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Вступ 

 В останні часи в умовах поступової інтеграції в європейське економічне 

коло в Україні постала проблема підвищення якісного складу продуктів 

харчування. Сьогодення потребує не тільки вимоги до якості продовольчих та 

непродовольчих товарів, а й насамперед вимоги до їх безпечності.  

Серед масложирової продукції майонезна продукція займає одне з 

провідних місць і користується великою популярністю у населення розвинутих 

країн світу. Це пов'язано з її високими споживчими властивостями і 

рентабельністю виробництва. Майонез є універсальним продуктом, що 

дозволяє коригувати його калорійність шляхом заміни деяких інгредієнтів на 

низькокалорійні, наприклад цукру на підсолоджувачі  та ін.  

 Традиційно майонезна продукція є складовою частиною споживчого 

кошика пересічного українця. Саме майонез низькокалорійний все більш 

набуває популярності, завдяки низькому вмісту жирів, але до нього 

пропорційно підвищуються вимоги щодо безпечності. Низькокалорійні 

майонези є також складовою середньоцінового сегменту ринка. Тому він є 

найбільш привабливим  та перспективним продуктом. 

Жири являють собою одне з основних джерел надходження енергії до 

організму людини, що підтримує її життєдіяльність. Вміст жиру є 

найважливішим показником при оцінці якості та безпечності харчового 

продукту. Недостатній рівень надходження жирів до організму порушує обіг 

речовин, впливає на стабільність роботи центральної нервової системи, може 
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стати причиною порушень у функціонуванні деяких органів організму людини. 

У той же час, занадто велика кількість жирів у організмі людини також є 

шкідливою, адже може викликати порушення процесів травлення і, як наслідок, 

масу захворювань та перешкод у злагодженій роботі організму людини.  

Жири виконують роль підвищувача харчової цінності страви або продукту. 

Також їх використовують із метою надання страві привабливого та апетитного 

зовнішнього вигляду, запаху. Під час обрання того чи іншого жиру спеціалісти 

враховують певні фактори, а саме: засвоюваність даного жиру організмом 

людини,  відповідність смаку жиру та кулінарного виробу, температуру 

плавлення жиру. До прикладу можна навести той факт, що жири, які плавляться 

повільно, у холодних стравах дають неприємний смак та консистенцію, тому у 

певних випадках краще використовувати рослинне масло, маргарин, майонез 

[1].  

За цією характеристикою та відповідно до прийнятих в Україні стандартів, 

майонезна продукція поділяється на три категорії:  

- висококалорійні (масова частка жиру не менше 55%); 

- середньокалорійні (масова частка жиру 40 - 55%); 

- низькокалорійні (масова частка жиру менше 40%) [7]. 

До низькокалорійних майонезів відносять – салатний, гірчичний з масовою 

часткою жиру не менше 37%, що володіють вираженим смаком гірчиці, оцту, 

червоного перцю. До низькокалорійних майонезів відносять також солодкі 

майонези медовий, малиновий, апельсиновий з масовою часткою жиру не 

менше 35%. Ці майонези володіють солодким смаком із присмаком відповідних 

есенцій. Оцтова кислота в них замінена лимонною (0,4%). Желатинова добавка 

– кукурудзяний фосфатний крохмаль марки Б (3%). Консервантом служить 

сорбінова кислота (0,02%). 

Майонези іноземного виробництва, що з’явились на ринку України 

(Hellman’s prawdziwy majonez, Majonez stolowy, та ін.), відносяться до групи 

середньо- і низькокалорійних. В них додають консервуючи речовини, що дає 
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можливість подовжити строк зберігання при температурі 0-10°С з 30 до 60-120 

діб. 

 Також одним з найбільш важливих показників якості продукції є її 

стійкість (ступінь збереження) під час зберігання. Саме за цим показником 

вітчизняна продукція найчастіше поступається імпортній. Особливо це 

стосується жировмісної продукції, яка швидко псується, завдяки 

окиснювальним процесам.   

