоростями,
органолептичне оцінювання, сенсорна характеристика, метод профілю
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Abstract. The results of sensory analysis of butter with seaweed according to the
flavor profile method are presented. Also it was proved its expediency of to identify
the organoleptic properties of butter.
Keywords: butter with seaweed, organoleptic evaluation, sensory analysis,
flavor profile method, descriptors.
Постановка проблеми. Проблема збереження здоров'я і збільшення
тривалості життя людини – одна з найважливіших і найактуальніших в біології
і медицині. Останніми роками в Україні відзначається зростання серцевосудинних, шлунково-кишкових, ендокриннихі онкологічних захворювань, що
супроводжуються порушенням імунітету. Основною причиною виникнення цих
видів патологій є несприятлива екологічна ситуація, а також істотна зміна
структури іякості харчування населення.
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Сучасна система харчування не здатна повністю забезпечити потреби
організму необхіднимнабором макро- і мікроелементів, вітамінів. Тому існує
думка, що саме незбалансована структура харчування відповідальна за низьку
тривалістьжиття серед населення. Підвищені рівні радіаційної і хімічної загрози
щебільш ускладнюють ситуацію [1, 2].
На даний час в Україні панує тенденція розширення сегменту ринку
оздоровчими продуктами. Оздоровчі продукти до складу яких введені
функціональні інгредієнти можуть розглядатися з економічної точки зору –
виступати
потужним
засобом
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства, за рахунок виготовлення таких продуктів, а також із
соціокультурної – підтримка та розвиток напрямку здорового харчування
населення.
До числа таких продуктів можна віднести вершкове масло із морськими
водоростями (ламінарія, фукус, спіруліна та цистозіра). Саме завдяки
поєднанню хороших органолептичних властивостей, вмісту цінних біологічно
активних сполук являється перспективним напрямком в маслоробній
промисловості.
В
Національному
університеті
біоресурсів
та
природокористування України розроблено рецептури вершкового масла із
ламінарією, фукусом, спіруліною та цистозірою [3, 4], які містять у своєму
складі біоорганічні сполуки йоду селену та інші мінеральні речовини, вітаміни
групи А, В, С.
На сьогодні діючі державні стандарти [5] на вершкове масло з
наповнювачами не передбачає комплексної оцінки фізико-хімічних і
органолептичних показників їх якості. Чинний нормативний документ
регламентує лише загальноприйняті показники якості та безпечності, такі як
зовнішній вигляд та консистенція, колір, смак та запах , масова частка жиру,
масова частка вологи, вміст токсичних елементів тощо. НД не враховують
хімічний склад водоростей та попередню їхню підготовку.
Проте споживач при виборі вершкового масла зважає як на корисність і
ціну, так і на органолептичні властивості. Саме тому вдосконалення сенсорних
характеристик вершкового масла із морськими водоростями методом
визначення профілю флейвору є актуальним.
Метод профілю флейвору є одним із групи методів, використовуваних для
опису сенсорних характеристик і вважається основоположним для багатьох
інших описових методів. Сьогодні під поняттям флейвору розуміють
комбінований ефект від смакових властивостей, ароматичного сприйняття та
відчуттів дотику в порожнині рота [6]. Метод профілю флейвору – це спроба
охарактеризувати «флейвор», беручи до уваги всі дескриптори, які формують
загальне враження від продукту з точки п’яти основних критеріїв: характеру
дескрипторів, їх інтенсивності, порядку прояву цих дескрипторів , після смаку
та їх повноти (феномен, який виражається загальним враженням від
поєднуваності складових продукту) [7, 8].
Мета роботи – визначення профілю флейвору розробленого вершкового
масла із морськими водоростями і встановлення їх відповідності гіпотетичному
еталону.
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Матеріали та методи. Об’єкти дослідження – розроблені види
вершкового масла з ламінарією, вершкового масла з фукусом, вершкового
масла з спіруліною, вершкового масла з цистозірою, а також контрольний
зразок вершкове масло «Бутербродне».
Сенсорний аналіз вершкового масла проведено відповідно до міжнародних
стандартів ISO. Для створення профілів застосовано метод, викладений в ДСТУ
ISO 6564:2005 "Дослідження сенсорне. Методологія. Методи створювання
спектра флейвору" [9].
Результати дослідження. Дослідження сенсорного аналізу вершкового
масла, показали, що вершкове масло із ламінарією характеризувалося
гармонійним смаком і ароматом із солонуватим присмаком, що нагадував смак
ікри. Зразок вершкового масла із фукусом мало гармонійний солонуватий смак,
який нагадував смак «фісташки». Вершкове масло із спіруліною мало високі
смакові властивості, смак подібний до присмаку оселедця.
За дескриптором солодкуватий смак найкраще виявився у вершковому
маслі із цистозірою. Після смак цього зразку нагадував «шоколадне вершкове
масло».
Для наочного сприйняття результатів побудовано розгорнуті профілографи
флейвору розроблених зразків вершкового масла з морськими водоростями
(рис. 1 - 4).

Рис. 1. Профілограма флейвору вершкового масла із ламінарією

Рис. 2. Профілограма флейвору вершкового масла із фукусом
Порівнюючи розраховану загальну оцінку в балах, найбільш наближеними до
еталону є зразки вершкового масла із ламінаріє та фукусом – з оцінкою 30.0.
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Рис. 3. Профілограма флейвору вершкового масла із спіруліною

Рис. 4. Профілограма флейвору вершкового масла із цистозірою
Різницею в 1.7 та 3.0 бала від еталону мають зразки вершкового масла із
цистозірою та вершкового масла із спіруліною, що свідчить про необхідність
коригування їх рецептур для максимального наближення до еталону.
Висновки. Ароматично - смаковий комплекс вершкового масла із
морськими водоростями демонструє оригінальність і унікальність продукції.
Сформовані органолептичні профілі, підтверджують актуальність використання
морських водоростей в технології вершкового масла. В ході дослідження
вершкового масла із морськими водоростями
були виділені основні
дескриптори аромату та смаку. Всі зразки за органолептичними показниками
наближені до еталону , а отже – відповідають очікуванням цільової категорії
споживачів.
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Анотація. Обґрунтовано доцільність створення нових видів масла
вершкового із використанням морських водоростей. Встановлено, що
додавання ламінарії, фукусу, спіруліни та цистозіри до рецептури вершкового
масла сприяє підвищенню його харчової цінності завдяки покращення макро- і
мікроелементного складу, а саме збагаченню кінцевої форми продукту йодом
та селеном.
Ключові слова: вершкове масло, функціональні інгредієнти, ламінарія,
фукус, цистозіра, спіруліна, йод, селен.
Annotation. In the article the expediency of creation of new types of butter using
algae. It was established that the addition of laminaria, fucus, spirulina and
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cystoseira butter recipes to improve its nutritional value thanks to improved macro
and trace element composition, namely enrichment of the final product form iodine
and selenium.
Key words: butter, functional ingredients, kelp, fucus, cystoseira, spirulina, jod,
selen.
Деформація раціонів харчування в Україні призвела до низького
споживання біологічно активних інгредієнтів (повноцінного білка, складних
вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин), що спричиняє зниження
загального опору організму людини до несприятливих чинників навколишнього
середовища [1-3].
Проблема йоддефіциту сьогодні є однією з серйозних чинників погіршення
ситуації щодо фізичного і психічного здоров’я населення в усьому світі. В
Україні проблема йоддефіцитних захворювань упродовж останніх років значно
загострилася. Це пов’язано як із ліквідацією попередньої системи профілактики
йод дефіцитних захворювань, так і з помітним зменшенням у харчуванні
населення частки продуктів, відносно багатих на йод та інші мікроелементи [4].
Більш сучасних технологій збагачення йодом харчових продуктів передбачають
використання термічної обробки харчового продукту, наслідком чого до 50%
йоду, включеного у склад продукту, порушується [3]. Саме тому, збагачення
традиційних харчових продуктів йодвмісної сировини без використання
термічної обробки є актуальною проблемою.
Вершкове масло - один з найбільш запитуваних і незамінних продуктів
харчування. Це продукт з високою концентрацією молочного жиру, який
володіє серед природних жирів найбільшою харчовою і біологічною цінністю.
Слід відзначити, що в даний час при виробництві вершкового масла
широко використовуються харчові інгредієнти, орієнтовані на використання
добавок природного походження, що володіють специфічними і
функціональними властивостями, широкою гамою колірних і смакових
відтінків, характеризуються підвищеним вмістом біологічно активних речовин,
мікро- і макроелементів. Проте, розширення асортименту цих видів продуктів,
не втрачає своєї актуальності.
Одним з пріоритетних напрямків у виробництві функціональних продуктів
є використання морських водоростей. В даному напрямку особливий інтерес
являють біологічно активні добавки морських водоростей ламінарії, фукуса,
спіруліни і цистозири.
Матеріали та методи. Органолептичну оцінку контрольних зразків
вершкового масла та експериментальних проведено за двадцяти баловою
шкалою згідно з ДСТУ4399:2005 [5].
Вміст макро- та мікроелементів у морських водоростях та маслі з
наповнювачами визначено за методами кількісного емісійного спектрального,
нейтронно-активаційного, атомно-адсорбційного і рентгенофлуоресцентного
аналізу
(РФА)за
допомогою
портативного
енергодисперсійного
рентгенофлуоресцентного аналізатора ElvaX-med [6].
Результати дослідження. За результатами дегустаційної оцінки
контрольний зразок вершкового масла отримав найменшу кількість балів –
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17.5. Якість вершкового масла всіх досліджуваних зразків була вища порівняно
з контрольним зразком: вершкове масло з ламінарією та фукусом отримали
майже максимальну суму балів – 19.8 і 19.5, а зі спіруліною та цистозірою 18.5
та 18.0 відповідно.
Найбільшу кількість балів за органолептичними показниками отримало
вершкове масло з ламінарією, яке характеризувалось більш пластичною,
щільною на вигляд, однорідною за всією масою консистенцією; смак і запах –
чистий, вершковий, солонуватий з гарно вираженим приємним присмаком
морської водорості, має світло-оливковий колір. Вершкове масло з фукусом
мало світло бурий колір з вираженим запахом вершків і незначним ароматом
фукусу та приємним в міру солоним смаком з ледь відчутним присмаком
внесеної добавки.
Вершкове масло із спіруліною відрізнялось від попередніх зразків
ізумрудним відтінком, високими смаковими властивостями, подібними до
присмаку оселедця.
Вершкове масло із цистозірою за показником консистенція
характеризувалось пластичною, щільною консистенцією, мало темно-кремовий
колір. Смак цього зразку нагадував присмак шоколадного вершкового масла.
Таким чином, за органолептичними показниками вершкове масло з
наповнювачами у вигляді морських водоростей переважало контрольний
зразок. Для оцінки ефективності збагачення вершкового масла морськими
водоростями, а саме мінеральними речовинами, нами проведено порівняльний
аналіз мінерального складу нових продуктів відповідно до 10% добової потреби
згідно з рекомендаціями адекватного рівня споживання (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка відповідності мінерального складу вершкового масла із
наповнювачами з морських водоростей адекватному рівню споживання
Вершкове масло з
Елемент

