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Вступ 
 

 
Не делайте из еды культа 

Ильф и Петров  
 
 
 
 

Проблема повноцінного харчування не так давно ввійшла в коло 
проблем сучасної цивілізації, для якої забезпечення якості життя стало 
нагальним завданням для всіх без винятку країн світу, що пов’язано із 
глобальними викликами та загрозами, вперше озвученими Римським 
клубом, які лягли в основу концепції сталого розвитку як нерозривної 
єдності економічної, соціальної та екологічної складових. Прогрес 
зробив людям ведмежу послугу, звільнивши від важких фізичних на-
вантажень і давши можливість калорійно і різноманітно харчуватися. 
У підсумку блага цивілізації обернулися масовим ожирінням населен-
ня і новими хворобами, пов'язаними із зайвою вагою. Учені підрахува-
ли, що сто років тому середньостатистичний житель нашої країни, 
селянин чи робітник, який займався інтенсивною фізичною працею, 
щодня витрачав близько 5000 кілокалорій. Сьогоднішній міський жи-
тель витрачає не більше 2500 кілокалорій. Таким чином, енерговитра-
ти знизилися в 2 рази, тоді як кількість і калорійність їжі не тільки не 
зменшилася, а навпаки. З точки зору медицини і здорового глузду 
людство сьогодні споживає їжі не просто невиправдано, а самовбивчо 
багато. Усе це свідчить на користь необхідності переходу на якісно 
нову їжу, яку вчені всього світу назвали «функціональ-ними продук-
тами харчування». У розвинених країнах інтерес до функціональних 
продуктів харчування виник близько 10 років тому, а украї-нські вчені 
не так давно стали пропагувати серед населення нові стандарти харчо-
вого споживання.  

Якщо дати визначення функціональним продуктам харчування, 
то це та їжа, яка виконує не лише енергетичну функцію, забезпечуючи 
нас енергією і доставляючи пластичний матеріал для будови тіла, а й 
забезпечує поліпшення нашого здоров'я і самопочуття, знижує ризик 
певних захворювань. Такі продукти харчування істотно впливають на 
одну або декілька функцій організму, або на його окремі органи і сис-
теми - власне, звідси і сама їх назва, функціональні продукти харчу-
вання, наприклад, для підтримання імунітету.  
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Основу повноцінного харчування (оптимального раціону) скла-
дають корисні для здоров'я харчові продукти. До таких продуктів від-
носять сьогодні чотири категорії, кожна з яких має свою сукупність 
показників і споживчих характеристик. Продукти першої категорії 
характеризуються зниженням або повним виключенням зі складу ене-
ргоємного макронутрієнту - жиру, з надмірним споживанням якого 
пов'язують ризик виникнення захворювань, обумовлених надмірною 
масою тіла та ожирінням. Продукти другої категорії свою корисну дію 
проявляють завдяки зниженій кількості в них цукру та інших легкоза-
своюваних вуглеводів, оскільки вони сприяють розвитку ожиріння, 
виникненню ризику появи цукрового діабету. Третя категорія - органі-
чні продукти, які характеризуються максимальним збереженням пожи-
вних речовин сировини під час їхньої переробки, а також використан-
ням у своєму складі лише натуральних інгредієнтів, що сприяє зни-
женню ризику виникнення харчової алергії. Четверта категорія проду-
ктів - «функціональні» - характеризуються наявністю в їхньому складі 
харчових інгредієнтів, що здатні надавати сприятливий ефект на одну 
або декілька фізіологічних функцій, прискорюючи процеси обміну 
речовин в організмі при їх систематичному вживанні в кількостях, що 
становлять від 10 до 50% від добової фізіологічної потреби.  

Характеризуючи всі ці категорії харчових продуктів, що позиці-
онуються на ринку України як корисні для здоров’я, слід зазначити, 
що найбільший інтерес викликають сьогодні функціональні харчові 
продукти, в основі створення яких лежить використання природних 
властивостей або зміна традиційного інгредієнтного складу, що забез-
печує цільовий фізіологічний вплив на організм людини для зниження 
ризику виникнення захворювань, причиною яких може з'явитися не-
правильне харчування, зокрема, нутріційний дефіцит. Проте це не 
повинно відображатися на органолептичних та реологічних властивос-
тях продукту і не викликати значного підвищення його вартості.  

Різнобічна проблематика повноцінного харчування у монографії 
об’єднана навколо ідеї холістичного бачення виробництва, реалізації 
та споживання продуктів для здорового способу життя, що послідовно 
реалізується у чотирьох частинах. Перша з них наголошує на фунда-
ментальних засадах повноцінного харчування в аспекті взаємозв’язку 
фізичного та емоційного стану людини, економічного і соціального, 
про що красномовно свідчить зміст першого розділу монографії. А 
також теоретичного обґрунтування хімічних властивостей функціона-
льних продуктів харчування в другому розділі методами математично-
го моделювання крізь призму молекулярної взаємодії.  
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В Україні основним напрямком розробки функціональних про-
дуктів харчування є створення комбінованих продуктів із заданими 
властивостями шляхом збагачення традиційних. Збагачення продуктів 
харчування проводять введенням в рецептури різних есенціальних 
харчових речовин і мінорних компонентів: вітамінів, макро- і мікрое-
лементів, харчових волокон, поліненасичених жирних кислот, фосфо-
ліпідів та інших біологічно активних речовин природного походження, 
в тому числі у вигляді дієтичних добавок спрямованої фізіологічної дії. 
Саме таким завданням присвячена найбільша за обсягом II частина, що 
містить розділи 3-14.  

Сучасне людство за останні 2000 років досягло певного рівня 
комфорту, подовживши середню тривалість життя більше ніж в три 
рази, але при цьому збільшивши використання енергоресурсів майже в 
100 разів. При цьому до 30% всіх світових енергоресурсів витрачають-
ся в промисловості, але ще більше витрачається людством на особисті 
потреби, в домашньому господарстві та на послуги населенню. Тобто 
енерговитрати на особисті потреби, в тому числі забезпечення домаш-
нього харчування занадто великі. На нашу думку, проблема забезпе-
чення повноцінного харчування може вирішуватись лише завдяки 
використанню індустріальних технологій, які можуть забезпечувати не 
тільки функціональну повноцінність, високу якість та харчову безпеку 
продукту, але й високу енергоефективність переробки, виробництва та 
зберігання харчових продуктів, тобто протягом всього життєвого цик-
лу продукту. Саме приклади таких підходів до вирішення проблеми 
повноцінного харчування наведено у ІІІ розділі в розділах 15-17 моно-
графії. Зокрема, розглянуто перспективні енергоефективні технології 
підготовки зернової сировини, сушіння та холодильного зберігання 
продуктів харчування.  

Частина VI монографії презентує наукові дослідження щодо  
маркетингових аспектів функціонування ринку товарів для повноцін-
ного харчування. Викладення матеріалів побудовано за принципом 
сходження від теорії до практики, що знайшло відображення у кожно-
му розділі, а також у цілому за рубрикою, яка завершується приклада-
ми практичного досвіду просування продуктів здорового харчування 
та інгредієнтів для їхнього виробництва.  

Результати досліджень у розділах 18-20 відбивають маркетинго-
ву реалізацію розгортання концепції сталого розвитку через призму 
екологічної складової соціально-відповідального бізнесу та споживача, 
що виявляється у застосуванні інструментів «зеленого» маркетингу в 
діяльності крупних мережних операторів на ділових та споживчих 
ринках; окремих складових товарної політики, зокрема, розробки еко-
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логічної упаковки, а також впливі принципів органічного дизайну на 
формування відповідної культури споживання. Розділи 21-23 присвя-
чені теорії та практиці маркетингового менеджменту на ринку   орга-
нічної продукції, зокрема, маркетинговому плануванню, маркетинго-
вій політиці виробників органічного м’яса та ексклюзивної м’ясної  
продукції, маркетинговому обґрунтуванню виведення на ринок фіто-
води.  

Кондитерська фабрика «Солодкий світ» продемонструвала дос-
від створення інноваційного продукту для повноцінного харчування на 
власній виробничій базі, об’єднавши зусилля та творчі потенціали 
фахівців Харківського державного університету харчування та торгів-
лі, Національного фармацевтичного університету, ТОВ «НВП «ГЕМО-
ПРОЕКТ». Фахівці фабрики, використавши інструменти маркетингу 
для виявлення потреб ринку та методів задоволення попиту в функціо-
нальних продуктах, що містять гемове залізо, створили енергетичний 
батончик «Переможець» та мармелад «Велес». Науково-виробнича 
компанії «Vilarus» презентувала власну інноваційну продукцію і пос-
луги щодо оптимізації науково-дослідної діяльності та виробництва 
продуктів харчової, косметичної та фармацевтичної промисловості. 
Практичний досвід роботи маркетингових служб КФ «Солодкий світ» 
та НВК «Vilarus» може використовуватись у навчальному процесі як 
приклад case study. 
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Полноценное питание как составляющая 

часть устойчивого развития и целостный 

подход к здоровью 

 

А.А. Урсуленко 
 

FULL-VALUE NUTRITION AS CONSTITUENTAL PART 

OF SELF-SUPPORTING EVOLUTIONS AND COMPLET-

ED APPROACH TO HEALTH 

 
Alexey Ursulenko* 

 
Coordinator social iniziative «Full-value Nutrition”, Kherson, Ukraine 

 

Abstract: Good nutrition includes not only the taste aspects and aspects related to the 

health of the consumer, but also takes into account the impact of nutrition in general on 

environmental, economic and social factors that should serve as a substantial contribution 

to global sustainable development of society. 

With the help of nutrition-oriented development of the concept of whole food it is now 

very urgent. After the United Nations Conference on Environment and Development in 

the world conducted public discussion of the possibility of sustainable development and 

future-oriented way of life. This discussion process and more and more research confirms 

what we have to change our way of life, before we will be imposed, possibly by belated 

action, exacerbations and significantly enhanced correction of the course of life. 

 
Keywords:    full´value nutrition, health, evolution 

  

                                                           
* Corresponding author  e-mail:    ursulenko@mail.ru 

 



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 
26 

 
Содержание 

Вступление  

1.1. Концептуальные принципы полноценного питания  

1.2. История развития системы питания человека  

1.3. Качество продуктов питания  

1.4. Основополагающие принципы полноценного питания  

1.4.1. Вкусная и здоровая пища  

1.4.2. Предпочтительное потребление в пищу продуктов 

питания растительного происхождения 

 

1.4.3. Предпочтительное потребление в пищу в малой 

степени переработанных продуктов питания 

 

1.4.4. Продукты питания, произведенные экологически 

чистым путем 

 

1.4.5. Экологически безвредная упаковка продуктов  

1.4.6. Честная торговля продуктами питания  

1.5. Полноценное питание: общие рекомендации  

Выводы  

Список использованной литературы  

 
Вступление 

 
Данная работа вроде бы о питании, но, тем не менее, она позво-

ляет понять, что происходит в политике, в экономике, в социальной 
сфере, в сфере здравоохранения, и что нужно делать для решения ост-
рых проблем современности, именно поэтому мы прикладывает доста-
точно много усилий для распространения данной информации.Так как 
полноценным питанием достигаются высокие жизненные стандарты - 
в особенности здоровье, сохранность окружающей среды, поддержа-
ние честных экономических отношений и обеспечение социальной 
справедливости, оно способствует совершенствованию, культурному и 
духовному развитию человека и гармоничным отношениям в обще-
стве. 
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1.1. Концептуальные принципы полноценного       

питания 

 
Полноценное питание представляет собой преимущественно 

растительный (молочно-растительный) способ питания, при котором 
предпочтение отдается продуктам, подвергнутым незначительной 
обработке. Ценные для здоровья, свежие продукты применяются для 
приготовления вкусных и полезных блюд. При этом основными про-
дуктами питания являются овощи и фрукты, цельнозерновые продук-
ты, картофель, стручковые плоды, а также молоко и молочные продук-
ты.  Помимо упомянутых продуктов в рацион питания может входить 
незначительное количество мяса, рыбы и яиц. При этом рекомендуется 
потреблять значительное количество не прошедшей термическую об-
работку пищи, составляющей около половины всех употребляемых в 
пищу продуктов   

Дополнительно с воздействием на здоровье, следует задуматься 
об устойчивости окружающей среды,  учитывая  влияние системы 
питания на экологическую, экономическую и социальную сферы.  
Помимо прочего это означает, что система питания должна основы-
ваться на потреблении продукции экологически чистого сельского 
хозяйства, а также региональных и сезонных продуктов. Должное 
внимание следует также уделять соответствию упаковки продуктов 
питания требованиям охраны окружающей среды. Данной концепцией 
предусмотрено употребление продуктов, полученных в рамках чест-
ной торговли с развивающимися странами (FaireHandel). 