Різноманітність асортименту майонезу, виробленого вітчизняними та 

іноземними виробниками, викликає потребу в фаховій товарознавчій 

експертизи його якості та безпечності з висвітленням  конкурентоспроможної 

продукції. Таким чином, проблема сучасного товарознавчого експертного 

дослідження майонезної продукції, представленої на українському ринку є 

своєчасною та актуальною. 

 1.   Огляд сучасного ринку майонезної продукціі. 

Останнім часом на українському ринку майонезу і соусів спостерігається 

тенденція до зниження виробництва даної продукції, а також витіснення 

невеликих гравців ринку більш великими виробниками.  

У 2014 р обсяг виробництва знизився до 162 тис. тон (на 1,2%), а в 2015 р.-

виріс до 163,8 тис. т. У 2016 році зберігається тенденція зниження виробництва 

до 160,5 тис. тон. Незважаючи на зниження виробництва майонезної продукції 

в натуральному вираженні, обсяг ринку в грошовому вираженні продовжує 

зростати. Це пов'язано з подорожчанням сировини.  

Більше 90% майонезної продукції представлено на українському ринку 

вітчизняного виробництва, близько 10% - частка імпортної продукції. 

Вітчизняні виробники працюють як на насичення внутрішнього ринку, так 

і на експорт продукції за кордон. Незважаючи на постійне зростання експорту в 

грошовому і натуральному вираженні, імпорт майонезної продукції є 

стабільною складовою ринку і в середньому за період 2012-2015 рр. зріс на 

25%. В основному майонезна продукція і соуси імпортуються з Польщі, 

Німеччини, Італії та ін. (разом близько 75%). В основному експорт майонезу 
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здійснюється в Польщу, Молдову, Білорусь, Грузію. Основними компаніями, 

які експортують майонез, є «Чумак», ТОВ «Нестле Україна», ТОВ «Техноком» 

і ТОВ «Агрокосм». На їх частку припадає 25%, 21%, 22,% і 9% відповідно [7]. 

Виробників майонезу на вітчизняному ринку умовно поділяють на три 

групи: олійно-жирові комбінати, які працюють з радянських часів, нові 

компанії з агресивною маркетинговою політикою і дрібні регіональні фірми, які 

не мають власних брендів. 

У першій групі можна відзначити такі великі компанії, як: ПрАТ 

«Волиньхолдинг», ПрАТ «Львівський жиркомбінат», ПАТ «Чумак», ТОВ 

«Оліс», вони утримують 40% всього українського ринку. Серед другої групи 

виділяються ПП «Віктор і К», ТОВ «ТК« Урожай », ТОВ« Прайм-Продукт». 

Третя група утримує 18% ринку майонезу, до них відносяться: ТОВ 

«Багатопрофільне підприємство «Кристал», ТОВ «Нововодолазький 

масложировий комбінат»та інші. 

За даними 2015 року основними гравцями на ринку майонезної продукції 

були компанії: «Волиньхолдинг» з ринковою часткою 24,8%, «Чумак» - 16,4%, 

Львівський жиркомбінат - 11,6%, ТК «Урожай» - 10,2% і ПП «Віктор і К» - 

5,7%. У порівнянні з 2014 р. структура ринку в 2015 р змінилася: перше місце 

як і раніше займає «Волиньхолдинг», її частка збільшилася на 1,1%, на друге 

місце піднявся Львівський жиркомбінат, і його частка склала 11,7%. Трійку 

лідерів з ринковою часткою в 9% замикає ПП «Віктор і К». «Чумак» та ТК 

«Урожай» в 2011 р мали частки в 7% і 6,35% відповідно. 