Кальцій
Калій
Магній
Фосфор
Залізо
Йод
Селен

контроль
10.16±0.2
1
15.53±0.3
4
0.52±0.03
25.3±0.20
0.026±0.2
6
–
–
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ламінарією

фукусом

спіруліною

Макроелементи

10% від
адекватного
рівня
цистозірою споживання
, мг [7]
120.0

73.91±1.37

36.56±0.60

13.18±0.54

49.98±1.16

59.17±1.93

22.59±0.92

28.29±0.45

37.98±1.32

19.89±0.08
41.7±0.21

1.76±0.06
1.86±0.09
26.4±0.24
27.2±0.21
Мікроелементи

1.56±0.05
26.1±0.20

40.0
120.0

5.22±0.013

0.018±0.004

сліди

1.50

39.68 ± 2.23

41.45 ± 2.39

3.41 ± 1.4

1.21 ± 1.2

28.03 ±
1.81
4.3 ± 1.3

0.014±0.00
4
12.59 ±
1.45
1.2 ±1.5
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Мікроелементний
склад
вершкового
масла
з
наповнювачами
характеризується присутністю йоду та селену у кількостях, які перевищують
10-процентний адекватний рівень споживання цих інгредієнтів. Отже, за
вмістом йоду та селену досліджувані зразки вершкового масла є продуктами з
функціональними інгредієнтами, що дозволяє їх рекомендувати для вживання
як для профілактиці, так і при дефіциті йоду та селену у раціоні харчування.
Висновки. Споживні властивості вершкового масла з морськими
водоростями
характеризуються
більш
високими
органолептичними
показниками завдяки поліпшення смаку і консистенції і може бути
рекомендовано для ліквідування йод дефіцитного стану та підвищення
антиоксидантних властивостей організму людини.
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Анотація. Досліджено можливість покращення мінерального складу
вершкового масла, завдяки використанню морської водорості ламінарії.
Встановлено мінеральний склад запропонованого продукту та добове
забезпечення людини важливими макро- і мікроелементами при його
споживанні.
Ключові слова: мінеральний склад, масло вершкове, морська водорість
ламінарія.
Abstract. The possibility of improving the mineral composition of butter, thanks
to the seaweed kelp. Determined the mineral composition of the proposed product
and provide daily human important macro-and micronutrients in its consumption.
Keywords: mineral composition, butter, seaware laminarija.
ХХІ століття висунуло нові вимоги до харчових продуктів. Підвищення
впливу на психологічний стан людей, зниження фізичного навантаження,
погіршення екологічного стану, масштабне розширення спектру вживання
людьми ліків та антибіотиків погіршують стан здоров’я населення. Також
негативно впливають соціальні чинники, що спричиняє дисбаланс в харчуванні.
Це призводить до зменшення якості продуктів в раціоні і одночасно до
зниження кількості біологічно активних речовин в них [1, 2].
В результаті цього людство направило всі зусилля на повернення
традиційним продуктам їх первинної якості, а також на розроблення нових
харчових продуктів, збагаченим мінеральними компонентами.
Морські водорості є одним з найефективніших природних джерел
органічного легкозасвоюваного йоду. Крім йоду водорості багаті на різні
біологічно активні речовини, серед яких поліненасичені жирні кислоти, похідні
хлорофілу, полісахариди, фукоїди, глюкани, пектини, галактани, альгінова
кислота, ферменти, рослинні стерини, каротиноїди. Вони справляють
антимутагенний та радіопротекторний вплив, а також відрізняються
протизапальною та імуномоделюючою активністю [3].
Цінний хімічний склад послужив підґрунтям для вивчення можливості
використання порошку морської водорості ламінарії в якості добавки до
вершкового масла, зокрема як компонента наповнювача.
Мета роботи – визначення мінерального складу розробленого вершкового
масла із морською водорістю ламінарією.
Об’єкт дослідження – біологічно активна добавка морської водорості
ламінарії, вершкове масло із ламінарією. Контролем обрано вершкове масло з
масовою часткою жиру 62 %.
Матеріали і методи досліджень. Вміст макро- та мікроелементів у
морських водоростях та маслі з наповнювачами визначено за методами
кількісного емісійного спектрального, нейтронно-активаційного, атомноадсорбційного і рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) [5].
Результати дослідження. Вершкове масло з ламінарією пропонується для
безпосереднього вживання для приготування бутербродів, оздоблення
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банкетних холодних закусок, як начинку для м’ясних блюд.
Відомо, що мінеральні речовини відіграють значну роль в організмі
людини: містяться в протоплазмі та біологічних рідинах, допомагають у
забезпеченні стабільності осмотичного тиску, що є необхідною умовою для
нормальної життєдіяльності клітин і тканин. Макро- та мікроелементи входять
до складу таких важливих органічних сполук, як гемоглобін, ферменти,
гормони; виконують роль пластичного матеріалу для побудови кісткової та
зубної тканини; в іоному стані приймають участь у передачі нервових
імпульсів; забезпечують згортання крові; виконують важливу функцію в
багатьох фізіологічних процесах організму. Недостатність або надлишок у
харчуванні будь-яких мінералів викликає порушення обміну білків, жирів,
вуглеводів, вітамінів, призводить до розвитку цілої низки різних захворювань
[4]. В таблиці 1 наведені рекомендовані для різних країн добові величини
мінеральних речовин .
Таблиця 1
Рекомендовані добові величини споживання мінеральних речовин, мг/г
[1, 2].
Показники
Калій
Кальцій
Йод
Залізо
Магній
Цинк

ВООЗ
Україна
Росія
Японія
чол
жін чол жін чол жін чол жін
*
*
3000 2500 2500 2500 650 550
1000 1000 1200 1100 1000 1000 700 600
110
110
150 150 150 150 150 150
0,6
0,55
15
17
10
18
10 12
мг/кг мг/кг
220
260
400 350 400 400
*
*
4,9
8,6
15
12
12
12
*
*