Полноценным питанием достигаются высокие жизненные стан-
дарты - в особенности здоровье, сохранность окружающей среды, 
поддержание честных экономических отношений и обеспечение соци-
альной справедливости. 

Эти рекомендации основываются не только на физиологических 
аспектах, но и на всеохватывающих факторах здоровья человека, кото-
рое согласно определению Всемирной организации здравоохранения 
(WHO 1946 г.; WHO 1990 г., стр. 1): «Здоровье представляет собой 
состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней или физической слабости». Та-
ким образом, это определение затрагивает общее качество жизни от-
дельного человека. 

Наряду с оздоровительными аспектами, способ питания оказы-
вает прямое или косвенное влияние на окружающую среду (экологи-
ческие аспекты) (рис.1.1). И напротив, состояние окружающей среды 
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воздействует на качество жизни человека и, следовательно, на его 
здоровье. 

 

 
 
 

Рис. 1.1. Схема полноценного питания 
 

Экологически осознанная система питания, то есть, целена-
правленный выбор продуктов питания, которые произведены, перера-
ботаны, упакованы и подготовлены к продаже с учетом экологических 
требований, является важным шагом на пути к эффективной защите 
окружающей среды и к снижению потребления не возобновляемых 
природных ресурсов. Решение о переходе на систему питания, совме-
стимую с окружающей средой, легче принять, чем аналогичное реше-
ние в другой сфере, например при выборе различных транспортных 
средств в случае проживания в сельской местности (вследствие недо-
статочно развитой системы общественного транспорта в этом случае 
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чаще всего возникает необходимость использования личного транс-
порта). 

Познавательно-теоретические основы. Одной из основных 
задач полноценного питания является учет всех факторов, связанных с 
феноменом «питание» в целом. В отличие от классической науки о 
питании, в данном случае рассматриваются не только традиционные 
физиологические и токсикологические показатели, но и многие другие 
аспекты. Ниже будет показано, почему важен такой принцип подхода 
и насколько он обоснован теоретически. 

Теория познания и, следовательно, методы познания имеют 
решающее значение при получении научных данных, а также для вы-
работки последующих действий. Все это в полной мере относится и к 
сфере человеческого питания: за каждой системой питания (например, 
традиционное питание, вегетарианство, макробиотика, полноценное 
питание) находятся определенные знания, которые получают посред-
ством познавательного процесса. Различные притязания отдельных 
форм питания показывают, что в зависимости от используемых теоре-
тических методов познания могут вытекать явно друг от друга отли-
чающиеся результаты и рекомендации. 

Наука о питании, также как и любая другая научная дисципли-
на, стремится расширить наше сознание. Для того чтобы получить 
научные выводы, всегда требуется  применение подходящих методов 
исследования, с помощью которых могут добываться объективные 
сведения.  Это означает, что полученные результаты должны быть 
воспроизводимы и в тоже время должны быть независимыми, от того, 
кто их получает (интерсубъективность). Кроме того, они должны под-
лежать проверке альтернативными методами. 

Часто, однако, полученные результаты зависят от метода науч-
ного подхода к решению вопроса. При этом в основу могут быть по-
ложены различные познавательно-теоретические принципы. В рамках 
теории познания выделяют два по существу различных способа и вы-
текающих отсюда метода познания – редукционистский (упрощаю-
щий) и холистический (целостный)  подходы.  

При редукционистском подходе многие выводы считаются 
научно обоснованными до тех пор, пока не появляются новые сведе-
ния, которые приводят к изменению последовательности действий. С 
особой наглядностью это проявляется на примере балластных веществ. 
В начале 20-го столетия они рассматривались в качестве нежелатель-
ного и ненужного «балласта» в пище, а в настоящее время эффектив-
ность их действия в отношении укрепления здоровья уже не оспарива-



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 
30 

ется. Первоначальное мнение основывалось на том, что при оценке 
балластных веществ учитывался только их вклад в снабжение орга-
низма энергией. Исходя из такого аспекта, этот первоначальный вывод 
является правильным. Если же принять во внимание другие критерии 
(в частности поддержание здоровья потребителя в течение длительно-
го времени), то негативный вывод относительно балластных веществ 
должен быть упразднен. Поэтому сделанные на основании полученных 
научных данных рекомендации являются относительными, то есть, 
они относятся только к определенным, существующим в данный мо-
мент времени критериям. При этом имеет место типичный ошибочный 
вывод, который обусловлен исключающим и ограниченным принци-
пом подхода: аспект («балластные вещества в питании») сокращается 
до частной точки зрения («снабжение организма энергией»). 

Так, например, с точки зрения теории упрощения, яблоко вклю-
чает воспринимаемые органами чувств свойства (цвет, форма, внеш-
ний вид, вкус, запах, структура) и анализируемые химическим путем 
компоненты (вода, углеводы, балластные вещества, протеины, жиры, 
минеральные вещества, витамины, вторичные растительные вещества, 
а также токсичные остатки и компоненты, отравляющие окружающую 
среду). Но если смешать все, определенные в процессе анализов, ком-
поненты яблока, яблока не получится. При потреблении в пищу этой 
смеси у человека не возникнет ощущения, что он ест яблоко. 

          При холистическом подходе яблоко рассматривается как 
целая единая структура. Оно является частью комплексной системы, 
которая охватывает глобальные материальные, энергетические, ин-
формационные, экологические и социальные факторы. Как яблоко 
оказывает влияние на систему в целом, так же система в целом оказы-
вает влияние на яблоко.  

Отсюда вытекает основополагающий способ мышления, при ко-
тором целое всегда больше, чем сумма его частей. Поэтому познание о 
целом не может быть получено путем анализа отдельных его частей. 

Для полноценного питания, как и для науки о питании в це-
лом, важно, какие компоненты содержит данный продукт питания и 
какое действие  этот продукт питания оказывает на здоровье потреби-
теля. Кроме того, данный продукт должен рассматриваться в плане 
своих «системных свойств», то есть, какое он оказывает воздействие 
на качество экосистемы при его производстве, переработке, транспор-
тировке, приготовлении и утилизации остатков. Важно также знать, 
какое влияние этот продукт оказывает на мировую ситуацию с обеспе-
чением продовольствием и какой экономический эффект достигается 
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при использовании этого продукта. Исходя из всех перечисленных 
причин, в полноценном питании учитываются как строго редукцио-
нистские принципы исследования, так и обширные системные аспекты 
и рассуждения. 

 
1.2. История развития системы питания человека 

 
Для ответа на вопрос, какой способ питания является наиболее 

соответствующим биологическим особенностям человека питанием, 
следует вспомнить способ питания наших предков, сравнить способ 
питания живущих в настоящее время нецивилизованных народностей, 
а также наших ближайших в генетическом плане родственников из 
животного мира. Кроме того, следует принять во внимание анатомиче-
ские и физиологические данные. 

Оценка различных фаз развития питания показывает, что 
человек и его предки в процессе эволюции (за исключением ранних 
фаз потребления в пищу насекомых) могут квалифицироваться как 
всеядные существа (Omnivoren) со смещением рациона питания в сто-
рону растительных продуктов питания. В историческом плане чисто 
вегетарианское питание не заложено в природу человека, а является 
культурным явлением (Becker 1975 г.; Harris 1991 г., стр. 16-19; 
Teuteberg 1990 г.). Ни вегетарианская, ни животная пища в отдельно-
сти в течение всех фаз развития не является для всеядного человека 
формой питания, которая бы способствовала сохранению или разви-
тию вида (Becker 1975 г.). 

В принципе человек и его предки характеризуются высокой 
приспособленностью к различному питанию. В настоящее время это 
проявляется на примере нецивилизованных народностей, живущих в 
природных условиях в различных регионах мира, среди которых неко-
торые потребляют в пищу исключительно растительные продукты, а 
некоторые – исключительно продукты питания животного происхож-
дения. Пища,  имеющаяся в распоряжении  как часть жизненных усло-
вий человека, влияла на организм разнообразным способом, особенно 
на пищеварительный тракт и обмен веществ. Жевательный аппарат, 
морфология кишечника и механизмы обмена веществ предков челове-
ка в течение нескольких тысяч лет приспосабливались к пище, кото-
рую предоставляла им природа 

Анатомические и физиологические признаки человека свиде-
тельствуют о том, что в количественном плане почти во всех фазах 
развития (за исключением более ранней фазы потребления в пищу 
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насекомых) растительная пища имела большее значение в системе 
питания человека, чем пища животного происхождения. 

Пропорциональные соотношения между желудком, тонким и 
толстым кишечниками, а также размер отдельных участков пищева-
рительного тракта позволяют сделать вывод, что человек и его предки 
потребляли смешанную, но в большей части растительную пищу. 

Значение растительной пищи для питания человека и его пред-
ков проявляется, помимо прочего, в том, что человеческий организм 
не в состоянии самостоятельно синтезировать витамин С. Несомнен-
но, витамин С всегда в достаточном количестве присутствует в расти-
тельных продуктах (плоды и листья), поэтому организм может отка-
заться от способности синтеза этого витамина (Кретхмер, 1981 г.). 

Еще одним подтверждением предпочтительного потребления 
растительной пищи является тип зубов у предков человека (коренные 
зубы) и их морфология (толщина зубной эмали). Наличие следов изно-
са на коренных зубах австралопитека свидетельствует об интенсивном 
пережевывании растительной пищи (Гордон, 1987 г.). Типичными 
признаками травоядных являются также особый механизм глотания 
(по сравнению с глотанием мясной пищи), расположение потовых 
желез, а также наличие в слюне фермента, разлагающего крахмал, 
который отсутствует у плотоядных. Обзор различных факторов систе-
мы пищеварения у травоядных и плотоядных животных свидетель-
ствует о наличии существенных отличий. Преимущественно расти-
тельный рацион питания наших предков со значительными сезонными 
колебаниями потребления организмом энергии и питательных веществ 
можно охарактеризовать как питание, соответствующее биологиче-
ским особенностям человека, на который запрограммированы систе-
мы пищеварения и обмена веществ человека. Питание, соответствую-
щее биологическим особенностям человека не может быть организо-
вано для определенного числа людей или для всего населения, так как 
оно в значительной степени зависит от региона проживания. И, за 
исключением экстремальных регионов (например, Арктики), наиболее 
соответствующим биологическим особенностям человека и, следо-
вательно, наиболее благоприятным для здоровья следует признать 
преимущественное употребление растительной пищи с незначи-
тельной степенью обработки, при этом количество потребляемой с 
пищей энергии должно соответствовать физической активности чело-
века. 

Однако в процессе развития человеческой цивилизациисуще-
ствующие обычаи в сфере питания подверглись значительным измене-
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ниям. Потребление в объемах соответствующих биологическим осо-
бенностям человека, преимущественно растительной пищи с малой 
степенью обработки, то есть богатой на углеводы и балластные веще-
ства, прекратилось. На смену ей пришла высококалорийная, содержа-
щая большую долю продуктов животноводства и в сильной степени 
переработанная пища, содержащая много жиров и незначительное 
количество балластных веществ. По своей сути организм человека не 
был приспособлен ктакого рода пище. Это несоответствие является 
существенным фактором возникновения так называемых болезней 
цивилизации. Дальнейшее увеличения потребления пищевой энергии в 
сочетании с одновременным снижением физической активности обу-
словило тот факт, что в 20 столетии имело место избыточное потреб-
ление энергии с продуктами питания. Кроме того, индустриализация 
обусловила внедрение новшеств также и в сфере переработки продук-
тов питания, что проявилось в широком распространении продуктов из 
муки высшего сорта, изолированного сахара, переработанных про-
мышленным методом жиров и других, не содержащих балластных 
веществ, продуктов. Вмешательство в естественную структуру про-
дуктов питания настолько значительно, что в настоящее время не 
обеспечивается, по крайней мере, в некоторых группах населения, 
возможность рекомендуемого объема потребления некоторых компо-
нентов. В на данный момент к таким «критическим» компонентам 
относятся витамины Е, Д, фолиевая кислота, минеральные соли желе-
за, кальция и магния, а также балластные вещества. Такой дефицит 
чаще всего имеет место при однотипном питании, которое, как прави-
ло, практикуют молодежь и пожилые люди. 