Іншими конкурентами на вітчизняному ринку майонезу і соусів є також: 

- ТОВ «Прайм-Продукт» (торгова марка «МакМай» займає лідируючі 

позиції на ринках в Донецькій і Харківській областях); 

- компанія «Бунге Україна» (торгові марки «Олейна» і «Оліс»); 

- ПАТ «Луцьк Фудз» (торгова марка «Руна»); 

- ТОВ Торговий дім «Господарочка» (соуси торгової марки 

«Господарочка»); 

- ТОВ «АСС» (ТМ «Помідора»); 
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- ТОВ «Юнілівер Україна» (ТМ «Calve»); 

- ПАТ «Київський маргариновий завод» (ТМ «Олком»); 

- ТОВ «Форес» (ТМ «Форес»). 

Таким чином, соуси і майонези на український ринок поставляють в 

основному вітчизняні виробники, кількість гравців на ринку дуже велика, що 

задає високу конкуренцію. Це, в свою чергу, стимулює учасників ринку 

конкурувати за співвідношенням ціна-якість, і за асортиментом продукції. 

2. Технологічні аспекти виробництва майонезної продукції. 

Майонез представляє собою дрібнодисперсний сметаноподібну емульсію 

типу «масло у воді», приготовану з рафінованої дезодорованої рослинної олії з 

додаванням білкових, смакових компонентів і прянощів. Майонез являє собою 

багатокомпонентну систему, при цьому якісний і кількісний склад інгредієнтів 

визначає його функціональні властивості. 

Основою майонезу є рідка рослинна олія, смакові добавки. Окрім вказаних 

компонентів до їх складу входять неодмінно такі складові, як яєчний порошок, 

цукор, гірчиця, оцет або лимонний сік, сухе молоко, сіль, прянощі. До цього 

продукту, призначеного для безпосереднього вживання в їжу як приправа, 

пред'являються певні вимоги: бактеріальна чистота, в'язка сметаноподібна 

консистенція і здатність не розшаровуватися при приготуванні та зберіганні. 

Окрім названих вище природних компонентів, до складу майонезу входять 

різноманітні хімічні сполуки, що яких відносяться: 

- емульгатори; 

- стабілізатори; 

- структуроутворювачі; 

- смакові, функціональні та інші харчові добавки. Названі інгредієнти 

додають майонезу, як кінцевому продукту харчування, різноманітний смак, 

насичують його ароматом, визначають харчову та фізіологічну цінність 

майонезу та дозволяють розширювати асортименту групу майонезів та соусів 

на його основі.  
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Сировина, яка використовується при виготовленні майонезу, зокрема, і 

низькокалорійного наступна:  

1. Рафінована (очищена) і дезодорована (без запаху) соняшникова олія і 

лише в невеликих кількостях соєва та бавовняна.  

Рафінування являє собою процес очищення певного виду продукту від 

зайвих домішок. Походження даного терміну (rafine) – рафінування 

французьке, оскільки почало вперше використовуватись саме у Франції. У 

буквальному значенні даний термін означає «витончений, вишуканий, 

оброблений». Рафінована олія у процесі рафінування проходить декілька 

послідовних етапів очистки, а саме:  

- відстоювання; 

- фільтрація; 

- центрифугування; 

- гідратація; 

- лужна нейтралізація; 

- очищення різними адсорбентами, які поглинають барвники, (від чого олія 

освітлюється). Метою процесу рафінування рослинної олії є також очищення 

смаку, що має неабияке значення для нейтралізації смакових властивостей, 

позбавлення олії зайвого запаху та домішок. Це важливо для процесу 

зберігання рафінованої олії та покращує смакові властивості страв, 

приготованих із використанням такої олії. Крім того, рафінована олія має 

набагато більш високу температурну «точку димлення». Якщо нерафінована 

олія починає «диміти» вже при нагріванні понад 105-110° С, то рафінована «не 

димить» до 230° С.  

2. У вітчизняних майонезах роль стабілізуючих речовин виконують сухе 

знежирене молоко, яєчний і гірчичний порошки. Сухе молоко не тільки 

допомагає сформувати структуру, але і є джерелом білка. 