Великобританія
чол
жін
3500
3500
700
700
140
140
8,7
15
300
9,5

270
7

Підвищена рекомендована норма у споживані йоду в Україні, Росії та
Японії викликана підвищеною небезпекою ураження радіоактивним йодом.
За основу використовували технологію виробництва масла з низьким
вмістом жиру 62 % способом перетворення високожирних вершків.
Наповнювач, а саме подрібнений та підготовлений до внесення порошок
морської водорості ламінарії вносили в кількості від 1 % до 5 % на стадії
нормалізації високожирних вершків.
Отриманий продукт характеризувався приємними смаковими та
ароматичними властивостями і оригінальним мармуровим забарвленням.
Структура продукту однорідна, пластична. Поверхня масла на розрізі мала
поодинокі дрібні краплі вологи. Для надання завершеності смаку
використовували харчову сіль в кількості 0,8 %.
Дослідивши мінеральний склад зразків водорості, вершкового масла без
наповнювача та вершкового масла з біологічно активною добавкою ламінарії,
отримали результати РФА-аналізу, що представлені в таблиці 2.
Як видно з таблиці 2, біологічно активна добавка морських водоростей
ламінарії містить значну кількість мінеральних речовин, найбільша частка
припадає на кальцій (1340, 3 мг\100 г) порівняно з іншими елементами.
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Особливо цінним є високий вміст йоду (56,68 мг/ 100 г), цей мікроелемент
потрібен людині для нормального функціонування щитоподібної залози.
Таблиця 2
Вміст мінеральних елементів вершкового масла підвищеної біологічної
цінності з БАД ламінарії та його основних рецептурних компонентах,
мг/ 100 г
Вершкове масло
Біологічно активна Вершкове масло з
підвищеної
м.ч.ж.
Елемент
добавка морської
біологічної цінності
62,5 %
водорості ламінарії
з БАД ламінарії
Макроелементи
Кальцій
1340, 3 ± 35,4
10.16±0.21
73.91±1.37
Калій
448,2 ± 15,6
15.53±0.34
59.17±1.93
Магній
124,1 ±11,5
0.52±0.03
19.89±0.08
Фосфор
143,1 ± 8,6
25.3±0.20
41.7±0.21
Мікроелементи
Залізо
8,75 ± 0,52
0.026±0.26
5.22±0.013
Йод
56,68 ± 2,23
–
39.68 ± 2.23
Селен
5,41 ± 1,4
–
3.41 ± 1.4
Мінеральний склад вершкового масла підвищеної біологічної цінності
відзначається підвищеним вмістом кальцію (73.91 мг/100 г) та калію (59.17
мг/100 г), що зумовлено додаванням біологічно активної добавки морської
водорості ламінарії. Слід відзначити суттєве накопичення йоду (39.68 мг/100
г) в продукті.
Висновки. На підставі проведених досліджень можна зробити висновок,
що одержаний продукт є багатим джерелом біологічно важливих мінеральних
елементів. Встановлено, що збагачене вершкове масло з додаванням ламінарії
характеризується досить високими показниками ступеня задоволення добових
потреб за багатьма важливими для людини речовинами.
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Аннотация. В статье дана оценка возможности использования
биологически активных пищевых добавок морских водорослей - ламинарии и
фукуса, в качестве ингредиентов для питания оздоровительного назначения.
Ключевые слова. Ламинария, фукус, химический, аминокислотный и
минеральный состав.
Abstract. The article deals with the assessment of the possibility of biologically
active food additives from seaweed (BAA) using – laminaria and fucus, as ingredients
for healthy nutrition.
Keywords. Laminaria, fucus, chemical, amino acid and mineral composition.
В общественном сознании в последнее время все прочнее укрепляется
тенденция
здорового
образа
жизни
и
соблюдение
принципов
сбалансированного полноценного питания. При выявлении в структуре питания
населения дисбаланса по основным компонентам возникает необходимость
поиска решения его коррекции [1, 2].
Сливочное масло - один из самых востребованных и незаменимых
продуктов питания, представляющий собой концентрат молочного жира,
обладающий высокими органолептическими показателями и пищевой
ценностью.
Следует отметить, что в настоящее время при производстве сливочного
масла широко используются пищевые ингредиенты, ориентированные на
использование
добавок
природного
происхождения,
обладающими
специфическими и функциональными свойствами, широкой гаммой цветовых и
вкусовых оттенков, характеризуются повышенным содержанием биологически
активных веществ, микро- и макроэлементов [4]. Однако, расширения
ассортимента этих видов продуктов, не теряет своей актуальности.
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Одно из приоритетных направлений в создании продуктов
оздоровительного назначения является применение морских водорослей в виде
биологически активных добавок морских водорослей - ламинарии и фукуса.
Изучению свойств морских водорослей и возможности их использования для
обогащения пищевых продуктов посвящено значительное количество работ [1].
Однако, сезон вылова, особенности сушки оказывают существенное влияние на
свойства водорослей.
Объект исследований – биологическая ценность БАД морских водорослей
ламинарии и фукуса производства ООО «В-МИН», РФ.
Предмет исследований – аминокислотный и минеральный состав морских
водорослей.
Аминокислотный состав белков - методом ионообменной хроматографии
на автоматическом анализаторе Biotronik LC 2000 (Германия), количество
триптофана - колориметрическим методом после щелочного гидролиза
исследуемых образцов; минеральный состав - согласно ДСТУ ISO 11885:2005
методом атомно - эмиссионной спектрометрии с индуктивно -связанной
плазмой.
Результаты исследований. Сравнительная характеристика макро- и
микроэлементов в БАД из ламинарии и фукуса представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика соответствия содержания макро- и микроэлементов в
ламинарии и фукусах, мг/100 г
АУП, мг; 10 %
№
суточной
Ламинария
Фукус
п/п Показатели
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3

Калий
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Йод
Селен

Макроелементы
1340, 3 ± 35,4
448,2 ± 15,6
124,1 ±11,5
143,1 ± 8,6
Микроэлементы
8,75 ± 0,52
56,68 ± 2,23
5,41 ± 1,4

потребности [3]

686,5 ± 25,3
295,9 ± 12,7
44,5 ± 0,8
134,1 ± 7,8

120,0
100,0
40,0
120,0

3,56 ± 0,33
65,45 ± 2,39
3,41 ± 1,2

1,50
0,15
0,07

Анализ данных показал, что морские водоросли богаты калием и способны
обеспечить от 2,9 до 53,6% суточной потребности в этом элементе. Особенно
ценным является высокое содержание йода, во всех образцах он превышает
суточную норму, этот микроэлемент нужен человеку для нормального
функционирования щитовидной железы.
Для характеристики пищевой и биологической ценности важным является
определение аминокислотного состава морских водорослей. Оценка
соответствия
аминокислотного состава белков ламинарии и фукусов
идеальному белку представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Оценка соответствия аминокислотного состава белков ламинарии и
фукуса идеальному белку шкалы ФАО / ВОЗ

Название
аминокислот

Идеальный
Ламинария, Фукус
белок
г/100 г
г/100 г
ФАО/ВОЗ, г
белка
белка
на 100 г белка
Незаменимые аминокислоты, в т.ч
Треонин
4,0
3,88
4,89
Валин
5,0
3,21
4,22
Метионин +цистин
3,5
1,69
1,0
Изолейцин
4,0
2,55
3,21
Лейцин
7,0
4,68
5,82
Фенилаланин+тир
6,0
2,85
1,49
озин
Лизин
5,5
2,86
3,76
Триптофан
1,0
следы
следы
Всего НАК
36,0
21,72
24,39
Заменимые аминокислоты, в т.ч.
Аспаргиновая
6,84
8,95
кислота
Серин
3,52
4,14
Глютаминовая
7,83
12,73
кислота
Пролин
2,93
3,46
Глицин
3,97
1,49
Аланин
6,47
5,02
Аргинин
2,89
3,07
Всего
56,17
63,25
аминокислот