 
1.3. Качество продуктов питания 

 
Качество продуктов питания как суммарный показатель всех, 

подвергаемых оценке, свойств и признаков очень непросто определить 
в научном аспекте, так как оно является своего рода «многомерным» 
феноменом, который охватывает множество различных аспектов. По-
нятие качества, как и понятия науки и общества, подвержено постоян-
ным изменениям и, кроме того, зависит от конкретных региональных 
условий. Современное понимание качества продуктов питания обу-
словлено одновременным действием различных моделей и мнений, 
которые частично дополняют друг друга и в то же время противоречат 
друг другу. 
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Традиционно различают три категории качества продуктов 
питания: 

– вкусовая ценность; 
– ценность для здоровья; 
– потребительская ценность. 
В настоящее время для оценки качества продуктов питания ис-

пользуется все большее число категорий, которые в настоящее время 
можно измерить или которые оказались довольно важными. Сюда же в 
полноценном питании относятся следующие категории, которые  
можно присоединить к четырем измерениям: здоровье, окружающая 
среда, экономика и общество: 

– психологическое значение; 
– социально-культурное значение; 
– этическое значение; 
– экологическое значение; 
– экономическое значение. 
Объективное качество продуктов питания затрагивает, как 

правило, физиологические и материальные факторы, например, состав 
продукта питания и может быть определено посредством объективно 
оцениваемых (измеряемых) показателей. Традиционная наука о про-
дуктах питания, химия продуктов питания и торговое право первично 
оперируют этими объективными факторами. 

Субъективное качество охватывает индивидуальные ощуще-
ния и чувства, исходя из которых, например, потребитель мотивирует 
выбор определенного продукта питания или отказ от него. Субъектив-
ное качество является основой психологии питания, а также исследо-
ваний в потребительской сфере и маркетинга. 

Наряду с рассмотренными выше критериями качества продук-
тов питания в последнее время они стали классифицироваться по по-
казателям выбора, опыта и показателям доверия. Если показатели 
выбора (например, цена или объем продукта) могут быть оценены 
перед покупкой, то показатели опыта могут быть оценены только 
после покупки и употребления продукта (например, вкус и качество 
приготовления). Показатели доверия (например, экологически чистое 
производство, географическое происхождение, содержание вредных 
веществ) не могут быть оценены потребителем в процессе потребле-
ния продукта и поэтому они должны быть гарантированы соответ-
ствующими системами контроля (например, сертифицированные кон-
трольные станции, лабораторные исследования). 
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Всеохватывающая оценка качества продуктов питания поз-
воляет внести определенную ясность в многослойное переплетение 
показателей системы питания и, за счет этого, способствовать повы-
шению качества продуктов питания. В результате в распоряжение 
потребителя предоставляется своего рода база, на основании которой 
он может принять верное решение относительно покупки того или 
иного продукта. Это позволяет также ответственным, в рамках систе-
мы питания, лицам распознавать и избегать факторов, которые оказы-
вают негативное воздействие на сферы здоровья, экологии, экономики 
и социальную сферу. 

Однако, представления производителей, переработчиков, работ-
ников торговой сферы, потребителей и научных работников о «каче-
стве продуктов питания» редко совпадают. При этом отдельные груп-
пы, в частности пищевая промышленность и торговля, быстрее могут 
осуществить на практике свои ожидания и требования. 

Часто потребители не могут оценить различия по качеству меж-
ду отдельными продуктами питания, так как такие существенные фак-
торы, как ценность для здоровья не поддаются непосредственной объ-
ективной оценке. 

Поэтому со стороны науки о питании им должна быть оказана 
помощь в принятии решения о выборе определенных продуктов 
питания, а также предоставление легко реализуемых рекомендаций 
по системе питания в целом. При этом такого рода информация или 
рекомендации не должны сопровождаться слишком детальной инфор-
мацией о продукте и профессиональными данными. Рекомендации 
должны затрагивать не только сферу выбора продуктов питания, но и 
сферу переработки и приготовления в условиях домашнего хозяйства 
(более детально см. главу 5, стр. 110; главу 6, стр. 188; часть 2, со стр. 
227 [1]). 

Для обеспечения высокой степени безопасности продуктов 
питания необходимы независимый государственный контроль про-
дуктов питания, обеспечение  качества при производстве, переработке 
и сбыте, а также постоянное усовершенствование системы реализации 
прав потребителя на информацию. При этом расширенное понятие 
качества продуктов питания должно найти свое отражение в програм-
мах по обеспечению качества, в законодательных актах, системах по-
вышения квалификации и потребительской информации. 

Всеохватывающая оценка качества продуктов - это суще-
ственная составная часть полноценного питания, которое представ-
ляет собой соответствующий духу времени вид питания с комплексной  
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ответственностью. Не приемлемо долговременное пренебрежение  
многочисленными взаимосвязями нашей системы питания. Это игно-
рирование приводит к тому, что покупаемые нами сейчас (в настоя-
щем)  дешевые продукты питания в последующем обходятся нам 
очень дорого, так как ведут к возникновению существенных затрат. 

 
1.4. Основополагающие принципы полноценного 

питания 

 
К основным требованиям полноценного питания можно отне-

сти: здоровая совместимость с организмом, совместимость с окружа-
ющей средой, экономическая и социальная совместимость. Исходя из 
этого, а также с учетом приведенных ранее сопутствующих факторов 
определены семь основополагающих принципов полноценного 
питания: 

1. Вкусная и здоровая пища.  
2. Предпочтительное потребление продуктов питания расти-

тельного происхождения (преимущественно молочно-вегетарианское 
питание). 

3. Предпочтительное потребление в пищу продуктов питания с 
низкой степенью переработки – обильное потребление свежих продук-
тов. 

4. Продукты питания, произведенные экологическим путем. 
5. Потребление в пищу региональных (местных) и сезонных 

продуктов. 
6. Упаковка продуктов питания должна соответствовать эколо-

гическим требованиям. 
7. Продажа продуктов питания должна основываться на прин-

ципах честной торговли. 
Семь основополагающих принципов полноценного питания бы-

ли сформулированы в виде своего рода руководства для потребителя 
при выборе и покупке продуктов питания, при этом была использована 
позитивная рекомендательная форма, то есть, что можно покупать, а  
не от чего надо отказаться. Эти основополагающие принципы уже не 
рассматриваются только во взаимосвязи с одним из таких аспектов, 
как здоровье, окружающая среда, экономика и социология, так как они 
обусловлены большим числом факторов. Поэтому в отношении пере-
численных выше принципов производится подразделение факторов 
обоснования в соответствии с физиологическими, экологическими, 
экономическими и социальными факторами по мере их приоритетно-



Розділ 1. Полноценное питание как составляющая часть … 

 37 

сти. Некоторые принципы рассмотрены более детально, так как они в 
данный период наиболее актуальны или на них есть повышенный ин-
формационный спрос. Это относится к принципам 3, 4 и 7. 

1.4.1. Вкусная и здоровая пища 
 
Полноценное питание предусматривает высокие требования к 

режиму питания.  При всем стремлении человека к сохранению и 
укреплению своего здоровья и защите окружающей среды, а также к 
соблюдению солидарности по отношению к другим людям, удоволь-
ствие от пищи являетсяособенно важным. Удовольствие и заряд бод-
рости нужно стремиться получать, само собой разумеется, также при 
приеме пищи. Это является решающим моментом для долгосрочного 
осуществления целей полноценного питания.  Поэтому этот основопо-
лагающий принцип полноценного питания сознательно поставлен на 
первое место. Между удовольствием от пищи и рекомендациями отно-
сительно полезного для здоровья питания практически нет противо-
речий, так же как и по отношению к экологическим, экономическим и 
социальным требованиям. Напротив, полноценное питание может 
даже обеспечить получение новых вкусовых ощущений. В качестве 
примера этого можно привести совершенно забытые в наше время 
некоторые виды зерновых культур (например, полба, крупа из полбы и 
просо), овощей (например, тыква и пастернак), бобовых культур, пря-
ностей и трав. Расширению предлагаемого ассортимента способствуют 
также некоторые, используемые в последнее время, способы приго-
товления пищи, такие как, например, овощно-зерновые запеканки или 
потребление в пищу овощей, не подвергнутых предварительной теп-
ловой обработке. 

Вкус и полезность пищи тесно взаимосвязаны между собой, так 
как полезные продукты усиливают хороший вкус пищи и наоборот, 
вредные или плохо усвояемые продукты негативно отражаются на 
вкусе принимаемой пищи. Под полезностью, усвояемостью (перено-
симостью) подразумеваются субъективные ощущения человека после 
приема в пищу определенных продуктов питания. 

1.4.2. Предпочтительное потребление в пищу продуктов 
питания растительного происхождения  

 
Продукты питания растительного происхождения характеризу-

ются, как правило, более благоприятным соотношением эссенциаль-
ных(незаменимых)  питательных веществ и калорийности пищи 
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(высота плотности питательных веществ). За счет этого при отно-
сительно малом поступлении в организм пищевой энергии потребля-
ется большое количество эссенциальных питательных веществ. И 
напротив, продукты питания животного происхождения в значитель-
ном количестве содержат проблемные компоненты, такие как насы-
щенные жирные кислоты, холестерин и пурины. 

Результаты многочисленные научных и клинических исследо-
ваний свидетельствуют о том, что яйце-молочно-растительная пища 
(преимущественно растительная пища с добавлением молока, молоч-
ных продуктов и яиц) благоприятно воздействует на здоровье челове-
ка. Она выгодно отличается от потребляемой в настоящее время пищи, 
включающей значительное количество мяса и мясных продуктов  
(Ляйтманн и Хальм 1996 г.; Аппельби и др. 1999 г.; Хоффманн и др. 
2001 г.). Помимо типа потребляемой пищи полезным действием на 
здоровье характеризуется также более здоровый общий стиль жизни 
вегетарианцев, что проявляется в незначительном потреблении алко-
голя и табака или в полном отказе от них, а также в повышенной дви-
гательной активности (Янелле и Барр 1995 г.). 

1.4.3. Предпочтительное потребление в пищу в малой 
степени переработанных продуктов питания  

 
Этот основополагающий принцип был предложен Гиппократом 

еще в античный период и в последнее столетие поддержан Бирхером-
Беннером (1938 г.), Коллатом (1960 и 1983 гг.), Брукером (1991 г.) и 
Анемюллером (1991 и 1998 гг.). При большинстве методов перера-
ботки продуктов в них снижается содержание ценных питательных 
веществ, то есть, снижается пищевая ценность продуктов, при этом, 
однако, часто повышается энергетическая плотность продуктов. Про-
дукты питания должны подвергаться переработке только в той степе-
ни, которая необходима для обеспечения их безопасности для здоро-
вья, а также переносимости и необходимых вкусовых качеств. 
Например, для клейстеризации крахмала и обеспечения переваривае-
мости картофель необходимо сварить. Для разрушения токсичных 
компонентов бобовые культуры также необходимо подвергать тепло-
вой обработке. Однако, большое число продуктов питания, прежде 
всего растительного происхождения, могут употребляться в пищу 
непереработанными или с малой степенью переработки. Предпочти-
тельное потребление в пищу натуральных продуктов обосновано так-
же тем, что пищеварительные органы и система обмена веществ чело-
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века по мере эволюционного развития были «настроены» на нату-
ральные продукты питания (см. раздел 2). Потребление свежих, не 
прошедших тепловую обработку, продуктов питания  обусловливает 
необходимость более интенсивного пережевывания пищи, что оказы-
вает положительное действие на зубы и десны и способствует тому, 
что пища обильно смачивается слюной, содержащей пищеварительные 
ферменты. Интенсивное пережевывание пищи вызывает также более 
высокую степень насыщения. 

Кроме отрицательного воздействия на продукты питания, теп-
ловая обработка имеет и ряд положительных эффектов: 

• уничтожение вредных микроорганизмов (например, сальмо-
неллы в яйцах или курином мясе); 

• разрушение компонентов, оказывающих вредное воздействие 
на здоровье (например, в бобовых культурах); 

• повышение степени резорбции некоторых питательных ве-
ществ (например, бета-каротина); 

• изменение консистенции пищевых продуктов (готовность к 
употреблению); 

• изменение вкусовых качеств (например, продукты маиллард 
при выпечке хлебобулочных изделий). 

Исходя из этого, целесообразно также употреблять определен-
ные продукты питания после предварительной тепловой обработки, 
при этом они должны составлять примерно половину от общего объе-
ма потребляемой пищи (как указано выше, вторую половину должны 
составлять пищевые продукты без тепловой обработки). 

 
 

1.4.4. Продукты питания, произведенные экологически 
чистым путем  

 
Практикуемые в настоящее время традиционные методы веде-

ния сельского хозяйства обусловливают воздействие на почву, воду и 
воздух (то есть систематическое воздействие на всю окружающую 
среду) что негативно отражается на многообразии видов живой приро-
ды (Федеральное ведомство по окружающей среде 2002 г., Стр. 111; 
AGÖL и BUND 1997 г., стр. 6 сл., 59): 

• накопление азота в почве, водах и лесах; 
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• накопление фосфатов в почве и питательных веществ в воде в 
результате использования удобрений животного происхождения, как 
следствие увеличения поголовья скота в регионах; 

•накопление пестицидов в почке и воде (так называемые ядохи-
микаты для защиты растений); 

• снижение биологического разнообразия; 
• эрозия почвы и нарушение структуры почвы (в результате 

давления, вызванного уплотнением почвы); 
• высокое потребление энергии и природных ресурсов; 
• значительные выбросы в атмосферу парниковых газов; 
• возможность попадания вредных веществ в пищевые продук-

ты и питьевую воду, например остатки пестицидов, ветеринарных 
медицинских препаратов и нитратов. 