Сухий яєчний порошок являє собою білково-жовткову суміш, яка активно 

застосовується в кулінарії. Значна перевага такого продукту є те, що він дуже 

зручний в транспортуванні. Адже використання курячих яєць в харчовій 
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промисловості викликає труднощі через низку причин: крихкості шкаралупи, 

проблематичного транспортування, незручного зберігання та інше. За своїм 

зовнішнім виглядом яєчний порошок  являє собою жовтувату суху масу. У 

майонезах яєчний порошок виконує функцію сприяння утворенню міцності 

емульсії, здійснює вплив на колір продукту і його консистенцію. З точки зору 

хімічного складу яєчні продукти являють собою складну структуру, основою 

якої є протеїнової-фосфоліпідний комплекс, при цьому протеїни є 

високомолекулярними ПАР, а фосфоліпіди - низькомолекулярними.  

 Гірчичний порошок і оцет надають соусу гострий смак і аромат.  

3. Оцтова кислота (СН3СООН) - органічна одноосновна кислота, як і всі 

нижчі аліфатичні представники цього класу органічних сполук, володіє різким 

запахом. При кімнатних умовах є безбарвною рідиною. Щільність - 1,05 г / см³. 

Молярна маса дорівнює 60,05 г/моль. Плавиться при температурі плюс 16,75 °C 

(нижче твердне, кристали схожі на лід, тому називають крижаною). Кипить при 

температурі плюс 118,1 °C. Показник заломлення дорівнює 1,372. У складі 

майонезу виконує роль стримуюча росту бактерій.  

У складі майонезів допускається використання таких видів оцту: 

- кислота оцтова; 

- кислота оцтова лісохімічна харчова; 

- кислота оцтова синтетична очищена, харчова; 

- оцет спиртовий харчовий натуральний; 

- оцет спиртовий харчовий натуральний. 

На колір оцет, що використовується у приготуванні майонезів, повинен 

бути прозорий та не мати осаду. Смаку його має бути кислий, міцний і чистий, 

характерний для оцту.  

4. Як спеція при виготовленні майонезу промисловим способом 

використовується перець червоний мелений, імбир, гвоздика, лавровий лист, 

кмин і деякі трави. 

5. Сіль, цукор, харчові екстракти, прянощі. 
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Окрім вказаних вище основних компонентів, а саме, олії рослинної різного 

походження та води, склад майонезу передбачає наявність певних харчових 

добавок, які мають за мету надати майонезу різноманітний смак та аромат. А 

цей фактор, у свою чергу, дає можливість, розширити асортиментний ряд 

майонезної продукції. 

Речовини, що входять до складу майонезів:  

- речовини, що поліпшують зовнішній вигляд (барвники); 

- речовини, що регулюють консистенцію (загусники, емульгатори, 

стабілізатори); 

- речовини, що підвищують збереження і збільшують терміни зберігання 

(консерванти, антиоксиданти). 

Низькокалорійні майонези відрізняються від майонезів із вищою 

калорійністю тим, що до їх складу потрібно додавати більшу кількість 

стабілізаторів і загусників. При цьому, найактивніше у цьому процесі 

використовуються модифіковані крохмалі різних видів. Такі крохмалі користі 

для організму не несуть, оскільки сформовані на основі неприродних 

компонентів, а хімічних сполук.  

Нерідко на етикетках в складі майонезу можна прочитати таку назви як 

гуарова камедь (Е412). Цей компонент вводиться в продукт для підтримки 

потрібної консистенції. Консерванти (сорбат калію Е202, бензоат натрію Е211 і 

ін.) перешкоджають швидкому псуванню майонезу, пригнічуючи розвиток 

дріжджів і цвілевих грибів [5]. 

Рослинні масла багаті фосфоліпідами, поліненасиченими жирними 

кислотами, вітамінами, мінеральними речовинами.  

Фосфоліпіди – важливий елемент структури клітинних мембран – 

поверхні, на якій відбуваються складні процеси життєдіяльності клітини, а 

значить, і всього організму людини. Від них безпосередньо залежать численні 

функції клітини. 