Скор
ламинарии,
%

Скор
фукуса
,%

87,0
64,2
48,2
63,7
66,8
47,5

122,2
84,4
28,5
80,2
83,1
16,6

52,0
-

68,3
-

Данные таблицы 2 показывают что в БАД из ламинарии и фукуса
присутствует весь спектр незаменимых кислот, но их количество уступает
идеальному белку по шкале ФАО/ВООЗ. Качественый аминокислотный состав
водорослей идентичен, однако отличия проявляются в количественном
содержании. Из незаменимых аминокислот только количество треонина как в
БАД из ламинарии приближается к их значению в идеальном белке, а в БАД из
фукуса – превышает ее содержание. Известно, что аминокислота треонин
поддерживает нормальную работу пищеварительного тракта, принимает
активное участие в процессах пищеварения и усвоения питательных веществ.
Таким образом, использование биологически активных пищевых добавок
морских водорослей – ламинарии и фукуса в составе масла сливочного
обогатит этот продукт микроэлементами, незаменимыми и заменимыми
аминокислотами и позволит расшить ассортимент пищевых продуктов
оздоровительного назначения.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований,
направленные на изучение влияния пряно-ароматической травы – куркумы на
улучшение качества мягкого козьего сыра термокислотного способа
производства.
Ключевые слова: мягкий козий сыр, пряно-ароматическая трава - куркума,
копчение, качество, срок хранения.
Annotation. The article presents the results of research aimed at studying the
influence of aromatic herbs - to improve the quality of turmeric myagkogoo goat
cheese thermoacid mode of production.
Keywords: soft goat cheese, spicy, aromatic herb - turmeric, smoking, quality,
shelf life.
Введение. В последнее время вырос спрос на продукты высокой пищевой
и биологической ценности. Таким требованиям отвечает козье молоко и
молочные продукты на его основе.
Актуальность темы. За последние годы в странах мира увеличились
объемы производства и переработки козьего молока на сычужные сыры и
творог. При этом ассортимент мягких козьих сыров ограничен, что вызывает
необходимость в его расширении.
Методы исследований. Определение физико-химического состава
проводили инструментально (на приборе) в испытательном центре Института
животноводства НААН Украины
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Цель исследований. Улучшение качества козьего мягкого сыра
«Адыгейского» типа и увеличения сроков его хранения.
Обзор литературы. Во всем мире производится широкий ассортимент
молочных продуктов из козьего молока. При этом, увеличение объемов
производства продукции из него сдерживает существующая проблема: наличие
в ней, соответственно, '' козьего "и" "бараньего" аромата [1].
Из-за отсутствия в козьем молоке каротина - провитамина А, который
организм козы, в отличие от организма коров, способен превратить в целебный
витамин А, оно имеет белый цвет. Белый (без желтого оттенка) цвет козьего
молока и продуктов на его основе, населения страны ошибочно связывает с
низким содержанием в нем массовой доли жира. Поэтому, проблема изменения
белого цвета козьего сыра на цветовые оттенки - является актуальной.
Население Украины также не может удовлетворять малый срок хранения
мягких сыров из козьего молока в течение не более 5 дней с момента окончания
технологического процесса его изготовления, согласно требований, указанных
в национальном стандарте Украины [2]. Поэтому, проведенная нами научнопрактическая работа, была направлена на разработку способов увеличения
сроков хранения мягкого козьего сыра.
К традиционной схеме производства мягких сыров относятся продукты
кислотно-сычужной и кислотной коагуляции. Они достаточно исследованы и
описаны в литературе. Термокислотный способ коагуляции молока применяют
реже, поэтому он менее исследован. Основное преимущество данного способа
получения молочного сгустка заключается в высокой степени извлечения
белков из молочного сырья, достигающей 95 - 97% [3].
При использовании лимонной, уксусной кислот с молочной сывороткой,
облепихового, вишневого или яблочного соков и при увеличении температуры
пастеризации молока, наблюдалось уменьшение содержания сухих веществ в
сыворотке, полученной после отделения от сгустка. Это указывает на наиболее
эффективное использование белков молока в продукте. [4].
При производстве белково-жировых продуктов (творога и сыров)
неизбежно получаемый побочный (вторичный) сырьевой ресурс-молочная
сыворотка освобождается от казеиновой пыли и молочного жира
сепарированием [5], а от сывороточных белков - денатурацией с дальнейшим
отстоем альбумина молока или центрифугированием.
В результате анализа полученных зависимостей установлено, что при
использовании в качестве коагулянта подсырной сыворотки с титруемой
кислотностью 42 - 68 0 Т необходимая степень выделения белка из сыворотки
65 – 75 % достигается при дозе коагулянта в количестве 49 – 53 % [6].
Расширение видовых и органолептических особенностей натуральных
сыров с помощью копчения позволяет удовлетворить запрос потребителей на
закусочные сыры. В зависимости от температуры различают холодное (не
более 40 0С) горячего (от 80 до 180 0 С) и получить горячие сыры температурой
от 50 - до 80 0 С [7].
При изучении жирно-кислотного состава сыра «Дигорский» и
«Осетинский» с пряно-ароматическими травами (с шалфеем мутовчастым,
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лавандой длиннолистной, лофандом анисовым), оценивалось содержание
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Было установлено, что
доминирующими в составе триглицеридов в составе вышеуказанных сыров
являются полезные для организма человека олеиновая и пальмитиновая
жирные кислоты [8].
Результаты исследований. В полу-промышленных условиях кафедры
технологии переработки и стандартизации продуктов животноводства
Харьковской государственной зооветеринарной академии изготавливали
контрольные и опытные образцы козьего сыра термокислотного способа
производства. Для этого использовали молока - сырье от зааненской и
помесной пород коз, содержащихся на ферме «Учебно-научного центра»
Харьковской государственной зооветеринарной академии. При этом физикохимические показатели козьего молока отвечали требованиям национального
стандарта на козье заготовляемое молоко [9].
Контрольный вариант сыра вырабатывали по известной технологии
переработки козьего молока термокислотным способом производства [10], а
опытные варианты продукта с использованием добавки из сушеной молотой
пряно-ароматической травы - куркумы.
В молоко, при изготовлении опытных вариантов сыра (О.1, О.2, О.3, О.4)
вводили, соответственно, навеску пряно-ароматической травы в количестве
0,05, 0,015, 0,015 и 0,045 масс., %.
На 2 литра (2 дм3) молока размещенного в емкости несколько большего
объема (на 3 дм3), нагретого до температуры 50 0С добавляли, соответственно,
10, 30, 30 и 90 мг травы. Нагревание молока с куркумой и без нее прекращали
при достижении его температуры 95±2 0С. После этого по стенкам емкости с
горячим молоком равномерно добавляли 10 % сыворотки кислотностью 185 190 0Т (из расчета на каждые 2 л молока по 200 см3 сыворотки), перемешивали
и выдерживали (перед формированием) при этой температуре в течение 10 - 15
минут. Процесс коагуляции сопровождался отделением сгустка от сыворотки,
который собирали ковшом и переносили в формы, изготовленные из
нержавеющей стали с отверстиями. После формования сыра проводили его
самопрессование (переворачивание сыра через каждые 15-20 минут). После 0,51 часа самопрессования на поверхность сыра наносили поваренную соль из
расчета 20 г ингредиента на 1 кг продукта и тмин для украшения головок
продукта. На поверхность каждой из пяти головок сыра весом около 300
граммов наносили 60 мг поваренной соли и по 10 мг зерен тмина. Одну из пяти
головок сыра (О.3) с содержанием 0,015 % куркумы подвергали горячему
копчению с использованием бытового коптильного устройства. Его
обрабатывали горячим копчением на бытовой коптилке в течение 20 минут с
использованием дыма из осиновой древесины.
Физико-химические и микробиологические показатели 5 суточного
мягкого козьего сычужного сыра «Подарочный» приведены в таблице 1.1.
Из данных табл. 1.1 видно, что увеличение количества добавки из пряноароматической травы - куркумы, способствует прямо-пропорциональному
уменьшению содержания количества посторонней микрофлоры - МАнФАнМ и
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БГКП (колиформ) в готовом продукте. Кроме того, растительная добавка
влияла на увеличение активной (уменьшение титруемой кислотности сыра) и
способствовала улучшению его органолептических показателей.
Таблица 1.1
Физико-химические и микробиологические показатели 5 суточного
мягкого козьего сыра «Подарочный»
Результаты анализов образцов сыра
Контрольны
Опытные
Показатели
й
К
О.1
О.2
О.3
О.4
Содержание
0,005
0,015
0,015
0,045
куркумы, в %
копченого
Физико-химические показатели
М.д. жира в
45,0±2,25
45,0±2,25 45,2±2,24 49,3±2,46 45,0±2,23
сухом веществе
сыра, %
М.д. влаги в
43,0±2,15
43,0±2,15 43,2±2,16 42,28±2,11 43,08±2,1
сыре, %
5
Активная
5,4±0,27
5,7±0,28 5,80±0,29 5,82±0,29 5,86±0,28
кислотность, рН
готового сыра
Выход сыра из 2
288±14,4
290±14,5 302±15,1 300±12 до
310±15,5
кг козьего
копчения
молока, г
и 270 ±10,8
–
после
него
Микробиологические показатели
Количество
5,2 × 102
4,9 × 102 4,0 × 102
39,2 × 102
4,3 × 102
МАФАнМ
- БГКП
1 × 101
1 × 101
1 × 101
1 × 101
1 × 101
(колиформ)
Установлена рациональная массовая (М. д). доля использования
вышеуказанной травяной добавки, составляющая 30 мг на 2 л молока или 0,015
масс., %. Наблюдалась тенденция к увеличению выхода сыра в зависимости от
увеличения навески пряно-ароматической травы – куркумы, добавленной к
козьему молоку и сроков хранения продукта на 4-5 суток больше, в сравнении с
контролем.
Под влиянием внесенной в молоко, в процессе его изготовления навески
куркумы, обычный типичный для козьего сыра белый цвет приобретал
зеленоватый или ярко зеленый оттенки.
В процессе копчения опытного образца (О.3) сыра произошли потери М. д.
влаги на 0,22 %.Это привело к потерям сыра весом в 300 г в количестве 30 г
(или 10 %), но срок хранения копченого сыра увеличился (вместо 5 суток,
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предусмотренных требованием стандарта) до 25 суток.
Цвет опытного образца копченого сыра–О.3, отличался привлекательным
коричневато-зеленым оттенком.
Все опытные варианты сыра получили высокую бальную оценку
дегустаторов, в сравнении с контролем. При этом, самую высокую балльную
оценку получил опытный образец копченого продукта – О.3, изготовленный с
использованием 0,015 % травяной добавки.
ВЫВОДЫ
1. При разработке технологии нового вида мягкого козьего сыра, под
условным названием «Подарочный», установлена рациональная доза
использования пряно-ароматической травы – куркумы, которая составляет
0,015 масс., %.
2. Использование рациональной дозы пряно-ароматической травы, при
производстве опытных образцов, как козьего мягкого, так и копченого сыра,
способствует улучшению их микробиологических и органолептических
показателей. При этом сроки хранения продукта, увеличились, соответственно,
в 2 и 5 раз, в сравнении с контролем.
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THE INFLUENCE OF THE METHOD OF КЕЕРING CATTLE ON
DISPERSION CHARACTERISTICS MILK FAT IN COW’S MILK
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Анотация. Изложены результаты изменений дисперсних характеристик
молочного жира в заготовляемом молоке в зависимости от способа
содержания крупного рогатого скота. Получены гранулометрические