Однако критике подлежат не только недостаточная совмести-
мость окружающей среды и здоровья в отношении многих продуктов 
питания, полученных традиционными методами. Некоторые из полу-
чаемых такими методами продуктов, такие как определенные сорта 
томатов и огурцов, характеризуются недостаточным собственным 
вкусом. Экологически чистое сельское хозяйство предлагает опти-
мальную альтернативу изложенным выше проблемам. 

1.4.5. Экологически безвредная упаковка продуктов  
 
Большинство продуктов питания поступает в торговую сеть в 

упаковке. Упаковка продуктов питания выполняет различные функ-
ции: сохранение качества продуктов, подготовка к транспортировке и 
хранению, сохранение продуктов в свежем состоянии, защита от порчи 
и повреждения, сохранение формы и пр. Некоторые продукты пита-
ния, особенно жидкие (напитки, молоко и молочные продукты, а также 
механически нестабильные и особо чувствительные продукты, такие 
как бутербродная масса, печенье или квашеная капуста)  едва ли могут 
продаваться без упаковки. Так называемые полуфабрикаты питания 
вообще невозможно представить себе без упаковки, соответствующей 
форме и размеру продукта. Для определенных продуктов питания 
требуется строго определенные тип упаковки и упаковочный матери-
ал. 

После использования упакованных продуктов питания дома 
остается упаковка, которая, в большинстве случаев, не подлежит даль-
нейшему использованию (например, термоусадочная пленка, консерв-
ные банки и т.д.) и превращается в бытовой мусор. Ни захоронение, ни 
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сжигание, ни переработка мусора с целью последующего использова-
ния материалов не позволяют решить проблему, связанную с исчезно-
вением природных ресурсов при изготовлении упаковки; в этом плане 
следовало бы стремиться к существенному снижению объема быто-
вого мусора. 

Значительный вклад в избежание и уменьшение отходов мо-
жет быть достигнут путем максимального снижения расходов на упа-
ковку продуктов питания, предлагаемых в сфере торговли. При этом 
упаковка должна изготавливаться по экологически чистым технологи-
ям и, по возможности, использоваться в качестве многоразовых си-
стем. Следует также, по возможности, исключить использование ма-
ленькой и очень маленькой упаковки, например, в гастрономии и в 
хозяйстве одного самостоятельно живущего человека. 

Полноценным питанием предусмотрено предпочтительное 
производство и продажа продуктов питания либо вообще без упаков-
ки, либо в максимально простой упаковке. В качестве примера можно 
привести овощи, картофель, фрукты, крупы, при покупке которых 
потребитель может использовать многоразовые пакеты или кульки. 

1.4.6. Честная торговля продуктами питания  
 

Торговля продуктами питания играет важную роль для всех 
участников системы питания. В результате глобализации экономиче-
ских отношений, наличия соответствующих структур власти и совре-
менных условий конкуренции, малые и средние предприятия по про-
изводству, переработке и продаже продуктов питания находятся в 
невыгодном положении. За счет различных экономических и полити-
ческих мер, таких как дотации и таможенные пошлины выгодоприоб-
ретателями в этом процессе являются, в основном, люди в богатых, 
промышленно развитых странах. И напротив, проигрывает в этой си-
туации население стран с низким уровнем экономического развития и 
доходов, то есть, так называемых развивающихся стран.  

Одной из целей полноценного питания в мировом масштабе яв-
ляются честныеэкономические отношения и социальнаясправедли-
вость. Потребитель может содействовать достижению этой цели, при-
обретая продукты, которые продаются по принципам честной торгов-
ли. 

При этом под словом «честный» подразумевается не только 
экономический аспект, то есть, продажа продуктов питания по чест-
ным ценам, «честный» в социально-этическом смысле также означает 
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справедливый. В основополагающем принципе «честная торговля 
продуктами питания» учитываются оба значения. 

«Честная торговля представляет собой альтернативу традици-
онным методам торговли. Она преследует цель создания торгового 
партнерства, которое обеспечит Устойчивое Развитие ранее исклю-
ченных из торгового процесса и экономически подавляемых произво-
дителей. При этом основными инструментами являются обеспечение 
более благоприятных условий работы, посредством построения созна-
тельных и порядочных партнерских отношений. 

Целями честной торговли являются: 
• улучшение доходов и благополучия производителей за счет 

улучшения доступа к рынку, усовершенствования организации произ-
водства, повышения цен на собственную продукцию и обеспечения 
непрерывности в торговых отношениях; 

• содействие возможности  развития обделенных производите-
лей, особенно тех, чьи интересы ущемляются: женщин и коренных 
жителей, а также защита детей от эксплуатации в сфере производства 
продуктов питания; 

• укрепление сознания у потребительниц об отрицательных воз-
действиях международной торговли на производительниц, так что бы 
они смогли использовать свою покупательную способность для до-
стижения позитивных целей; 

• подавать пример партнерства в торговле с помощью диалога, 
прозрачности и взаимного уважения; 

• проведение кампаний по изменению правил и практики тра-
диционной международной торговли; 

• защита прав человека за счет введения в практику принципов 
социальной справедливости, сохранению окружающей среды и эконо-
мической безопасности». 

 
1.5. Полноценное питание: общие рекомендации  

 
Данные здесь рекомендации по Полноценному Питанию  слу-

жат как помощь для ориентации потребителя в выборе и приготовле-
нии продуктов питания. При этом должны учитываться индивидуаль-
ные пристрастия и переносимость. 

В концепции полноценного питания совершенно сознательно не 
предусмотрены запреты, что только подчеркивает либеральность 
этой концепции и не способствует снижению степени ответственности 
потребителя за собственные решения. Предусмотренные концепцией 
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полноценного питания допускаемые исключения, как правило, не свя-
заны с опасностью для здоровья потребителя. Важным фактором явля-
ется также только принципиальное следование рекомендациям – лю-
бого рода догматизм неуместен и ведет потребителя не в том направ-
лении, то есть лишает его возможности принимать свободное и неза-
висимое решение. 

Приведенные ниже рекомендации касаются здоровых взрос-
лых людей. Для беременных женщин, кормящих матерей, грудных 
младенцев, детей, людей преклонного возраста и больных их (реко-
мендации) необходимо  более или менее  подгонять (приспосабли-
вать). Однако, почти все основополагающие принципы полноценного 
питания пригодны для всех групп населения. Многочисленных, зави-
симых от питания болезней можно избежать, или улучшить состояние 
здоровья человека после устранения причин относящихся к питанию, 
например, после перехода на полноценное питание. 

По выбору продуктов питания предусмотрены следующие от-
дельные рекомендации: 

• обильное потребление в пищу различных видов овощей и 
фруктов; где-то половина из них - в сыром, не подвергнутом тепловой 
обработке виде;   

• предпочтение потребления в пищу зерновых культур и про-
дуктов из цельного зерна в противовес  нецельнозерновым продуктам; 

• введение в рацион картофеля и бобовых культур с минималь-
ной степенью переработки; 

• орехи, масличные семена и масличные фрукты должны по-
требляться в умеренном количестве в сыром или обжаренном виде; 

• ограничение общего потребления жиров и потребление в пи-
щу только высококачественных масел и жиров, например, нативных 
(встречающихся в природе, естественных) пищевых масел холодного 
прессования, сливочного масла или неотвержденных растительных 
маргаринов с высоким содержанием нативного масла холодного прес-
сования;  

• предпочтительное потребление паспортного молока, пастери-
зованного цельного молока или молочных продуктов без добавок и 
сортов сыра без пищевых добавок; 

• в принципе, не рекомендуется потреблять в пищу мясо, рыбу и 
яйца, однако допускается их умеренное потребление; 

• в качестве напитков рекомендуется потреблять нехлорирован-
ную питьевую воду, воду из источников (если это не противопоказано 
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по санитарным и токсикологическим причинам), минеральную воду 
или несладкий травяной и фруктовый чай; 

• для придания пище различных вкусовых оттенков рекоменду-
ется использовать пряности и пряную зелень, при этом следует огра-
ничить использование соли (следует пользоваться, предпочтительно, 
йодированной солью); 

• в качестве сладостей рекомендуется вместо изолированного 
сахара и кондитерских изделий потреблять в пищу свежие сладкие 
фрукты, не подвергнутый тепловому воздействию мёд или не сульфи-
тированные, размягченные замачиванием сухофрукты (в умеренном 
количестве и не в концентрированном виде). 

Для улучшения обзора по выбору продуктов питания служит 
«Ориентировочная таблица для полноценного питания», в которой 
продукты питания подразделены на несколько степеней ценности 
(Табл. 1.1). Переходы между колонками отчасти расплывчатые, при 
этом это зависит, прежде всего, от принципа оценки. 

 
Выводы 

 
Опыт показывает, что при соответствующей кулинарной прак-

тике продукты полноценного питания очень вкусны и полезны. При 
переходе на полноценное питание необходимо учитывать содейству-
ющие и тормозящие условия. В целом полноценная пища не должна 
быть существенно дороже (при разумном изменении привычек приоб-
ретения и употребления) чем обычная пища. Одновременно появляет-
ся хороший повод для приобретения продуктов  био-земледелия или 
честной торговли, что дает возможность получить более ценный про-
дукт, а также на эти цели выделяется большее  количество денег.  

Следует избегать употребления в пищу продуктов питания с до-
бавками, а также продуктов, произведенных по определенным техно-
логиям, таким как генная инженерия и облучение, так как такие про-
дукты имеют  высокую степень риска в отношении здоровья потреби-
теля, окружающей среды и общества в целом. 

В комплексе, полноценное питание является более энергосбере-
гающим и улучшающим окружающую среду, чем обычная форма пи-
тания,  в частности, потому что используется меньшее количество 
животных продуктов и большее количество продуктов экологически 
чистого земледелия, а также регионального происхождения и соответ-
ствующего сезона.  
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Таблица 1.1 
Ориентировочная таблица для полноценного питания - рекомендации по выбору продуктов питания для 

здоровых взрослых людей 
Показатель пище-
вой ценности 

1 очень достойно 
рекомендации 

2 очень достойно 
рекомендации 

3 менее достойно 
рекомендации 

4 не достойно реко-
мендации 

1 2 3 4 5 
Степень перера-
ботки 

не переработанные 
или в малой сте-
пени переработан-
ные продукты пи-
тания (без терми-
ческой обработки) 

умеренно перерабо-
танные продукты 
питания (прежде  
всего термообра-
ботка) 

в сильной степени 
переработанные 
продукты питания 
(прежде всего кон-
сервированные) 

чрезмерно перера-
ботанные продукты 
питания и изоля-
ты/препараты 

Рекомендованное 
количество 

примерно полови-
на потребляемой 
пищи 

примерно половина 
потребляемой пищи 

только в редких слу-
чаях 

по возможности 
исключить из пищи 

Овощи/фрукты свежие овощи, ква-
шеные овощи (на-
пример, свежая  
квашеная капуста) 
свежие фрукты 

вареные овощи 
(также квашеные) 
вареные фрукты 
овощи* и фрукты* 
после глубокой 
заморозки 

овощные консервы 
(например, томаты в 
банках) фруктовые 
консервы  (на-
пример, вишня в 
стеклянных банках) 

пищевые добавки 
(например, витами-
ны, минеральные ве-
щества, препараты 
из балластных ве-
ществ) глубоко за-
мороженные гото-
вые блюда 
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1 2 3 4 5 
Зерновые культуры проросшее зерно, 

шрот из цельного 
зерна (например, 
свежий зерновой 
мюсли), свежие 
расплющенные 
хлопья 

продукты из цель-
носмолотого зерна 
(например, хлеб из 
цельно смолотого 
зерна, вермишель, 
хлопья и сдобные 
хлебобулочные 
изде-
лия)цельнозерновые 
блюда  

продукты из не 
цельно- смолотого 
зерна (пшеничный 
хлеб, серый хлеб, 
белая вермишель, 
кукурузные хлопья, 
хлебобулочные из-
делия из пшенич-ной 
муки высшего сорта, 
лущеный (белый) 
рис) 

зерновой крахмал 
(например, кукуруз-
ный крахмал) 

Картофель  картофель после 
термообработки 
(возможно карто-
фель в мундире) 