Важливою властивістю мембрани є плинність або рідинність. Клітка 

постійно обмінюється різними речовинами з оточуючим її зовнішнім 
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середовищем. Через зовнішню клітинну мембрану всередину клітини надходять 

усі поживні речовини. При втраті мембраною своїх рідинних властивостей 

такий транспорт відразу порушується. Холестерин і насичені жирні кислоти 

роблять мембрану твердою, ригідною, малосприйнятливою. Фосфоліпіди з 

ненасиченими жирними кислотами, навпаки, підвищують плинність і 

чутливість мембран, покращують проникність. 

Співвідношення холестерин/фосфоліпіди з віком, як правило, збільшується 

на користь холестерину. Це розглядають як один з факторів старіння організму, 

оскільки мембрани стають жорсткими і гірше починають реагувати на 

гормональні та інші сигнали. Надходження додаткових кількостей фосфоліпідів 

в організм здатний "омолоджувати" клітинні мембрани. 

Майонез містить у своєму хімічному складі моно- і діцукриди в невеликій 

кількості до 4%, які є субстратом для розвитку біфідобактерій і сприяють 

сприятливій моториці кишківника, ніж визначають фізіологічну цінність.  

Одним із структурних компонентів майонезів  стабілізатори та загусники, 

які будучи вуглеводами за своєю природою збільшують масову частку їх у 

складі готової продукції.  

Стабілізатори, які використовуються виробниками при виготовленні 

майонезів, поділяють на групи: 

- рослинні (пектин, камеді, карбоксіетилцеллюлоза); 

- з морепродуктів (альгінати, агар-агар); 

- біосинтезовані (ксантан, геллан) 

Всі дані речовини відносять до групи харчових волокон. 

Основні тенденції в створенні майонезних емульсій із збалансованим 

співвідношенням білків, жирів і вуглеводів пов'язані з наступними факторами: 

- зниженням вмісту жирової фази при збільшенні в ній частки рослинних 

олій зі збалансованим жирнокислотним складом; 

- винятком з рецептур майонезів і соусів холестеринмісткої сировини; 

- підвищенням біологічної цінності шляхом введення вітамінів, 

фосфоліпідів, харчових волокон; 
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- запобіганням мікробіологічному та окислювальному псуванню за рахунок 

введення антиоксидантів і консервантів, а також проведення пастеризації і 

вакуумування. 

У виробництві майонезів в якості емульгаторів використовують природні 

харчові поверхнево-активні речовини (ПАР). Як правило, природні ПАР є 

білково-ліпідними комплексами з різним складом як високо-, так і 

низькомолекулярних емульгуючих речовин; різні комбінації натуральних 

емульгаторів дозволяють збільшити емульгуючий ефект. 

Емульгатором, традиційно використовуваним у виробництві майонезу, є 

сухі молочні продукти. З молочних продуктів в якості емульгаторів 

використовують сухе знежирене молоко, незбиране сухе молоко, вершки сухі, 

сироватку молочну суху підсирну, сухий молочний продукт, концентрат 

сироваткових білковий (КСБ), сколотину суху та інші сухі молочні продукти. 

Білки молока при взаємодії з емульгованими жирами утворюють комплекс, 

який є хорошим емульгатором. Казеїн застосовується в майонези також у формі 

казеїната натрію.  

При створенні низькокалорійних і дієтичних сортів майонезів в якості 

емульгаторів іноді використовують рослинні білки, в основному соєві. Соя 

містить в значних кількостях лецитин. Біологічно активні речовини сої 

здійснють профілактичну і лікувальну дію на організм людини. До них 

відносяться легкозасвоюваний білок, вітаміни групи В, антиоксидант вітамін Е, 

залізо, фосфор, кальцій, харчові волокна. Рослинні білки випускають у вигляді 

знежиреного борошна (50% білка), білкового концентрату (70-75%) і білкового 

ізоляту (90-95%). 