распределения жирових шариков в молоке.
Ключові слова: молочный жир, дисперсность, жировые шарики.
Abstract. The results of studies of dispersion characteristics of milk fat in milk
procurement, depending on the method of keeping cattle. Received granulometric
distribution of fat globules in milk.
Key words: milk fat, dispersity, fat globules.
Молоко и сливки являются сложными многофазными дисперсными
системами. Дисперсионной средой в этих системах является плазма — водная
фаза с растворенными в ней белками, низкомолекулярными азотистыми
соединениями, лактозой, солями. Дисперсная фаза представлена молочным
жиром в виде жировых шариков, коллоидной системы (коллоидным раствором)
казеиновых и липопротеиновых частиц (мицелл).
Жировые шарики (глобулы) состоят из глицеридного (на 98-99%
триглицеридного) ядра и окружающей его оболочки (мембраны) сложного
строения, которая является основным стабилизирующим фактором. В молоке
находятся жировые шарики с размерами от 0,5 до 20,0 мкм, но преобладают
шарики с диаметром 2-5 мкм [1, 2]. Количество жировых глобул в 1 см3 молока
по данным разных авторов составляет от 1,5 до 6,0 млрд. Количество и
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распределение по размерам жировых шариков зависит от кормления, породы
коров, периода лактации и ряда других факторов. Так Г.С.Инихов [1]
установил, что при переводе коров с пастбищного содержания на стойловое
количество крупных жировых шариков в молоке возрастает. В работе Ю. В.
Майбороды [4] было показано, что размер жировых шариков в сливках летнего
периода года существенно ниже, чем в зимний период. Это обусловливает
более высокую термодинамическую устойчивость эмульсии летних сливок и
увеличивает более чем в два раза затраты энергии на их сбивание в масло по
сравнению со сливками зимнего периода года.
Исследование дисперсности жира в молоке и закономерностей ее
измерения представляет не только теоретический, но и значительный
практический интерес. По мере снижения размеров жировых шариков молока
разница между их плотностью (вместе с окружающей шарик оболочкой) и
плотностью плазмы уменьшается. При этом возрастает стабильность эмульсии,
повышается вязкость молока и сливок, снижается способность жира к
отстаиванию.
Обеспечение необходимых показателей молока, кисломолочных
продуктов, сливок и сметаны зависит от сохранения стабильности жировой
эмульсии в процессе технологической обработки. При увеличении фракции
жировых шариков малых размеров в молоке повышаются отходы жира при
сепарировании, при этом также возрастают потери жира с сывороткой в
производстве творога и сыра. В маслодельном производстве, где основным
процессом является агрегация жировых шариков и дестабилизация жировой
эмульсии, наоборот, предпочтительна переработка молока с более крупными
жировыми шариками. Это также обеспечивает снижение энергозатрат на
сбивание сливок.
Цель данной работы – исследовать изменение дисперсности жира молока в
зависимости от способа содержания ВРХ.
Методика исследований. Были выбраны два хозяйства в Киевской
области с различными условиями содержания скота, отбор проб проводился два
года через каждые две недели.
На ферме №1 кормление в течение всего года однотипное,
представляющее собой комплекс силоса, сена, комбикорма, витаминов. В
летний период года в небольших дозах в рацион добавляются зеленые корма.
Содержание скота на данной ферме привязное с ежедневным моционом.
Ежемесячное количество отелов в течение года приблизительно постоянно (в
среднем 8,1%). Незначительный максимум отелов (13,3%) в марте и минимум
(5,3%) в августе. Годовой надой на одну корову составляет около 7200 кг.
На ферме №2 практикуется кормление с выраженными особенностями
летнего (пастбищного) и зимнего (стойлового) периодов года. Летом животные
потребляют в основном зеленые корма на выпасе, зимой – сухие корма и силос.
Месячное количество отелов неравномерно в течение года с максимумом в
марте и минимумом в августе. Годовой надой на одну корову составляет около
4320 кг.
Для определения дисперсности жировой фазы и выявления характера их
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Анотація. У даній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення
науково-технічного завдання, що полягає в удосконалені технології
виробництва м’ясних хлібів з використанням волоського горіха.
Ключові слова: волоський горіх, м’ясні хліба, волога, рН, органолептичні
показники.
Abstract: In carrying out theoretical and practical studies the properties of a
walnut, found appropriateness of its use in technology meat loaves. This will enrich
the product nutrients to enrich the range.
Keywords: walnuts, meat, moisture, pH, organoleptic properties.
Вступ. Одним зіi шляхів підвищення якостi продуктiв і удосконaлення
структури харчування населення є ввeдення в раціон новихo нетрадиційних
видів рослиннoї сировини. Створюванi продукти повиннi містити
збалансований комплекс білкiв, ліпідів, мінеральних речoвин, вітамiнів,
баластних речовин і мати висoкі органолептичні та споживчі характеристики.
Сучасна тенденція dудосконалення структури хaрчування спрямована нa
створення асортименту прoдуктів, якi збагачені біологічно-aктивними
речовинами (вiтамінами, мінеральними речoвинами, полiненасиченими
жирними кислотами, харчoвими волокнами та ін.) зa рахунок рослинних
добавoк, що знаходять усе бiльш широке застосування в різних харчових
продуктах, у тому числі й у м'ясних.
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Огляд літератури. Попит на продукціюg залежить не тiльки вiд цiни, а i
від її якостi, що закладається ще на етапi склaдaння фaршу. Сaме показники
фaршу, а не готового продукту, є керовaними парaметрами. Для отpимання
оптимaльнoї рецептуpи, необхiдно вирiшити подвiйне зaвдaння: кiнцeвий
прoдукт повuнен бути прийнятним за цiною, i в тoй же чaс відпoвідати
споживчим якoстям.
Рaцioнальне хaрчувaння людини визнaчaється пoвноціннiстю хaрчового
рацiону, стабільнiстю вживaння тa засвoєння пoживних рeчовин органiзмом.
Пoрушення необхiдного бaлaнсу бiлків і вуглеводiв, низький вмiст вітамінів,
мінеральних речовин i харчoвих волoкон у рацiоні хaрчування fукраїнців,
постійне погіршення стану gнавколишнього середовища – все це призводить до
підвищення рівня захворювань і зниження імунітету людей. Запобігти цьому
можна nвикористанням продуктів харчування функціонального призначення
[1].
Функціональне харчування єm потужним лікувальним та оздоровчим
фaктором впливу нa конкретнi механізми метаболізму. Саме тому aктуaльним є
створення хaрчових продуктiв функцiонального признaчення, які дозволяють
певнимv чином зменшити негативнi впливи нa організм людини i покращити
склад раціонуv харчування. Основою для розрoбки нових технологiй повинні
бути спецiально підібранi складники рецептури, a також раціональна технологія
тa обладнання для oдeржaння продукту зi високою харчовою та біологічною
цінністю i максимального збереження бiологiчно aктивних речовин сировини.
Важливим є також наявнiсть y нових видaх виробiв необхідних
органолептичних пoказників, привaбливих для споживачiв.
Нa даний час стрiмко розвивається міжнародний ринoк харчових добавoк,
розширюється їхнiй асoртимент, з’являються все нові і нові вимоги до їхньoї
якості й ефективності, зростає роль iнгредієнтів y створенні сучасних
продуктів харчування.
Одним зіi шляхів підвищення якостi продуктiв і удосконалення структури
харчування населення є ввeдення в раціон новихo нетрадиційних видів
рослиннoї сировини. Створюванi продукти повиннi містити збалансований
комплекс білкiв, ліпідів, мінеральних речoвин, вітамiнів, баластних речовин і
мати висoкі смакові властивості.
Рішення проблеми білкового дефіциту в харчуванні людей стає реальністю
при створенні нових видів комбінованих м'ясних продуктів харчування, що
поєднують у своєму складі крім основного м'ясної сировини білковмісні
рослинну і тваринну сировину. Виробництво цих продуктів можливе за умови
економічної ефективності, що забезпечує отримання прибутку виробниками.
Це, в свою чергу, вирішується шляхом вибору нових джерел білка, вивчення їх
властивостей і складу на основі науково обґрунтованих вимог до якості
продуктів харчування. Якість харчових продуктів характеризує комплекс
показників, серед яких основні - харчова та біологічна цінність, органолептичні
та санітарно-гігієнічні показники.
Харчова цінність - інтегральний показник, що відображає всю повноту
корисних властивостей харчових продуктів, що забезпечують фізіологічні
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потреби людини в основних харчових речовинах і енергії [1].
Матеріал і методика дослідження. При виконанні досліджень
використовувалися стандартні і загальноприйняті органолептичні, фізикохімічні дослідження. Відбір середніх проб та підготовку їх до аналізу
проводили відповідно з ГОСТ Р 51447 «М'ясо і м'ясні продукти. Методи
відбору проб». Дослідження проводили в лабораторних умовах кафедри
технології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного університету
біоресурсів і природокористування України.
Продукти, що поєднують у своєму складі одночасно м'ясну і рослинну
сировину, мають важливі переваги: високу біологічну цінність, збалансовані
аміно- і жирні кислоти, вітамінний і мінеральний склад, високу засвоюваність.
Тому було вирішено збагатити м’ясні хліба ядром волоського горіха.
Опираючись на теоретичні і практичні дослідження, можна побачити суттєву
різницю хімічного складу різних видів горіхів. Волоські горіхи є одним з
головних джерел омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я серця і
роботи мозку. Вітаміни А, Е і С, а також високий вміст білка робить їх
головними спортивними горіхами для зміцнення м'язів і боротьби зі стресом
[2].
Власні дослідження. Для дослідів використовували м'ясо свинини
напівжирної, яловичину І ґатунку, волоський горіх.
Метою даної роботи є дослідження зміни фізико-хімічних і
органолептичних показників м’ясних хлібів з заміною 3%, 5 %, 7% свинини на
ядро волоського горіха. Контрольним зразком був м’ясний хліб виготовлений
по рецептурі без волоського горіха [3]. Термін зберігання продуктів 48 год.
М’ясні хліби є різновидом варених ковбас, які виготовляють без оболонки.
Вони мають вигляд формованого хліба і запікаються в печах. Для виробництва
м’ясних хлібів використовують яловичину, свинину, баранину, шпик і жирсирець, відпресовану м’ясну масу, білкову сировину тваринного і рослинного
походження, крохмаль, молочні продукти, яйця, пшеничне борошно та спеції.
Підготовку сировини, соління, подрібнення і приготування фаршу
здійснювали подібно до виготовлення варених ковбас за винятком меншої
кількості води, яку додають (10—20 %) до маси кутерованої сировини. Фаршем
хлібів заповнювали металеві форми, попередньо змащені свинячим жиром.
М’ясні хліби не мають захисної оболонки, тому їх обробляли запіканням —
гарячим повітрям.
Були проведені органолептична оцінка та дослідження фізико-хімічних
показників м’ясних хлібів.
За органолептичними показниками, контрольний зразок і зразки із
частковою заміною свинини напівжирної суттєво не відрізняються.
Дегустаційно-органолептичні дослідження готових м’ясних виробів проводили
згідно ГОСТ 9959-91.
В ході дегустації було досліджено основні якісні показники готового
продукту, такі як зовнішній вигляд, вигляд на розрізі, консистенція колір,
аромат, соковитість, що відповідає ДСТУ 4436:2005 [4].
Дані досліджень змін хімічного складу м’ясних хлібів представлено в
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таблиці 1.