готовые продукты 
(например, пюре с 
фрикадельками, 
чипсы), картофель 
фри  

картофельный крах-
мал 

Бобовые культуры  проросшие, блан-
шированные бобы, 
вареные бобы 

«соевое молоко», 
тофу, готовые про-
дукты (например, 
овощные рубленые 
котлеты) 

«соевое мясо», сое-
вый протеин, соевый 
лецитин 
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1 2 3 4 5 
Орехи/жиры/масла Орехи*, миндаль*, 

масличные семена* 
(например, ядра 
подсолнечника, 
кунжут), маслич-
ные фрукты* 
(например, оливки) 

обжаренные орехи*, 
паста из ядер оре-
хов*, нативные 
масла холодного 
прессования*, неот-
вержденные расти-
тельные масла с 
высоким содержа-
нием нативных ма-
сел холодного прес-
сования*, сливоч-
ное масло* 

соленые орехи, экс-
трагированные и 
рафинированные 
жиры и масла, неот-
вержденные расти-
тельные маргарины, 
рафинированное 
кокосовое масло, 
топленое масло 

отвержденные жиры 
(например, боль-
шинство маргари-
нов, жиры для жаре-
ния во фритюре) 
 
 заменители жиров 

Молоко/молочные 
продукты 

паспортное молоко пастеризованное 
цельное молоко, 
молочные продукты 
(без добавок), сы-
ры* (без добавок) 

термообработанные 
молоко и молочные 
продукты, молочные 
продукты (с добав-
ками), сыры (с до-
бавками) 

стерилизованное 
молоко, сгущенное 
молоко, молочный 
порошок, молочный 
и сыворо-точный 
протеин, заменители 
молока и сыра, 
плавленые сыры 

Мясо/рыба/яйца  Мясо* (до 2 раз в 
неделю), рыба* (не 
более 1 раза в неде-
лю), яйца* (до 2 шт. 
в неделю) 

мясные изделия, мяс-
ные консервы, колба-
сные изделия и кон-
сервы, рыбные изде-
лия и консервы 

потроха, яичный 
порошок, жидкие 
яйца 
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1 2 3 4 5 
Напитки не хлорированная 

питьевая вода, вода 
из контролирован-
ных источников, 
природная мине-
ральная вода 

травяные и фрукто-
вые чаи, разбавлен-
ные фруктовые 
соки, разбавленные 
овощные соки, зла-
ковый кофе* 

столовая вода, фрук-
товые нектары, ка-
као, кофе в зернах, 
черный чай, пиво, 
вино 

лимонады, кола, 
плодово-ягодные на-
питки, быстрорас-
творимые напитки 
(чай, какао), напит-
ки для спортсменов, 
энергетические и  
спиртные напитки 

Пряности/пряная 
зелень/соль 

целые или свеже-
смолотые пряно-
сти, свежая пряная 
зелень 

смолотые пряности, 
высушенная пряная 
зелень, йодирован-
ная морская и пова-
ренная соль* 

поваренная соль с 
пряностями, морская 
соль, поваренная 
соль 

ароматизаторы (на-
туральные, иден-
тичные натураль-
ным, искусствен-
ные), усилители 
вкуса 

Сладости свежие сладкие 
фрукты 

мёд* (без термиче-
ской обработки, 
разбавленный), 
сухофрукты* (не 
сульфитированные, 
размягченные зама-
чиванием) 

мёд (после терми-
ческой обработки), 
кон-центрированные 
со-ки (например, из 
яблок), сиропы 
(например, из клена), 
цельный сахар из 
сахарной свеклы, 
тростниковый сахар 

кондитерские из-
делия, сладости,  
изолированный  са-
хар (например, сто-
ловый и коричневый 
сахар, заменители 
сахара (например, 
сорбит), сладкие 
вещества 

         * потреблять в умеренных количествах                     
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Кроме того для экологических и региональных предприятий это 
служит, экономическим и социальным основанием для существования 
и дальнейшей занятости в сфере питания. Для сбережения природных 
ресурсов и снижения объема вредных выбросов и отходов, следует 
отдавать предпочтение либо не упакованным продуктам питания, либо 
продуктам, которые снабжены упаковкой, соответствующей требова-
ниям по охране окружающей среды. 

Полноценное питание как целостный подход, который помогает 
человеку более широко видеть жизнь и повышать свой уровень ответ-
ственности и осознанности необходимо внедрять в программу образо-
вания школьников и студентов.  

Мы сотрудничаем с Харьковским государственным университе-
том питания и торговли, Херсонским национальным техническим 
университетом, Белоцерковским национальным аграрнымуниверсите-
том. 

Полноценное питание не в состоянии решить все проблемы, 
возникающие в нашем сложном обществе, однако, его концепция поз-
воляет в значительной мере снизить остроту этих проблем в сферах, 
которые непосредственно или косвенно связаны с питанием. Опыт 
прошедших десятилетий показал, что Полноценное Питание все боль-
ше воспринимается как соответствующая духу времени форма пита-
ния. Результаты проведенных за последние годы научных исследова-
ний однозначно свидетельствуют об оздоравливающих свойствах 
определенных натуральных продуктов питания, употребление которых 
все больше и больше одобряется наукой. Мы настроены оптимистично 
в наших ожиданиях, и полагаем,  что позитивные сдвиги, полученные 
нашими совместными усилиями, пойдут во благо всем людям и укре-
пят окружающий нас мир. 
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Методы молекулярного моделирования как 

инструмент для исследования пищевых   

гелей 
  

О.Н. Калугин, И.C. Вовчинский,                                           
А.Л. Фощан, С.М. Губский, В.В. Евлаш 

 

MOLECULAR MODELLING TECHNIQUES AS A TOOL 

FOR INVESTIGATION OF FOOD GELS 

 
Oleg N. Kalugin1,*, Igor Vovchynskyi1,  

Andriy Foshchan2, Sergey Gubsky2, Victoria Evlash2  
 

1
N.V.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

2
Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv,  Ukraine  

Abstract: The process of gelation is the basis of numerous food technologies with the use 

of water solutions of organic biopolymers. This process is based on the formation of spatial 

net of connections between the molecules of biopolymer molecules, mostly hydrogen 

bonds. Qualitative changes of rheological properties characterize the transition to gel state. 

Therefore, from the molecular point of view, actual is the study of two most important 

aspects of the corresponding solutions and gels on their basis. First, it is a detailed 

quantitative description of hydrogen bonds formed in the process of gelation, with the use 

of modern methods of quantum chemistry.  On the other side, it is the construction of 

models of supramolecular structure in the corresponding systems and forecasting of their 

rheological and viscous-elastic properties by means of the method of molecular dynamics 

simulation. In this work, most frequently used in a confectionery industry jelling agents are 

characterized with an accent on molecular background of their activity.  The bases of Bader 

quantum theory «Atoms in molecules» and its application for quantitative description of 

hydrogen bonds are laid out in chapter 2. The third chapter is devoted to the bases of 

molecular dynamics simulation of disordered condensed systems (DCS); the methodology  

quantitative description of the structure and transport properties of DCS through in terms 

of spatial and time correlation functions is described as well. In the fourth chapter the 

samples of successful application of molecular modeling thechniques are presented for the 

description of the structure and dynamics of food products. 

 
Keywords:   gelation, H-bond, quantum theory “Atoms in molecules”, molecular 

dynamics simulation, structure, dynamics 
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Введение 

 
Процесс желатинирования (геле- и студнеобразования)  лежит в 

основе многих пищевых технологий с использованием водных рас-
творов органических биополимеров (полисахаридов, пектинов, крах-
мала, желатина и др.). В основе этого процесса лежит образование 
пространственной сетки связей между молекулами биополимерных 
молекул, чаще всего водородных связей. Переход в гелеобразное со-
стояние характеризуется качественным изменением реологических 
(вязкоэластических свойств). Таким образом, с молекулярной точки 
зрения актуальным является изучение двух важнейших аспектов со-
ответствующих растворов и гелей (студней) на их основе. Это, во–
первых, детальное количественное описание водородных связей, об-
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разующихся в процессе желатинирования, с использованием совре-
менных методов квантовой химии. С другой стороны, построение 
моделей надмолекулярной структуры в соответствующих системах и 
прогнозирование их реологических и вязкоэластических свойств с 
использованием метода молекулярно-динамического моделирования. 
В работе дана краткая характеристика наиболее часто используемых в 
кондитерской  промышленности студнеобразователей с акцентом на 
молекулярные основы их действия (раздел 1).  

В разделе 2 изложены основы квантово-химической теории 
Бейдера   «Атомы в молекулах» и ее применение для количественного 
описания водородных связей.  

Третий раздел посвящен изложению основ молекулярно-
динамического моделирования неупорядоченных конденсированных 
систем (НКС); описана методология количественного описания 
структуры и транспортных свойств НКС посредством построения 
пространственных и временных корреляционных функций.  

В четвертом разделе приведены примеры успешного примене-
ния  методов молекулярного моделирования для описания структуры 
и динамики пищевых продуктов. 
 

2.1. Структурно-реологические особенности          

пищевых гелей (студней) 

 
Студнеобразователи являются ценными суперабсорбционными 

материалами, находящими применение во многих областях. Но глав-
ным их потребителем является пищевая промышленность, предприя-
тия питания, где они используются в качестве желирующих и связую-
щих агентов, загустителей, стабилизаторов эмульсий, пен и суспензий, 
улучшают структурные свойства пищевых продуктов [1-3].  

Основными технологическим характеристиками, благодаря ко-
торым студнеобразователи нашли такое широкое применение, явля-
ются: 

• их способность связывать свободную водную фазу (повы-
шать вязкость), что обеспечивает более плотную текстуру продук-
тов; 

• стабилизация эмульсий (предотвращение их разделения), а 
для замороженных продуктов регулирование образования льда; 

• образовывать гели разной силы (выполнять функции тек-
стурообразующего вяжущего вещества). 

Приведенный неполный перечень показывает, насколько ак-
туальной является задача создания гелей с заданными свойствами. 
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Гелеобразование, или студнеобразование, или желатиниро-
вание - это превращение легко подвижной или вязкотекучей жидкости 
в твердообразное (т.е. лишённое текучести) тело, обладающее эла-
стичностью, пластичностью, хрупкостью [4]. Оно обусловлено воз-
никновением пространственной структурной сетки (каркаса), прони-
зывающей весь объём жидкости и лишающей её подвижности. В рас-
творах полимеров такая сетка образуется из макромолекул, соединён-
ных силами межмолекулярного взаимодействия или химическими 
связями (такие системы называют студни), в коллоидных системах - 
из сцепленных частиц дисперсной фазы (такие системы называют 
гели) [5] (рис. 2.1). Т.е. студни, в отличие от гелей, являются однофаз-
ными (гомогенными) системами - истинными растворами полимеров 
(органических или неорганических) в низкомолекулярных жидкостях.  

 
 

 
 
 

Рис. 2.1. Электронная микрофотография структуры геля,           
увеличенная в 100000 раз [6] 

 
Застудневание может быть вызвано повышением или пониже-

нием температуры, увеличением концентрации растворённого или 
диспергированного вещества, изменением состава системы вследствие 
химического взаимодействия её компонентов или введения специаль-
ных реагентов [7]. Иногда застудневание обратимо, т.е. с изменением 
условий система многократно может переходить из жидкого состоя-
ния в твердообразное, и наоборот. Однако при глубоких химических 
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или физических изменениях в системе застудневание происходит не-
обратимо. 

Традиционно в пищевой и кондитерской промышленности для 
студнеобразования применяются специальные вещества, такие как: 
агар, агароид, фурцелларан, альгинаты (продукты переработки мор-
ских водорослей), желатин (продукт животного происхождения), пек-
тин, крахмалы, камеди (продукты растительного происхождения), 
ксантан, геллан (микробные полисахариды) и др. [8] Рассмотрим про-
цесс студнеобразования в некоторых из этих систем.  

Агар и агароподобные вещества (агароид, фурцелларан) это вы-
сокомолекулярные сульфатированные полисахариды, получаемые из 
красных морских водорослей. Структурная формула агара после де-
минерализации (удаления Ca, Mg, K, Na) изображена на рис.2.2 [9]. 

 

 
 

Рис. 2.2. Структурная формула агара после деминерализации 
 
Агар нерастворим в холодной воде, но набухает в ней как кол-

лоид. При кипячении почти полностью переходит в раствор. При 
охлаждении водного раствора агара концентрацией более 0,2% возни-
кает желеобразная масса. Раствор, содержащий до 1% агара, образует 
прочный студень. Температура застудневания такого раствора около 
40°С. 