Джерелом природних фосфоліпідів служить олійна сировина. 

Введення в рецептури майонезів додаткової кількості стабілізаторів 

дозволяє замінити більшу кількість олії водою і виробляти майонези з меншим 

вмістом жиру (менше 50%), тобто менш калорійні. При цьому зберігаються 

органолептичні, в тому числі смакові, властивості висококалорійних майонезів. 

Нові продукти будуть мати дієтичні властивості. 
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У рецептурі низькокалорійних майонезів для збільшення стабільності 

емульсії використовують згущувачі-структуроутворювачі. В основному, це 

крохмалі і їх похідні, які отримують з різної сировини; кукурудзи, картоплі, 

пшениці, рису, патоки. У виробництві майонезів застосовують як нативні (що 

вимагають приготування), так і модифіковані (розчинні у воді) крохмалі. 

Крохмалі відносять до дешевих інгредієнтів, їх включають в рецептури в 

значних кількостях. Однак занадто великий вміст крохмалю відбивається на 

органолептичних властивостях емульсій, викликаючи відчуття липкості і 

густоти, також як і зайва кількість гідроколоїдного стабілізатора може привести 

до розрідження. Тому в більшості рецептур кількість крохмалю і гідроколоїдів 

збалансовано. 

Загальний вміст мінеральних речовин в майонезі становить до 1,7%, в т.ч. в 

складі майонезу є натрій, калій, магній, марганець, кальцій, фосфор, цинк, 

залізо, селен. 

Мінеральні речовини як харчові інгредієнти мають найважливіші 

функціональні властивостями. Натрій стабілізує осмотичний тиск міжклітинної 

рідини, покращує роботу м'язів. Калій відіграє важливу роль в метаболізмі 

клітини, сприяє нервовій діяльності, регулює внутрішньоклітинний осмотичний 

тиск, покращує роботу м'язів. Магній активізує діяльність ферментів і нервово-

м'язову діяльність, знижує ризик атеросклерозу. Фосфор бере участь в будові 

кісткових тканин, сприяє функціонуванню нервових клітин, роботі ферментів і 

метаболізму клітини, Цинк сприяє росту організму. Йод регулює кількість 

гормонів щитовидної залози. Залізо бере участь у кровотворенні, переносить 

кисень. 

Смакові добавки – натуральні і штучні компоненти, що вводяться в їжу для 

додання смаку і аромату. Основним підсолоджувачем в майонезних рецептурах 

є цукор (сахароза), в дієтичних сортах використовують глюкозу, фруктозу, а 

також багатоатомні спирти (сорбіт і ксиліт) і інші підсолоджувачі. 

Кухонна сіль в рецептурах майонезів служить для поліпшення смакових 

якостей і виявлення смаку інших компонентів. Сіль має і консервуючу дію. 
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Прянощі вводять в рецептури у вигляді вже готових екстрактів, есенцій, які 

випускаються промисловістю, а також в порошкоподібній формі. 

Харчові кислоти (оцтова і лимонна) при додаванні в майонези є як 

смаковими добавками, так і консервантами. 

Консерванти в майонезній продукції відіграють дуже велику роль, 

продовжуючи терміни збереження продукту. При виробництві майонезу 

використовують, в основному, солі сорбінової і бензойної кислот. Смакові 

добавки, такі як перець, гірчиця, часник покращують травлення, що підвищує 

фізіологічну цінність майонезу. В цілому, смакові добавки поліпшують 

травлення, що істотно знижує ризик захворювання кишковими хворобами. 

Одним із найбільш істотних дефектів при виробництві майонезу може 

стати розшарування емульсії, наслідком чого є виділення жиру з усієї маси 

продукту. Таким чином, розшарування майонезу – це безпосередньо процес 

розшарування (руйнування) емульсії. Процес цей полягає у порушенні 

цілісності протеїнових оболонок емульгатора навколо диспергованих крапельок 

жиру під дією несприятливих чинників: різких перепадів температур 

зберігання, недотримання температурного режиму та ін. При цьому окремі 

краплі олії, не обмежені оболонками емульгатора, зливаються, виділяється шар 

олії, а майонез розшаровується. 