Хімічний склад м’ясних хлібів
№

Показник, %

1
2
3
4

Білок
Жир
Волога
Зола

Таблиця 1

Найменування зразка
Контроль

Зpaзoк 1

Зpaзoк 2

Зpaзoк 3

19,8
10,4
69,8
1,7

20,3
11,7
66,3
1,7

20,9
13,5
63,5
2,1

21,5
16,3
59,7
2,5

Отриманi данi табл. 1 свiдчать про те, що контрольний та дослiдні зразки
м’ясних хлібів вiдповiдають вимогам ДСТУ 4436:2005. В дослідних зразказ
вмiст бiлка та жиру збільшуються, масова доля вологи зменшується із
збільшення заміни м`ясної сировини на волоський горіх. Мiнеральнi речовини
грають важливу роль в різних обмінних процесах організму: беруть участь у
побудовi кісткової тканини, регуляцiї водно-сольовї i кислотно-лужної
рiвноваги, входять до складу ферментних систем. При визначенні хiмiчного
складу зразків м’ясних хлібів (табл. 1) отримали, що вміст золи в контрольному
зразку становить 1,7%, а в дослідних збільшується, що пояснюється високим
вмістом кальцію, калiю, натрію, магнію, фосфору, заліза, цинку у ядрі
волоського горіха.
Висновок. У процесі роботи була досягнута мета, розроблені рецептури
м'ясних хлібів з додаванням ядра волоського горіха.
Отриманий продукт можна використовувати для розширення асортименту
м'ясних продуктів і задовільнення зростаючого попиту споживачів. Вироблення
продукту не вимагає великих трудових затрат.
Провівши аналіз, можна зробити висновки, що м'ясні хліба збагачені
вітамінами, мають виражені смакові властивості.
Волоський горіх, як продукт з високим вмістом поліненасичених жирних
кислот ω-3 і ω-6, вуглеводів, харчових волокон, вітамінів і мінеральних речовин
рекомендується для виробництва м’ясних хлібів.
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Анотація. З огляду на високий вміст жирової тканини в свинині, особливо
актуальна проблема захисту ліпідної частини від окислювального псування. В
работі обумовлена необхідність застосування рослинних антиоксидантів у
технології натуральних м’ясних напівфабрикатів.
Ключові слова: флавоноїди, антиоксиданти, пероксиди, окислення, м’ясні
напівфабрикати.
Abstract. Given the high content of fat in pork, especially the urgent issue of
protecting the lipid par from oxidative damage. The work requires the use of plant
antioxidants in technology of natural meat products.
Key words: flavonoids, antioxidants, peroxides, oxidation, meat products.
Вступ. Одним з найбільш перспективних напрямків виробництва м'ясних
продуктів є виробництво напівфабрикатів, яке динамічно розвивається. Аналіз
структури харчування населення показує стабільне збільшення споживання
напівфабрикатів і продуктів швидкого приготування, зокрема заморожених
(порційних, натуральних, січених та ін.). Широкий асортимент напівфабрикатів
дозволяє раціонально використовувати сировину, в повній мірі забезпечуючи
купівельний попит різних соціальних верств. Виробництво м’ясних шматкових
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напівфабрикатів з сировини вищих ґатунків, вимагає вирішення питань,
пов'язаних з реалізацією, подовженням термінів придатності та забезпеченням
стабільних показників їх якості в процесі зберігання.
З огляду на високий вміст жирової тканини в свинині, особливо актуальна
проблема захисту ліпідної частини від окислювального псування. Погіршенню
якості і псування м'ясних продуктів запобігти неможливо, однак можна
уповільнити ці процеси, для чого необхідний правильний підбір рецептур,
способів технологічної обробки, зберігання та використання антиоксидантів
природного походження.
Огляд літературних джерел. Важливою проблемою в області переробки
м’яса та м’ясних продуктів є окислювальне псування ліпідів, а також (ПНЖК),
що входять до складу м'ясопродуктів. Окислення - одна з головних причин
погіршення якості м'яса і м'ясних продуктів. Окислення жирів в
напівфабрикатах обумовлене окисленням ненасичених жирних кислот киснем
повітря.
В процесі самоокислення руйнуються біологічно цінні компоненти,
зокрема вітаміни, окислюються і розщеплюються ліпіди, жирні кислоти,
жироподібні речовини, в результаті утворюються продукти розпаду і
розщеплення, так звані вторинні продукти окислення - альдегіди, кетони, жирні
кислоти, ефіри, спирти, оксикислоти та ін., що мають специфічний смак та
аромат. Найчастіше ці продукти токсичні.
Взаємодія пероксидних радикалів жирних кислот з білками веде до
утворення різного роду полімерів кислот і пероксидів жирних кислот, або
полімерів самих білків. Можливо також і більш глибокий вплив пероксидних
радикалів ліпідів на білки, що викликають руйнування ряду амінокислот в
молекулі білка. Продукти окислення можуть брати участь в утворенні
ліпопротеїдних комплексів, які на відміну від комплексів білків з жирними
кислотами ще більш нерозчинні і стійкі до гідролізу.
Отже, взаємодія білка з продуктами окислення жирних кислот може
супроводжуватися значною зміною властивостей білка. Повна його
нерозчинність, здатність до утворення полімерів і стійкість до розщеплення
(гідролізу) протеолітичними ферментами істотно знижують харчову цінність і
якість продукту в цілому. Створення продуктів, що володіють високими
якісними показниками, стійкістю при зберіганні і транспортуванні, можливо
при використанні різних технологічних прийомів, в тому числі які
забезпечують захист продукту від різних видів псування [1, 2].
В процесі еволюції природа створила захист проти руйнівної дії вільних
радикалів - антиоксиданти. Антиоксиданти або (антиокислювачі) - велика група
біологічно активних сполук, широко поширених в природі. Спектр біологічної
дії антиоксидантів дуже різноманітний і обумовлений, в основному, їх
захисними функціями, вираженими в здатності активно взаємодіяти з вільними
радикалами (R або ROO) і киснем повітря, і тим самим перешкоджати
окисленню жирів [3].
Харчові добавки дають можливість створити продукти харчування
заданого складу. Вони формують органолептичні і споживчі властивості
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продукції, що випускається, яка відрізняється необхідними функціональнотехнологічними характеристиками і пролонгованими термінами зберігання. Все
це в комплексі обумовлює якість м'ясних продуктів, яка вимагає глибоких
досліджень властивостей напівфабрикатів сучасними методами.
Саме тому основним завданням для більшості виробників є подовження
термінів зберігання певних видів напівфабрикатів за рахунок ефективних
способів введення антиоксидантів природного походження, які не тільки
вберігають продукт від окисних змін протягом тривалого часу, але завдяки
своїм властивостям, як біофлавоноїд, надають профілактичну дію на здоров'я
споживача.
Результати власних досліджень. М'ясо свинини багате на життєвонеобхідні для організму людини поліненасичені жирні кислоти (лінолева 5%,
ліноленова 1,1%, арахідонова 1,0%), які, завдяки наявності двох і більше
подвійних зв'язків, мають найбільш низьку стійкість при зберіганні і легше
піддаються окисленню. У зв'язку з цим, є необхідність захисту ліпідної частини
від окислювального псування. Погіршенню якості і псуванню м'ясних
продуктів запобігти неможливо, однак можна уповільнити ці процеси, для чого
необхідний правильний підбір ефективних способів технологічної обробки,
зберігання та використання антиоксидантів природного походження.
Дигідрокверцетин - це біофлавоноїд, який отримують їх деревини
модрини. Основною властивістю дигідрокварцетина (ДГК) є його здатність
пригнічувати токсичну дію вільних радикалів. Дигідрокверцетин є потужною
речовиною природного походження, що володіє антиоксидантними
властивостями. Він відноситься до класу поліфенолів, має в своїй структурі
п'ять активних гідроксильних груп і є Р-вітамінним препаратом, тобто
каталізатором багатьох біохімічних процесів.
За молекулярною будовою та функціями дигідрокверцетин наближений до
кверцетину и рутину, але перевершує його за фармакобіологічною активністю.
Хімічна формула: С15Н12О7