На сегодняшний день существует следующая классическая мо-
дель процесса студнеобразования для всего класса сульфатированных 
полисахаридов (рис.2.3) [10]. Согласно этой модели, макромолекулы 
полисахаридов в растворах при высоких температурах 90-100°С нахо-
дятся в клубкообразном состоянии. При уменьшении температуры 
происходит переход клубок-спираль. Одновременно макромолекулы 
стремятся объединиться между собой, образуя участки с двойными 
спиралями. В дальнейшем происходит процесс взаимодействия между 
двойными спиралями, приводящий к образованию агрегатов двойных 
спиралей. Нагревание таких студней приводит к обратному процессу - 
разрушению агрегатов, а затем и двойных спиралей. 
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Рис. 2.3. Схематичное представление процесса студнеобразования: 

A - неупорядоченные макромолекулы в состоянии «клубок»;          
B - переход «клубок-спираль» по модели Риса (Bl) [11] и Аткинса (B2) [12] 

соответственно; C – агрегаты двойных спиралей; D – целиком               
структурированный гель 

 
В образовании пространственной сетки студня принимают уча-

стие комбинации межмолекулярных сил: водородные связи, электро-
статические, гидрофобного и молекулярного взаимодействия. 

Первоначально агар использовался для приготовления желе из 
фруктов и овощей. В настоящее время он находит широкое примене-
ние [13-14]: 

• в кондитерской промышленности при производстве зефира, 
леденцов, мармелада; желе; пудингов; 

• при выпечке хлебобулочных изделий для предотвращения де-
гидратации; 

• при изготовлении мясных и рыбных студней; 
• изделий из овощей и фруктов; 
• в производстве мороженого, пастилы, зефира, сыра, соков 

(осветление), молочных желейных десертов, йогуртов. 
Пектиновые вещества широко распространены в растительном 

мире, являясь составной частью стенок клеток и межклеточной ткани 
многих плодов, ягод, корнеплодов, овощей и других растений.  

По принятой в настоящее время номенклатуре к пектиновым 
веществам относятся: протопектин, пектин, пектиновые кислоты [15]. 

Протопектин - это нерастворимое в холодной воде пектиновое 
вещество, входящее в состав материала клеточных стенок плодов и 
растений. Выделить протопектин из растительной ткани в чистом ви-
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де, не вызывая существенных изменений в его структуре, очень слож-
но в следствии ковалентного соединения пектина с белками и другими 
полисахаридами клеточной стенки растений. Название "протопектин" 
объясняется тем, что это вещество рассматривается как первоначаль-
ная, исходная форма пектиновых веществ. Жесткость недозрелых 
плодов объясняется присутствием в них протопектина. Естественный 
гидролиз протопектина происходит в живой растительной ткани глав-
ным образом под действием ферментов, солнечного света и кислоты, 
содержащиеся в составе плодов. Чем больше плоды подвергаются 
действию солнечных лучей и чем выше кислотность плодов, тем ин-
тенсивнее естественный гидролиз протопектина, а также дальнейший 
распад пектиновых веществ. Естественный гидролиз протопектина 
вызывает те внешние изменения, которыми характеризуется созрева-
ние плодов. По мере того как протопектин переходит в растворимый 
пектин, клетки мякоти, которые раньше были прочно склеены между 
собой, оказываются окруженными более нежной студнеобразной мас-
сой растворимого пектина. Протопектин не обладает способностью к 
студнеобразованию. 

Пектин - это вещество, возникающее и накапливающееся в рас-
тительной ткани в результате первой стадии естественного гидролиза 
протопектина. Пектин растворим в воде, свободен от целлюлозы, со-
стоит из остатков галактуроновой кислоты, большинство из которых 
насыщено радикалами метилового спирта. 

Структурная формула отдельной цепочки пектина может быть 
представлена в виде (рис. 2.4) [8]. 

 

 
 

Рис. 2.4. Структурная формула отдельной цепочки пектина. 
 
В процессе гидролиза пектина происходит постепенное отщеп-

ление метоксильных групп. Полностью деметоксилированная молеку-
ла пектина без разрыва его цепеобразной структуры на отдельные 
звенья называется пектовой кислотой. 
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Между пектином и пектовой кислотой возникают промежуточ-
ные вещества распада пектиновой молекулы. Эти соединения называ-
ются пектиновыми кислотами. 

Пектиновые вещества, находящиеся в растворе, в присутствии 
сахара и кислоты способны образовывать студни. Их студнеобразую-
щая способность обусловлена многими факторами: особым химиче-
ским строением, молекулярной массой, степенью этерификации, рас-
творимостью, рН среды, полярностью по отношению к окружающей 
среде и др. 

Химический состав, желирующая способность и другие свой-
ства пектиновых веществ могут быть различными в зависимости от их 
происхождения (вида фруктов, ягод, растений), степени созревания 
плодов, условий и сроков хранения, способов переработки сырья и 
многих других факторов. 

Молекулярная масса пектинов так же зависит от их происхож-
дения: яблочного пектина от 25 000 до 35 000, пектинов цитрусовых 
плодов - от 40 000 до 50 000, свекловичного пектина - от 20 000 до    
25 000. При молекулярной массе менее 10 000 пектины обычно не 
обладают студнеобразующей способностью. 

Одним из важнейших свойств пектиновых веществ является 
комплексообразующая способность, основанная на взаимодействии 
молекулы пектина с молекулами тяжелых и радиоактивных металлов. 
Эти свойства дают основания рекомендовать мармеладо-пастильные 
изделия включать в рацион питания лиц, находящихся в среде, загряз-
ненной радионуклидами, и имеющими контакт с тяжелыми металла-
ми. 

Пектиновые вещества образуют студни различного состава, от-
личающиеся друг от друга по физико-механическим свойствам. Спо-
собность к студнеобразованию проявляется у каждого пектина инди-
видуально в зависимости от их происхождения, поэтому они пред-
ставляют неодинаковую ценность для кондитерского производства. 

Наибольшей ценностью по своей студнеобразующей способно-
сти представляют пектиновые вещества яблок, цитрусовых (корочки 
апельсинов и лимонов), черной смородины, крыжовника, пектин из 
подсолнечника и свеклы. При правильном ведении технологических 
процессов они дают студни, обладающие необходимой прочностью. 

Менее ценные в этом отношении пектины рябины, айвы, абри-
коса, персика, сливы, клюквы. Они дают студни, обладающие мень-
шей прочностью. 

Количественное содержание пектина в плодах и растениях ко-
леблется в довольно широких пределах 0,8-22% к сухой массе расти-
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тельного сырья. Однако количественное содержание пектина не ха-
рактеризует его студнеобразующую способность, так как не все фрак-
ции пектина способны участвовать в студнеобразовании. 

Студнеобразующие свойства пектиновых веществ предопреде-
ляются в основном длинной цепи пектиновой молекулы. При есте-
ственном гидролизе пектиновых веществ длина цепочек их молекул 
может изменяться. Поэтому наилучшей студнеобразующей способно-
стью обладает фруктово-ягодное сырье, полученное из плодов так 
называемой технической зрелости, когда происходит гидролиз прото-
пектина и превращение его в пектин. 

Наилучшей студнеобразующей способностью обладают высо-
кополимеризованные пектины со степенью метоксилированности вы-
ше 50%. Хорошие студни образует пектин, содержащий 10-11% ме-
токсильных групп при рН среды 3 и содержании сахара 65%. 

Для кондитерской промышленности представляют интерес низ-
кометилированные пектины, так как при изготовлении мармеладных 
студней можно значительно сократить расход сахара. Эти пектины 
способны образовывать прочные студни в присутствии солей полива-
лентных металлов (например, Са) с добавлением 35% сахара. 

Роль кальция и ионов других металлов при образовании этих 
студней заключается в том, что молекулы пектиновых кислот взаимо-
действуют между собой за счет свободных карбоксильных групп, свя-
зываемых катионами в прочный каркас по схеме (рис. 2.5) [15]. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2.5. Молекулярная структура студня на основе молекул         
пектиновых кислот 
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Модель этого типа структуры получила название «коробка для 
яиц». При такой ассоциации цепей ни кислота, ни сахар не играют 
серьезной роли в образовании геля. Такие пектины не требуют боль-
ших концентраций сахара для образования гелей, а для перехода от 
состояния раствора в гели им необходим кальций в довольно диффе-
ренцированном количестве (0,01-0,1%). 

Добавляемые для студнеобразования пектина органические 
кислоты выполняют роль электролита: эффект влияния кислоты на 
процесс студнеобразования зависит от ее природы и степени диссоци-
ации, т.е. от создаваемой в растворе концентрации ионов водорода, 
которая характеризуется значением рН среды. 

Особенно большую роль для образования студня из гидрофильных 
веществ, к которым относятся пектины, агар, агароид и другие, играет 
водородная связь, возникающая между участками молекул, содержащих 
полярные группы (-СООН, -ОН).  

Подобные связи могут образовываться между полярными группа-
ми молекул полимера и полярными группами других веществ (вода, сахар 
и др.). Причем такие связи могут возникать между любыми участками 
гибких макромолекул, лишь бы на них имелись полярные группы по  
схеме (рис. 2.6) [8]: 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2.6. Схематическое представление водородных связей в        
студнях 
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Желатин – это белковый материал, получаемый кислотным      

(тип А) и щелочным (тип В) гидролизом соединительных тканей живот-
ного сырья с последующей экстракцией горячей водой. Он легко гидра-
тируется теплой и горячей водой, образуя низковязкие растворы, облада-
ющие хорошими взбиваемостью и пенообразующими свойствами [8]. 
Концентрированные растворы с содержанием желатина до 40% исполь-
зуются в кондитерской промышленности. При охлаждении полипептид-
ные цепи медленно образуют ассоциаты с формированием прозрачного 
эластичного геля, для которого не характерен синерезис. К пищевым 
продуктам, в состав которых входит желатин, относятся желейные конфе-
ты, взбитые кондитерские изделия, йогурты, молочные десерты, кремы, 
сливки, мясные консервы, заливные блюда и др. [17] 

Желатиновый гель представляет собой сетку из полипептидных 
цепей с зонами сцепления (рис. 2.8, 2.9). 

 
 

  
Рис. 2.7.  Схематическое представление возможных                      

конформационных изменений в процессе гелеобразования [17] 
 
 
В нагретом растворе желатина тройные спирали находятся в дезор-

ганизованном состоянии, и при охлаждении такого раствора спиральные 
области восстанавливаются. Зоны сцепления (тройные спирали) стабили-
зируются внутрицепочными водородными связями. Водородные связи 
стабилизируют коллаген и участвуют в процессе гелеобразования. В во-
дородных связях участвуют вода и гидроксипролиновые группы [18]. 
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Рис.2.8. Внутрицепочечные связи в желатиновом геле с участием 

молекул воды (w) в образовании водородных связей  
 
 

 
 

Рис. 2.9. Межцепочечные связи в желатиновом геле с участием  
молекул воды (w=1  ) в образовании водородных связей 

 
 
Благодаря своей структуре и присутствию молекулярной цепи 

ионов желатин очень хорошо растворим и обладает высокой влагосвязы-
вающей способностью. В холодной и горячей воде желатин набухает и 
может связывать воду, превышающую по массе его собственную почти в 
10 раз. Растворы желатина характеризуются низкой вязкостью. Вязкость 
этих растворов зависит от температуры, концентрации, значения рН и 
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молекулярной массы. При концентрациях выше 0,8% желатин при охла-
ждении осаждается из раствора. Температура осаждения промышленно 
выпускаемых типов желатина 20-29о С. При нагревании выше 25-35о С 
желатиновые гели плавятся. Изоэлектрическая точка желатина типа А 
находится в диапазоне 6-9,5, типа В в диапазоне 4,5-5,6. В изоэлектриче-
ской точке технологические свойства желатина имеют либо минимальные 
(набухаемость, вязкость, способность к гелеобразованию), либо макси-
мальные (мутность, прочность геля, способность к пенообразованию, 
синерезис) значения.  

Наиболее важным технологическим свойством желатина является 
его способность связывать воду и образовывать белковую сеть. В конди-
терской промышленности широко используют гелеобразующие и стаби-
лизирующие свойства желатина. В молочных продуктах он подавляет 
синерезис, а также поглощает воду, высвобождаемую другими гидрокол-
лоидами, регулирует текстуру, играет роль эмульгатора и стабилизатора. 
Желатин считается полностью усвояемым пищевым продуктом с энерге-
тической ценность 350-450 ккал/100 г. 

Желатин применяют при изготовлении зельца, желе (фруктовых 
и рыбных), мороженого, в кулинарии [14]. 