Майонез – емульсія, що забезпечує його високу засвоюваність до 98%. 

Таким чином, рецептурні компоненти майонезу не тільки створюють 

приємний смак і аромат, але і підвищують енергетичну, харчову та фізіологічну 

цінність продукту. 

3. Аспекти товарознавчої експертизи майонезної продукції. 

Якість майонезів прийнято визначати за такими показниками:  

1) органолептичні (зовнішній вигляд, консистенція, смак, запах, колір) 

2) фізико-хімічні; 

3) мікробіологічні.  

У своєму остаточному вигляді майонез повинен являти собою продукт, за 

консистенцією схожий на сметану. Проте, допустимими є поодинокі 
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вкраплення пухирців повітря, залишки (частки) прянощів, доданих у процесі 

його виробників, гірчицю згідно із конкретним найменуванням майонезу, 

передбаченим ДСТУ.  

За кольором майонез являє собою білий або кремуватим-жовтий, 

однорідним по всій масі з відтінками, зазначеними в технічних описах, продукт.  

Смак і запах повинні відповідати вимогам, зазначеним у ДСТУ для 

конкретного виду майонезу.  

При визначенні фізико-хімічних показників, зазвичай, виділяють масову 

частку жиру, вологи, кухонної солі, сорбінової кислоти, кислотність в 

перерахунку на оцтову або лимонну кислоту, стійкість емульсії, значення рН, 

ефективну в'язкість. Усі ці показники співвідносять із вимогами ДСТУ [3].  

У низькокалорійному майонезі масова частка жиру не повинна бути 

більшою за 40%. При цьому, масова частка вологи, кухонної солі, сорбінової 

кислоти, кислотність визначаються з технічного опису конкретного виду 

майонезу. Стійкість емульсії низькокалорійного майонезу повинна бути не 

менше 97%.  

Значення рН - 4,0-4,7. Ефективна в'язкість - 5,0-20,0. 

З мікробіологічних показників нормують БГКП (коліформи) - не 

допускаються в 0,01 г; патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели - не 

допускаються в 25 г; дріжджі - не більше 1000 КУО в 1 см3, цвілі - не більше 10 

КУО. 

Експертне дослідження столових низькокалорійних майонезів проводили 

за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. У 

дослідженні брали участь дев’ять зразків низькокалорійних майонезів 

вітчизняних виробників, а саме: ТМ «Щедро», ТМ «Гуляй-поле», ТМ «Повна 

чаша», ТМ «Чумак», ТМ «Торчин», «Премія», ТМ «Королівський смак», ТМ 

«МакМай», ТМ «Славолія».  

За органолептичними показниками зовнішній вигляд всіх представлених 

зразків є однорідним, сметаноподібним, густим продуктом із поодинокими 

бульбашками повітря, без сторонніх включень. Смак та запах всіх зразків 
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притаманний майонезу конкретної назви. Запах зразка ТМ «Славолія» 

притаманний даному виду, але має сторонній присмак не властивий майонезу, 

що не є допустимим відхиленням згідно з вимогами ДСТУ 4487:2005  

«Майонези. Загальні технічні умови». Колір зразків білий та кремувато-жовтий, 

що відповідає вимогам.  

За фізико-хімічними показниками: 1) масова частка жиру в зразках під 

номерами ТМ «Славолія», ТМ «Чумак», ТМ «Торчин», ТМ «МакМай», ТМ 

«Славолія» відповідає даним, зазначеним на маркуванні, а в зразках ТМ 

«Щедро», ТМ «Повна чаша», «Премія», ТМ «Королівський смак» має гранично 

допустимі відхилення. Всі зразки мають досить високу стійкість незруйнованої 

емульсії – 97-99%.  2) кислотність обраних зразків не перевищує встановленої 

норми 3) масова частка кухонної солі у всіх зразках у межах норми. 