За антиоксидантними властивостями ДГК перевершує відомі в даний час
препарати в 3-5 разів [4].
Згідно з літературними даними, кількість дигідрокверцетину, що збільшує
термін зберігання м'ясних напівфабрикатів, коливається від 0,001% до 0,1% в
залежності від виду сировини, але даних, що стосуються використання ДГК в
технології м'ясних напівфабрикатах, нами не виявлено. Тому виникає
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необхідність уточнити оптимальну концентрацію харчової добавки
«Дигідрокверцетину», що вносять в маринад для натуральних м’ясних
напівфабрикатів з різних частин м’ясних туш.
Висновок. Внаслідок великого асортименту м'ясопродуктів з високим
вмістом жирової тканини, запобігання окисленню ліпідної частини м'яса на
даний час дуже актуально. В результаті окислення в м'ясних виробах
накопичуються токсичні сполуки, які погіршують як органолептичні
показники, так і харчову, біологічну цінність продуктів в цілому (руйнуються
жиророзчинні вітаміни, незамінні поліненасичені жирні кислоти).
Тому одним із важливих завдань м’ясопереробної промисловості є
збереження та покращення якісних характеристик продуктів у процесі
зберігання.
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Анотація. Перспективним шляхом розширення асортименту м’ясних
виробів є використання харчових волокон, необхідність включення яких
обґрунтована не тільки лікувально-профілактичними властивостями, але і їх
дефіцитом у раціонах харчування практично всіх груп населення.
Ключові слова: альгінат натрію, м’ясні вироби, гідро колоїд, функціональні
властивості, біологічно-активні речовини.
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Abstract. Perspective way of expansion of assortment of meat products is the use
of dietary fiber, the need of inclusion of which is justified not only for curative
properties, but their deficiency in the diets of almost all population groups.
Key words: sodium alginate, meat products, hydro colloid, functional
properties, bioactive substances.
Вступ. При загальній тенденції поліпшення харчової цінності і
структурно-механічних властивостей нового асортименту комбінованих
січених м'ясопродуктів, застосування харчових і біологічно активних добавок
не завжди вирішує питання створення продукції функціонального призначення.
Перспективним шляхом розширення асортименту цієї групи продуктів є
використання харчових волокон, необхідність включення яких обґрунтована не
лише вираженими дієтичними і лікувально-профілактичними властивостями,
але і їх дефіцитом в раціонах харчування практично усіх груп населення.
Огляд літературних джерел. Перспективним з точки зору отримання
продуктів з оптимізованим складом і властивостями, а також економії і
раціонального використання сировини являється виробництво наповнювачів
м'ясопродуктів волокнистої текстури. Проте, асортимент наповнювачів текстуратів обмежений і характеризується складними багатоступінчастими
технологіями виробництва і частим використанням реагентів, несумісних з
виробництвом продуктів спеціального призначення - кислотами, лугами,
хлористим кальцієм.
Серед харчових волокон для розробки продуктів
функціонального призначення можна виділити продукти переробки морських
водоростей, зокрема, альгінати. Альгінати є одними з безпечних і широко
апробованих в харчовій технології природних ентеросорбентів.
Альгінати не засвоюються організмом людини, але сприяють виведенню
важких металів, токсинів і деяких інших речовин. Згідно з даними експертного
комітету з харчових добавок ФАО/ВООЗ альгінова кислота, альгінат натрію і
альгінат кальцію мають статус харчової добавки групи загусників і
гелеутворення полісахаридної природи і добові допустимі дози 0-50 мг/кг [1].
Відсутність сторонніх смаку, запаху, токсичних речовин, а також висока
вологозв'язуюча здатність і здатність до гелеутворення обумовлює широке
використання альгінату натрію в різних галузях промисловості.
Альгінат натрію з успіхом використовують для виробництва штучних
продуктів. У таких продуктах альгінат натрію як структуроутворювач
незамінний, оскільки тільки альгінатні драглі витримують теплову обробку без
руйнування структури.
Одним з аспектів застосування похідних альгінової кислоти є створення на
їх основі штучних продуктів, що імітують м'ясо і м'ясопродукти з подальшим
використанням їх як повністю готових до вживання виробів, так і ті, що
становлять рецептуру м'ясних комбінованих продуктів.
Перспективність використання гідроколоїдів у виробництві продуктів
функціонального призначення обумовлена доступністю сировини: як
традиційної для харчової промисловості (овочі, фрукти, ягоди, злаки), так і
нетрадиційної (трави, водорості, насіння); а також їх функціональними
властивостями. Висока вологоутримуюча здатність дозволяє використати
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гідроколоїди в профілактиці ряду захворювань різного походження [2].
Підтвердженням цьому являється давнє і продуктивне використання
біологічних властивостей представників цієї групи харчових добавок альгінатів.
Матеріал і методика дослідження. При виконанні досліджень
використовувалися стандартні і загальноприйняті, фізико-хімічні дослідження.
Дослідження проводили в лабораторних умовах кафедри технології м’ясних,
рибних та морепродуктів Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Результати власних досліджень. На підставі доступних літературних
даних можна зробити висновок, що використання полісахаридів морських
водоростей у виробництві фаршевих м'ясопродуктів обмежується в основному
карагенанами, а альгінати, що мають специфічні хімічні властивості, здатні
регулювати функціональні властивості продуктів, поки не знайшли належного
застосування у сфері виробництва комбінованих м'ясопродуктів.
Як вже було відмічено, для рівномірного протікання процесу
структуризації альгінату натрію необхідно підготувати його розчин певної
концентрації, а саме, вибрати гідромодуль замочування полісахариду, при
якому досягається повне обводнення системи, а процес розчинення ще не
настав або є присутнім лише на початковому етапі.
Здатність альгінату натрію поглинати та утримувати воду, утворюючи гелі
різної міцності, стало основним чинником для застосування його у технології
фаршевих м’ясопродуктів.
Відомо, що набрякання як початковий етап розчинення і драглеутворення,
характерно для багатьох високомолекулярних з'єднань. На першому і другому
етапах набрякання поглинена рідина ніяк не пов'язана з макромолекулами
полімеру, а просто дифузно всмоктується в комірчасту структуру продукту і
має осмотичний характер [3].
Для вирішення цього завдання порошкоподібний альгінат натрію заливали
водою температурою18-20 0С при гідромодулі від 1:5 до 1:12 впродовж 40-60
хв. і залишали для набрякання. При цьому виявлено, що періодичне
перемішування суміші прискорює процес набрякання альгінату.
Кінетика водопоглинальної здатності альгінатів представлена на рис. 1.
Аналіз отриманих даних показує, що міра набрякання альгінату натрію
практично не залежить від температури води і складає 805-810%. При
підвищенні температури води до 70 0С сольватація макромолекул альгінату
натрію в результаті міжмолекулярної взаємодії з водою відбувається значно
інтенсивніше. Доказ тому виділення тепла на першій стадії набрякання і деяке
зменшення загального об'єму системи (контракція). До 20-ої хвилини
вологопоглинання припиняється і в системі встановлюється динамічна
рівновага.
Мінімальний гідромодуль, при якому відбувається повне набрякання
альгінату - 1: 8. Подальше збільшення цього значення призводить до зниження
в'язкості суміші, появи ознак плинності, що пов'язано з процесом розчинення
полісахариду.
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Рис. 1. Кінетика водопоглинаючої здатності альгінату натрію
1 - гідромодуль 1:8; 2- гідромодуль 1:12
Висновок. Дані про використання альгінату натрію у виробництві
харчових, у тому числі м'ясопродуктів обмежені. Тому є доцільним
розроблення нових способів використання альгінату натрію у виробництві
м'ясних фаршевих продуктів.
Поліфункціональність альгінату натрію, що полягає у стабілізуючій та
структуроутворюючій здатності, дозволяє оптимізувати вирішення ряду
технологічних завдань при виробництві м’ясних виробів із заданими
характеристиками.
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Анотація. В роботі наведено аналіз формування харчового раціону
студентів та представлено дослідження щодо складання рекомендацій при
проведенні розрахунків раціону харчування молодіжної вікової групи.
Ключеві слова: харчовий раціон, студенти, енергозатрати, добовий набір
продуктів.
Abstract. The scientific article presents the analysis of the formation of
students’ ration of nutrition and presents the research recommendations in the
calculations of the ration of nutrition for the youth age group.
Key words: food allowance, power inputs, students, daily food set.
Вступ. Здорове харчування студентської молоді – одна з найважливіших
проблем сьогодення, яка формує здоров’я і добробут нації в цілому. Правильно
розроблений раціон харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток
організму, визначає розумовий і фізичний розвиток, оптимальне
функціонування всіх органів і систем, формування імунітету та адаптаційних
резервів організму.
Огляд літератури. Фізіологічними особливостями організму студентів є
незакінчені процеси росту та формування організму, переважання анаболізму
над катаболізмом, зміна характеру харчування (споживання високорафінованих
продуктів, продуктів тривалого зберігання), порушення режиму харчування,
великі навантаження на зоровий апарат, формуванням організму у студентів
(низький рівень адаптаційних можливостей організму, збільшення об’єму
шлунку та кислотності шлункового соку та збільшення об’єму печінки та її
функціональної активності)[1].
Із соціальних факторів на організм студентів впливає малорухомий спосіб
життя (гіпокінезія, гіподинамія) та сімейні звички, зростання емоційної
збудженості (Інтернет, телебачення), що послаблює секрецію травних залоз,
апетиту та характер навчання[3].
Основний текст. Тільки раціональне харчування забезпечить гармонійний
фізичний і психічний розвиток обміну речовин, імунологічного статусу та
нормальний рівень здоров’я (рис.1).
Численними науковими дослідженнями встановлено, що фактична
енергетична цінність раціонів харчування студентів менша за фізіологічну
добову потребу на 18-20%.
При складанні студенського раціону харчування необхідно враховувати
низький матеріальний стан студентів. Тому для забезпечення організму
достатньою кількістю повноцінних білків необхідно використовувати їх дешеві
джерела: нежирну рибу, молочні продукти, сир із знежиреного молока,
продукти з сої [4].
Споживання основних продуктів харчування за останні роки наблизилося
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до показників мінімального споживчого кошика, які значно нижче медичних
(фізіологічних) норм. Порівняння статистичних даних 2012р. із сьогоденням не
на користь сучасному стану в Україні (табл.1). У 2016р. фактичне споживання
студентами основних видів продуктів харчування було нижче раціональних
норм. Найбільше відставання спостерігалося відносно фруктів, ягід і винограду,
молока й молочних продуктів, м’яса і м’ясопродуктів, риби й рибопродуктів.
Принципи раціонального харчування студентів

Енергетична
цінність
раціону

Повинна
відповідати
енергетичним
витратам. У
раціоні білки
становлять
13% від
енергоцінності
(50% за
рахунок
тваринних
білків), жири26%,
вуглеводи61%.