Крахмал – один из наиболее широко применяемых загустителей и 
гелеобразователей, получаемый из кукурузы, картофеля, пшеницы, риса, 
гороха и т.д. Крахмалы – это высокомолекулярные полимеры, состоящие 
из двух компонентов - амилозы (17-24%) и амилопектина (76-83%). В 
молекуле амилозы остатки глюкозы по принципу строения мальтозы 
связаны глюкозидными α-связями 1,4, в молекуле амилопектина не толь-
ко 1,4, но также 1,6 (рис. 2.10) [19]. 

 

 
Рис. 2.10. Стуктурный мотив полимера «крахмал» 
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Зерна крахмала в холодной воде не растворяются и образуют в ней 
взвеси. В теплой воде крахмал набухает, увеличиваясь в объеме. В горя-
чей воде крахмал клейстеризуется с образованием коллоидного раствора 
различной вязкости. Способность крахмала к клейстерообразованию 
обусловлена наличием в нем амилопектина. Клейстеризованные растворы 
крахмала обладают способностью к студнеобразованию, зависящему в 
основном от амилозной фракции. Крахмальные студни (при выстойке) 
мутнеют, расслаиваются, теряют прочность, эластичность, упругость, т.е. 
стареют. Процесс старения (ретрограции) крахмального студня объясня-
ется изменениями (выкристаллизовыванием)  амилозы. 

Крахмалы традиционно применялись как загустители, в настоящее 
время область их использования расширилась благодаря созданию мо-
дифицированных крахмалов (МК). МК-крахмалы с направленно изме-
ненными свойствами, их получают путем физической, химической или 
комбинированной обработки [20]. 

Существует целый ряд различных текстур и структур, полученных 
путем модификации крахмалсодержащего сырья. Основные способы 
модификации крахмала представлены на рис. 2.11. 

 
 

 
 

Рис. 2.11. Основные способы модификации крахмала 
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Основные типы модифицированных крахмалов: 
• расщепленные крахмалы образуют клейстеры низкой вязко-

сти, что позволяет получать дисперсии их с высокой концентрацией 
полисахаридов, увеличенной стабильностью клейстеров и студнеобразу-
ющей способностью; 

• набухающие крахмалы в воде имеют пониженную вязкость, по-
лисахариды хорошо удерживают влагу, они частично или полностью 
растворимы в холодной воде; 

• замещенные крахмалы (эфиры крахмала) в зависимости от их 
структуры могут образовывать дисперсии в холодной воде, либо диспер-
сии при температурах ниже точки начала клейстеризации крахмала, либо 
при обычных температурах для этого полисахарида. Замещенные крах-
малы образуют водные дисперсии разной вязкости с повышенными 
стабильностью и устойчивостью к замораживанию-оттаиванию и к 
низким значениям рН. 

Сферы применения модифицированного крахмала: 
• для изготовления мясных продуктов и колбас бюджетного це-

нового сегмента, которые производятся из второсортного сырья. В 
данном случае крахмал необходим для связывания и удержания сво-
бодной влаги, выделение которой производится при нагреве; 

• для изготовления кетчупов, соусов и майонезов в роли загу-
стителя; 

• для изготовления йогуртов и различных молочных напитков в 
роли загустителя; 

• для улучшения внешнего вида и качества тортов, десертов и 
хлебобулочных изделий. 

Экспериментально установлено, что крахмалы в умеренных коли-
чествах хорошо усваиваются и не оказывают отрицательного действия на 
организм. Однако, если их содержание в пище превышает 10%, то они 
вызывают диарею и расширение слепой кишки. В этой связи Объединен-
ный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам рекомендовал 
применять без ограничений лишь ферментно обработанные крах-      
малы [3]. 
 
2.2. Теория «Атомы в молекулах» и ее применение 

для характеристики водородных связей 

2.2.1. Введение 
 
В большинстве традиционных экспериментальных и расчетных 

методов исследования молекул последние рассматриваются как единое 
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целое, поскольку ряд ключевых характеристик молекулы (в частности, 
энергия, заряд и дипольный момент) могут быть точно рассчитаны 
только для молекулы, а не для отдельных ее частей. При этом целый 
ряд важнейших химических понятий (например, химическая связь, 
атом, функциональная группа, электроотрицательность, заряд, поляри-
зация, химическая реакция и др.) по своей сути относятся к локальным 
характеристикам [21]. Поэтому схемы, позволяющие разложить свой-
ства молекулы на вклады отдельных фрагментов, всегда вызывали 
интерес у химиков. Так появились понятия атомных зарядов, связевых 
диполей, впоследствии — метод анализа натуральных орбиталей 
(NBO) и др. Особняком стоят методы разбиения молекулы на фраг-
менты в реальном пространстве, причем теоретические основы этих 
методов могут быть весьма различными. Определенное признание 
получили метод полиэдров Вороного-Дирихле [22] и метод поверхнос-
тей Хиршфельда [23], однако по распространенности и спектру при-
менений их существенно превосходит теория Бейдера «атомы в моле-
кулах» (Atoms in Molecules, AIM) [24, 25]. В отличие от других мето-
дов данная теория предлагает универсальную схему разбиения функ-

ции электронной плотности молекулы ( )rρ на фрагменты, для кото-

рых выполняется принцип стационарного действия Швингера; следо-
вательно, для этих фрагментов могут быть корректно с физической 
точки зрения рассчитаны любые свойства, характерные для молекулы 
в целом [24]. 

Теория AIM основана на топологическом анализе функции рас-
пределения электронной плотности ( )rρ ; при этом не имеет значения 

«происхождение» функции ( )rρ : она может быть получена как с по-

мощью квантово-химических расчетов, так и на основании данных 
прецизионных рентгено-дифракционных исследований [26,27]. Хотя 
полученная экспериментальным путем функция ( )rρ  является, по 

определению, приближенной, показано, что ее точность достаточна 
для получения функции плотности потенциальной энергии  [28,29] и 
даже для определения энергии кристаллической решетки [30-33]. По-
следнее обстоятельство представляет особый интерес, так как позволя-
ет напрямую связать результаты расчетов методами теории AIM с 
экспериментальными данными. 

2.2.2. Основы теории «Атомы в молекулах» 
 
Согласно теореме Хоэнберга-Кона [34], энергия основного сос- 
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тояния ( )gsE  многоэлектронной системы есть функционал распреде-

ления электронной плотности, которой определяются все свойства 
системы  

Главное достижение теории «атомы в молекуле» Бейдера — 
распространение квантово-механического принципа стационарного 
действия Швингера на открытую подсистему. Путем анализа гради-
ентного поля электронной плотности было показано, что подобное 
обобщение возможно только в том случае, если для подсистемы вы-

полняется граничное условие — наличие поверхности ( ),Ω rS , зада-
ющей границу подсистемы, в каждой точке которой градиент функции 
электронной плотности, нормальный к этой поверхности, обращается в 
нуль [24, 35-37]: 

( ) ( )
( )

0

, ,

∇ ⋅ =

∀ ∈ Ω

r n r

r rS

ρ
  (1)  

 
где n(r) - единичный нормальный вектор к поверхности S в каждой 

точке, задаваемой радиус-вектором r ; Ω — область пространства, 
отвечающая атому. Поскольку граничное условие задается в терминах 
электронной плотности, квантовая подсистема определяется в реаль-
ном пространстве. На основе принципа стационарного действия для 
данной подсистемы для каждой наблюдаемой величины может быть 
получено значение ожидаемого, а также уравнение движения подси-
стемы. Интегрирование любой функции ( )riA  по  объему, ограничен-

ному поверхностью ( , )Ω rS , дает ее суммарное значение 
 

( )
Ω

= ∫ ri iA A dτ ,   (2) 

 
где ( dτ  - элемент объема). 

Принимая во внимание, что принцип стационарного действия 
выполняется как для подсистемы, так и для системы в целом, любое 
среднее для наблюдаемой A  многоэлектронной системы можно пред-

ставить в виде суммы вкладов подсистем . 

Поскольку на основе большого числа теоретических исследова-
ний было установлено, что молекулу или кристалл можно представить 
как совокупность фрагментов, каждый из которых содержит только 
одно ядро [24] (проблема существования неядерных аттракторов в 

( ) .=   rgsE F ρ

iA
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кристаллах щелочных металлов, бериллия и кремния рассмотрена в 
работах [38-43]), Бейдер предположил, что открытые подсистемы мно-
гоядерной многоэлектронной системы соответствуют понятию атома в 
молекуле или кристалле [24]. Значения ожидаемых для подсистемы 
непосредственно определяют атомные характеристики в 7молекуле. 
Заряд атома ( )q , например, равен 

 

( )q Z dρ τ
Ω

= − ∫ r
,  (3)        

где Z - заряд ядра атома. 
Для описания основного состояния многоэлектронной системы 

достаточно использовать одночастичную плотность лагранжиана, 
связанную с функцией ( )rρ основного состояния следующим соотно-

шением: 

21
( ) ( ).

4
= − ∇r rL ρ   (4) 

Интеграл плотности лагранжиана по всей многоэлектронной си-
стеме (т.е. молекуле) и для атома Ω равен нулю 

 
( ) ( ) ( ) 0.

Ω

= ∇ ⋅ =∫ ∫r r n r r�L d dτ ρ   (5) 

Благодаря именно этим свойствам лагранжиана квантово-
химические описания атома и молекулы в терминологии теории AIM в 
целом совпадают [24, 35-37]. Показано, что вириал плотности силы 
приводит к выражению 

 
( ) 2 ( ) ( )− = +r r rL g v

     
(6) 

 
где ( )rg  и  ( )rv - локальные плотности кинетической и потенциальной 

энергии соответственно [16]. При этом локальная потенциальная энер-
гия ( )rv  определяет среднее эффективное поле, действующее на элек-

трон в многоэлектронной системе. 
Как можно видеть из уравнения (6), лапласиан электронной 

плотности 
2 ( )∇ rρ  напрямую связан с плотностями локальной кинети-

ческой и потенциальной энергии в каждой точке системы: 
 

21
( ) ( ) 2 ( ) ( )

4
= − ∇ = +r r r rL g vρ

     

(7) 
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Из анализа знака лапласиана (суммы вторых производных) ска-
лярной функции можно выявить области ее концентрации 

( )2 ( ) 0∇ <rρ  и разрежения ( )2 ( ) 0∇ >rρ . Таким образом, на основе 

выражения (7) появляется возможность выделить в молекуле те обла-
сти пространства, в которых стабилизирующий вклад потенциальной 
энергии доминирует, приводя к накоплению электронной плотности 
[44, 45]. 

Электронная энергия ( )reh , интегрирование которой по атому 

Ω и последующее суммирование по всем атомам в системе дает об-
щую энергию последней, определяется следующим образом: 

 
( ) ( ) ( ) ( )= + = −r r r reh v g K ,  (8) 

 
где ( )rK представляет собой другое определение кинетической энер-

гии на основе матрицы плотности первого порядка ( , )r r'ρ [46, 47]. 

Величина ( )rK , а следовательно, и ( )reh , в отличие от положительно 

определенной плотности кинетической энергии ( )rg , может прини-

мать как положительные, так и отрицательные значения [46, 47]. Две 
формы кинетической энергии ( )rK и  ( )rg  связаны друг с другом 

выражением [47] 
 

21
( ) ( ) ( ).

4
= − ∇r r rK g ρ   (9) 

 

Особая роль функции электронной плотности и ее произ-
водных в формировании молекулярной структуры привела Бейдера к 
идее использования топологического анализа этой функции [24]. Им 
было показано, что структура многоэлектронной системы при ядерной 

конфигурации { }R  полностью и единственным образом определяется 

набором и типом критических точек ( )KT  электронной плотности 

{ }re , в которых градиент  обращается в нуль ( )( ) 0∇ =rρ . Тип КТ 

обусловливается знаками собственных значений матрицы вторых про-
изводных  (гессиана ( )reA ), вычисленных в КТ: 

( )rρ

( )rρ

( )rρ
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2 2 2

2

2 2 2

2

2 2 2

2

( ) ( ).

 ∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ ∂∂ 
 ∂ ∂ ∂=  

∂ ∂ ∂ ∂∂ 
 ∂ ∂ ∂ 
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

r re

x y x zx

A
y x y zy

z x z y z

ρ   (10) 

 
Собственные значения iλ матрицы ( )reA  (главные компоненты кри-

визны  в КТ) определяют тип КТ, обозначаемый как ( , )ω λ , где 
ω - ранг матрицы (число ненулевых собственных значений), а λ - 
сигнатура (алгебраическая сумма знаков собственных значений). В 
окрестности энергетически стабильных конфигураций ядер (когда 
силы, действующие на ядра, равны нулю) критические точки в  

молекуле имеют ранг три; КТ с ω < 3 является вырожденной и не-
устойчива. В этом случае незначительное изменение электронной 
плотности, вызывающее смещение ядер, приводит либо к исчезнове-
нию КТ, либо к ее бифуркации на устойчивые критические точки с ω
= 3. 