За мікробіологічними показниками -  в жодному із досліджуваних зразків 

не було виявлено бактерій групи кишкової палички (коліформи) та патогенних 

мікроорганізмів, в т.ч. бактерій роду Salmonella. Кількість дріжджів та 

пліснявих грибів у гранично-допустимих нормах. 

Отже,  обрані зразки відповідають вимогам ДСТУ 4487:2005  «Майонези. 

Загальні технічні умови» за  дослідженими показниками.  

Висновки 

На даний час вітчизняна майонезна продукція успішно конкурує з 

іноземними виробниками. Підприємства розширюють асортимент, випускають 

нові види майонезів, використовують новітні розробки пакування. Рецептурні 

компоненти майонезу не тільки створюють приємний смак і аромат, але і 

підвищують енергетичну і харчову цінність. Все більше споживачів звертають 

увагу на жирність і калорійність і вважають за краще «легкий» майонез з 

низьким вмістом жиру. 

Багатокомпонентний склад майонезу дозволяє широко варіювати 

рецептурну композицію, використовувати інгредієнти, що підвищують 

біологічну цінність готового продукту. Рецептурні компоненти майонезу не 

тільки створюють приємний смак і аромат, але і підвищують енергетичну, 
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харчову та фізіологічну цінність продукту. Майонез не тільки покращує 

травлення, але є функціональним продуктом харчування, властивості якого 

можна варіювати та модифікувати за рахунок нових інгредієнтів. 

Наразі, тенденції споживання низькокалорійних майонезів є такими:  

- перевага віддається легким майонезом з низьким вмістом жиру; 

- вітчизняні види майонезу класифікуються за кількома ознаками, якими є 

розподіл продукту по калорійності, складу і призначенню, консистенції, вмісту 

спецій і добавок. Для попередження появи дефектної продукції в роздрібній 

торговельній мережі суттєва роль належить її товарознавчому експертному 

дослідженню показників якості та безпечності.  

Література: 
1. Аликова И. В. Товароведение продовольственных товаров/ И. В. Аликова 

//Товароведение. – 2014. - № 2. – С.  50-53. 

2. Бондаренко В.М. Розвиток ефективного виробництва майонезу в Україні  / В.М. 

Бондаренко  // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 61-64.  

3. ДСТУ 4487:2005. Майонези. – К.:Держспоживстандарт України, 2006. – 16 с. 

4. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти формування екологічної безпеки товарів / І.О. Дудла, 

І.С., Галик, Б.Д. Семак // Вісник Чернігівського державного технологічного 

університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – № 21. – С. 223–231. 

5. Михайлов В. І. Споживча оцінка асортименту та якості товарів: Збірник наук. праць. / 

В. І. Михайлов– К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т,  2009. –  207 с. 

6. Мороз Л. А. «Товарознавство продовольчих товарів»: Навч. посібник. /Л. А.Мороз, Н. 

I. Чухрай. — Львів: Державний університет «Львівська політехніка» (ІВЦ 

«ІНТЕЛЕКТ»), 2009.  - 244с. 

7. Протасова Л.В. Аналіз виробництва майонеза та соусів в Україні / Л.В.Протасова // 

Міжнародний збірник наукових праць. – 2013. – Випуск 1(16). – С. 229-234.  

8. Шеремет А.Д. Методика товарознавчого анализу. / А.Д. Шеремет. /Світ фінансів. – 

2012. – №7. – С. 208-212. 

9. Шубравська О.В., Сокольська Т.В.  Розвиток ринку майонезу: світові тенденції і  

вітчизняні перспективи / О.В. Шубравська, Т.В. Сокольська // Економіка і 

прогнозування. – 2013. – № 2. – С. 80-93. 

 

15 