Збалансованість
і
Забезпечення
організму
біологічноактивними
речовинами:
вітамінами
групи В, С, А, Е;
мінеральними
речовинами Са,
Р, Fe;
повноцінними
білками
(незамінні
амінокислоти),
рослинними
жирами

Антистресова,
антисклеротична,
антиоксидантна,
ліпотропна,
направленість
харчування

Структура
раціону

Режим
харчування

Обід з 4
страв, на
сніданок,
обід і
вечерюгарячі страви

3-4 разовий,
на сесіях та
канікулах –
4 разовий

Рис.1 Основні принципи раціонального харчування студентів
Таблиця 1
Норми і рівень споживання продуктів харчування студентів України,
кг на рік
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2013

2014

2015

2016

2016, %
до раціон.
норми

М'ясо та м’ясопродукти (у
перерахунку на м'ясо,
включаючи сало і
субпродукти)
Молоко та молочні
продукти (у перерахунку
на молоко)
Яйця (шт.)

Споживчий
кошик
[5]

2012

Продукти

Фактичне споживання

Раціональна
норма
споживання*
83

53,0

39

42

46

51

49,7

59,9

380

148,5

226

235

225

213

212,4

55,9

290

220

238

251

252

265

272

93,7

95
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Риба та рибопродукти
20
13,0
14,4 14,1 15,3 17,0
15,1
75,5
Цукор, кондитерські
38
37,0
38
40
40
40
37,9
99,7
вироби
Олія рослинна всіх видів
13
7,1
13,5 13,6 14,3 15,0
15,4
118
Картопля
124
95,0
136
134
130
131
133
107
Городина та баштанні
161
110
120
127
118
130
137,1
85,2
культури
Фрукти, ягоди та виноград
90
64
37
35
42
43
45,6
50,7
Хлібні продукти (хліб,
макаронні вироби в
101
123,4
124
120
116
114
111,7
112
перерахунку на борошно,
крупа, бобові)
Примітка.* Норми рекомендовано Українським НДІ гігієни харчування МОЗ. Їхній
рівень приблизно на 20% нижчий фактичного споживання в розвинених країнах.

За трьома продовольчими групами, а саме "хліб і хлібопродукти",
"картопля", "олія рослинна всіх видів", фактичне споживання перевищило
раціональну норму. Однак таке перевищення, особливо хлібопродуктів і
картоплі, є свідченням незбалансованого харчування студентів, яке намагається
забезпечити власні енергетичні потреби економічно доступнішими продуктами.
Одним з основних принципів формування харчових раціонів студентів є
режим харчування (табл.2). Найбільш раціональним є визнаний 5-разовий
прийом їжі.
Таблиця 2
Рекомендований розподіл раціону студентів вищих навчальних закладів за
прийомами їжі (% від енергоцінності раціону)
Прийоми їжі
Сніданок 1
Сніданок 2
Обід
Полуденок
Вечеря

3-разовий
25
50
25

4-разовий
(І варіант)
(ІІ варіант)
20
25
15
45
45
10
20
20

5-разовий
20
10
40
10
20

Визначаючи норми харчування і складаючи раціон харчування студентів,
врахували стать, вік (18-29 років),енергетичну цінність продуктів, їхні смакові
властивості, період року. Тільки таке врахування складу, якості і кількості
поживних речовин в продуктах харчування забезпечує покриття енергетичних
витрат організму[2].
Було встановлено добовий раціон та зроблено розрахунок енергетичного
балансу для студентів жіночої та чоловічої статі, віком 18-29 років (табл.3,4).
При виборі страв для меню студентської молоді необхідно врахувати, що
деякі незамінні нутрієнти є дефіцитними, особливо такі, як амінокислоти: лізин,
триптофан, метіонін, а також жирні кислоти: α-ліноленова та лінолева,
вітаміни: С, В1, В2, А. у харчуванні студентів сьогодні недостатня кількість
харчових волокон, тому їх джерела необхідно включати в меню (табл.5). Дуже
часто в раціоні міститься надлишок насичених жирів, легкозасвоюваних
вуглеводів, а також натрію та фосфору.
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Таблиця 3
Розподіл харчових речовин за різними прийомами їжі для студентів
жіночої статі, 18-29 років
Прийом їжі

Білки, г

Жири, г

Вуглеводи, г

22,00
8,80
26,40
8,80
22,00
88,00

11,70
4,70
14,10
4,70
11,70
47

88,50
35,40
106,20
35,40
88,50
354,00

Перший сніданок
Другий сніданок
Обід
Полуденок
Вечеря
Разом

Калорійність,
ккал
549,45
219,78
659,34
219,78
549,45
2198

Таблиця 4
Розподіл харчових речовин за різними прийомами їжі для студентів
чоловічої статі, 18-29 років
Прийом їжі

Білки, г

Жири, г

Вуглеводи, г

Перший сніданок
Другий сніданок
Обід
Полуденок
Вечеря
Разом

29,75
11,90
35,70
11,90
29,75
119,00

15,75
6,30
18,90
6,30
15,75
63,00

119,75
47,90
143,70
47,90
119,75
479,00

Калорійність,
ккал
743
297
892
297
743
2973

Рекомендований раціон харчування для студентів
Найменування страв
1

Вихід
страв, г
2

Омлет натуральний
Перець солодкий
Томати
Картопля
Масло вершкове
Хліб пшеничний
Сирники з сиру к/м
Чай з цукром
Разом:
Норма
Відхилення

110
10
10
10
20
75
100
200
535
-

Напій шоколадний
трюфель
Кекс з чорницями
Разом:
Норма
Відхилення
Научные труды SWorld

Вміст в продукті:

Білки, г
Жири, г
3
4
Перший сніданок:
10,56
16,94
0,13
0
0,11
0,02
0,2
0,04
0,16
14,5
5,925
0,75
17,6
11,3
0,2
0
34,885
43,55
22,00
11,70
12,89
31,85
Другий сніданок:

Вуглеводи, г
5

Таблиця 5

Калорійність,
ккал
6

2,09
0,53
0,38
1,63
0,26
36,225
12,2
14
67,315
88,50
-21,19

202,4
2,6
2,3
8
132,2
176,25
224
56
803,75
549,45
254,30

180

28,8

7,6

31,2

262,0

100
280
-

4,6
33,4
8,80
24,6

2,1
9,7
4,70
5

45,5
76,7
35,40
41,3

215,3
477,3
219,78
257,52
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Вихід
страв, г
2

Салат з капусти б/к
Борщ український
Пюре картопляне
Свинина тушкована
Какао зі згущеним
молоком
Хліб пшеничний
Разом:
Норма
Відхилення

150
300
150
75

Батончик
Коктейль теплий
шоколадний
Разом:
Норма
Відхилення
Салат з:
буряк
цибуля ріпчаста
Олія соняшникова
Котлети рибні
Каша гречана
розсипчаста
Кефір 2,5%
Хліб житній
Разом:
Норма
Відхилення
Загальне відхилення
на добу

Вміст в продукті:
Білки, г
Жири, г
3
4
Обід:
2,7
5,4
13,2
13,2
3,3
1,2
7,35
15,225
15

Вуглеводи, г
5

Калорійність,
ккал
6

11,4
26,1
21,45
2,4

101,85
270,6
111
131,25

109,8

502

48,3
171,15
106,20
64,95

235
1351,7
659,34
692,36

36,3

223,3

200

16,4

100
975
75

7,9
1
42,95
50,025
26,40
14,10
16,55
35,93
Полуденок:
8,7
5,4

250

21,8

4,4

39,5

281,1

325
-

30,5
8,80
21,67
Вечеря:

9,8
4,70
5,08

75,7
35,40
40,33

504,4
219,78
284,66

100
50
10
75

1,5
0,7
0
9,6

0,1
0
9,99
6,075

9,1
4,55
0
9,375

42
0
89,9
130,5

100

5,9

1,6

30,5

163

200
75
610
-

5,98
3,675
27,355
22,00
5,36

5
0,75
23,515
11,70
11,82

8
33,6
95,125
88,50
6,63

106
157,5
688,9
549,45
139,45

-

101,43

90,37

139,77

1736,96

Заключення та висновки. Достатньо високоефективним рішенням щодо
корекції структури харчування української молоді є широке використання
функціональних харчових продуктів. Таким чином, можна констатувати, що
розроблені науково обґрунтовані харчові раціони, збалансовані за основними
харчовими речовинами та енергетичною цінністю і сприятимуть раціональному
харчуванню студентів.
Література:
1. Кузьмінська О. В. Значення раціонального харчування для підтримки
здоров’я молоді : монографія / О. В. Кузьмінська, М. С. Червона. — К. : Держ.
ін-т проблем сім’ї та молоді ; Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — Кн. 4. — 128 с. —
(Серія "Формування здорового способу життя молоді" у 14 кн.).
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2. Зубар Н.М. Фізіологія харчування: практикум. Навч.посіб./Зубар Н.М.,
Руль Ю.В., Булгакова М.К. –К.: «Центр учбової літератури», 2013.-208с.
3. Пересічний М. І., Карпенко П.О., Пересічна С.М. Концепція організації
харчування студентів. Проблемы старения и долголетия, 2011. – Т.20. – N2. – С.
177-188.
4. Григоренко О. М. Наукові підходи до формування раціонів харчування
студентів / О. М. Григоренко // зб. наук. пр. "Прогресивні техніка та технології
харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі": Вип. 2 (10). — Х. :
ХДУХТ, 2009. — С. 210—218.
5. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових
речовинах та енергії: Наказ МОЗ України від 18.11.1999 р. № 272.
[Електронний
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–
Режим
доступу:
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