При отрицательных значениях всех собственных значений мат-
рицы ( )reA  критическая точка отвечает локальному максимуму , 

а при положительных значениях — локальному минимуму. Если два 
собственных значения отрицательны (положительны), то величина 

 в КТ отвечает максимуму (минимуму) в плоскости, задаваемой 

двумя положительными (отрицательными) собственными значениями, 
и минимуму (максимуму) вдоль оси, перпендикулярной этой плоско-
сти. Таким образом, КТ типа (3, -3) отвечает положениям ядер, КТ 
типа (3, +1) — образованию цикла, КТ типа (3, -3) — образованию 
клеточной (полиэдрической) структуры, тогда как седловая КТ типа 
(3,-1) играет особую роль в структуре, являясь индикатором химиче-
ской связи [4]. В общем случае число и тип КТ, реализующихся в мно-
гоэлектронной системе, задается соотношением Пуанкаре-Хопфа 

 
1,− + − =n b r c  (11) 

 
где п - число ядер, b - число связевых путей, r - число циклов, с - число 
полиэдров. Набор (п, b, r, с) является характеристическим для данной 
молекулы. 

( )rρ

( )rρ

( )rρ

( )rρ
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Детальной характеристикой распределения  является век-

торное поле ( )∇ rρ , градиентные линии которого описываются инте-
гральными уравнениями 

0

0

( ) [ ( )]= + ∇∫r r r
s

s t dtρ ,   (12) 

где 0r - начальная координата. 
Все градиентные линии этого поля, берущие начало в бесконеч-

ности, заканчиваются в КТ (3,-3), поэтому таким точкам (т.е. ядрам 
атомов) приписывается роль стоков (аттракторов) векторного поля. 
Совокупность градиентных траекторий, заканчивающихся на ядре в 
КТ (3,-3), определяет область пространства химической системы, 
называемой бассейном этого ядра. Совокупность ядра и электронной 
плотности в пределах его бассейна определяет как свободный, так и 
связанный атом. 

Пересечение поверхностей нулевого потока градиента ( , )Ω rS  

между парами соседних атомов означает существование седловой КТ 
(3,-1), что является необходимым и достаточным условием существо-
вания химической связи (независимо от ее типа и прочности). Среди 
всей совокупности градиентных траекторий необходимо особенно 
выделить те, которые начинаются в КТ (3,-1) и заканчиваются в КТ  
(3,-3). Эти градиентные траектории задают линию, вдоль которой 

 максимальна по отношению к любой близлежащей латеральной 

точке. Наличие таких градиентных траекторий свидетельствует о 
накоплении  в межатомном пространстве и также является необ-

ходимым и достаточным условием существования химической связи. 
Именно поэтому седловая КТ (3,-1) и градиентные линии, проходящие 
через нее и КТ (3,-3), получили названия связе-вой критической точки 
и связевого пути соответственно [24]. 

Анализ собственных значений ( )iλ матрицы гессиана позволяет 
подробно описать характер взаимодействия атомов. След собственных 
значений равен величине лапласиана электронной плотности в данной 
КТ: 

2
1 2 3( ) .∇ = + +rρ λ λ λ  (13) 

 
В КТ (3,-1) отрицательные собственные значения 1λ  и 2λ  отве-

чают собственным векторам, перпендикулярным линии связи, а поло-
жительное собственное значение 3λ  - вектору, направленному вдоль 

( )rρ

( )rρ

( )rρ
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линии связи. Таким образом, величины 1λ  и 2λ  являются мерой сжа-
тия электронной плотности в направлении КТ (3,-1) вдоль связевого 
пути, тогда как 3λ , напротив, является мерой смещения электронной 

плотности от КТ (3,-1) в сторону ядер атомов. Если связь имеет ци-
линдрическую симметрию, то в КТ (3,-1) 1λ  = 2λ , однако при замет-
ном вкладе -компоненты равенство отрицательных собственных 
значений нарушается. Соотношение собственных значений 1λ  и 2λ  

позволяет оценить степень отклонения распределения электронной 
плотности в КТ (3,-1) от цилиндрической симметрии. Для численной 
оценки вклада -компоненты связи было предложено [48] использо-
вать параметр, названный эллиптичностью ( )ε : 

1

2

1= −
λε
λ

.  (14) 

Отношение собственных значений 1 3/λ λ  позволяет описать ха-

рактер взаимодействия атомов [45]. Если 1 3/ 1>λ λ  , в 

данном взаимодействии атомов доминирует сжатие электронной плот-
ности вдоль линии связи, направленное к КТ (3,-1), что приводит к 
обобществлению электронной плотности обоими атомами. Такой ха-
рактер взаимодействия типичен для ковалентных связей и в терми-
нологии теории AIM носит название обобществленного взаимодей-
ствия (shared interaction) [44, 45]. Для этих взаимодействий характерны 
высокие значения и в К Т  (3,-1). Напротив, если 

1 3/ 1<λ λ  2( ( ) 0)∇ >rρ , в данном взаимодействии атомов доминирует 

отток электронной плотности от КТ (3, -1) в сторону ядер, и  бо-

лее сконцентрирована в бассейнах атомов. Такое взаимодействие но-
сит название взаимодействия закрытых оболочек (closedshell 
interaction) и характерно для ионных, сильнополярных ковалентных и 
водородных связей, а также ван-дер-ваальсовых и специфических 
межмолекулярных взаимодействий. Для взаимодействия закрытых 

оболочек значения и в КТ (3,-1) значительно меньше, чем 

для ковалентных связей. 
Однако положительная величина лапласиана электронной плот-

ности не всегда означает, что взаимодействие имеет характер взаимо-
действия закрытых оболочек. В действительности в КТ (3, -1) ряда 
гомополярных связей [49], ковалентных полярных связей [50,51], π -
комплексов металлов [52, 53], координационных связей [54, 55] и 

π

π

2( ( ) 0)∇ <rρ

2 ( )∇ rρ ( )rρ

( )rρ

2 ( )∇ rρ ( )rρ
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прочных водородных связей  [56-58], несмотря на положительное зна-
чение в КТ (3,-1), электронная плотность в связевой КТ имеет 
достаточно высокое значение. Поэтому в качестве численного крите-
рия ковалентной связи Кремером и Крака было предложено [45] ис-
пользовать значение локальной электронной энергии ( )reh . Много-

численные исследования показали, что ковалентые связи характери-
зуются отрицательными значениями ( )reh  (см. работы [27, 45, 59] и 

ссылки в них). Таким образом, необходимым критерием ковалентной 
связи (shared interaction) является отрицательное значение локальной 
электронной энергии ( ( )reh  < 0). Следует заметить, что даже при по-

ложительных значениях  в КТ (3, -1) (см. уравнения (6)-(8) 

связь будет ковалентной, если выполняется соотношение 
 

21
( ) ( ) .

4
∇ <r rvρ   (15) 

 
Подобные взаимодействия в терминологии теории AIM назы-

ваются «промежуточными» (intermediate interaction) [44, 45]. Данное 
название межатомных взаимодействий, очевидно, связано с тем, что их 
топология  в КТ (3, -1) «визуально» совпадает с таковой для вза-
имодействий закрытых оболочек, тогда как соотношение вкладов 
плотностей кинетической и потенциальной энергии, напротив, соот-
ветствует ковалентным связям. 

2.2.3. Водородные связи 
 
Поскольку одним из основных применений теории AIM являет-

ся изучение различных типов химической связи, неудивительно, что 
выработка критериев образования водородной связи в рамках этой 
теории представляла значительный интерес. 

Первыми работами на эту тему были статьи Бойда и Чои 1985-
1986гг. [59, 60], в которых показано, что теория AIM может быть ис-
пользована для анализа водородной связи. В качестве объектов иссле-
дования были выбраны комплексы широкого ряда акцепторов водо-
родной связи с HF и НС1. В 1987-1988гг. к этой теме обратились Кэр-
ролл и Бейдер, в чьих работах водородная связь исследовалась сначала 
на примере димеров Н2О и NH3 [61], а потом на ряде комплексов вида 

⋅⋅⋅ −B H F , где В обозначает акцептор водородной связи [62]. В рабо-
тах Бейдера впервые рассмотрены изменения в интегральных свой-

2 ( )∇ rρ

2 ( )∇ rρ

( )rρ
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ствах атомов при образовании водородной связи. В дальнейшем была 
показана применимость разработанных подходов для исследования как 
меж-, так и внутримолекулярных водородных связей [63-66], в том 
числе водородных связей π -типа [67]. Выработанные в упомянутых 
выше работах восемь различных критериев водородной связи обобще-
ны Кохом и Попельером в работе [68]. Все рассмотренные критерии 
проверены в той же работе на примере водородных связей − ⋅⋅ ⋅C H O , 
которые, хотя обычно и слабые, могут оказывать значительное влия-
ние на конформационные предпочтения и кристаллическую упаковку 
молекул. 

Рассмотрим эти критерии подробнее.  
Критерий 1. Топология функции . Согласно теории AIM, 

наличие критической точки (3,-1) в функции распределения электрон-
ной плотности ( )rρ  является необходимым и достаточным условием 

существования химической связи. Водородная связь, очевидно, не 
является исключением. Если в функции ( )rρ  в области         

− ⋅⋅⋅A H B -связи между атомами Н и В находится такая критическая 
точка и можно построить связевые пути от этой критической точки до 
атомов В и Н, то между атомами Н и В, по определению, есть связыва-
ние. В нулевом приближении наличие КТ (3,-1) необходимо и доста-
точно для обнаружения водородной связи, но рассматриваемые далее 
критерии позволяют более точно охарактеризовать это взаимодей-
ствие. 

Критерии 2 и 3. Значения  и лапласиана  в критиче-
ской точке (3,-1). Обычно водородные связи представляют собой так 
называемые взаимодействия типа закрытых оболочек (см. выше), в 
противоположность ковалентным связям, отвечающим взаимодей-
ствию обобществленного типа. Количественными критериями, позво-
ляющими различать эти типы связей, являются значения и  

в критической точке (3,-1). Значение функции электронной 

плотности  в точке является косвенной мерой заряда, обобществ-

ляемого между ядрами, хотя и зависит не только от силы взаимодей-
ствия, но и от природы взаимодействующих атомов. В свою очередь, 
значения лапласиана  позволяют определить, соответствует ли 

данная точка области «сгущения» электронной плотности. Для кова-
лентных связей −A H характерно значительное накопление заряда в 
области между ядрами, что отвечает относительно высоким значениям 

и  большим по модулю отрицательным значениям  в 

( )rρ

( )rρ ( )rρ

( )rρ
2 ( )∇ rρ

( )rρ

( )rρ

( )rρ 2 ( )∇ rρ
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критической точке (3,-1). Типичными значениями являются 2.42e⋅Ǻ-3 
для и  -46.7e⋅Ǻ-5 для лапласиана в случае связи −N H в аммиаке 
и 2.64e⋅Ǻ-3 для и  -58.89e⋅Ǻ-5 для лапласиана для связи −O H  в 

молекуле воды [61]. Взаимодействия закрытых электронных оболочек, 
к которым относится большинство слабых межмолекулярных контак-
тов, отвечают существенно меньшему накоплению электронной плот-
ности между ядрами, поэтому для них типичны малые значения  

и слабоположительные значения . 

На основании достаточно широкой выборки данных расчета для 
систем с водородными связями сделан вывод [47], что значения  в 

критической точке (3,-1) должны лежать в диапазоне 0.002-0.035 а.е. 
(0.013-0.23e⋅Ǻ-3), причем между величиной энергии водородной связи 
и значением  можно построить достаточно точную корреляцию. 

Следует отметить, что для прочных водородных связей (см., например, 

работу [69]) значения  могут достигать 0.5e⋅Ǻ-3. Значения  

изменяются в более широком диапазоне - 0.024 0.139a.e.−  (0.578-
3.350e⋅Ǻ-5) для обычных водородных связей; в то же время для связи  

⋅ ⋅ ⋅H O в 5 2
+H O значение  составляет -0.011а.е. (-0.265e⋅Ǻ-5). К 

тому же значения лапласиана зависят от используемого базисного 
набора. Следовательно, они не могут служить надежным критерием 
водородной связи, хотя авторы в том числе с их помощью обосновы-
вают заключение, что связи − ⋅ ⋅ ⋅C H Cl нельзя рассматривать как во-
дородные [68]. 

Критерий 4. Взаимное проникновение атома водорода и акцеп-
тора водородной связи. Для определения этого критерия водородной 
связи, который впервые сформулирован Бейдером и Кэрроллом в ра-
боте [64], необходимо ввести понятия связывающего (bounded) и не-
связывающего (unbounded) радиуса для атомных бассейнов атома во-
дорода и акцептора водородной связи. При этом под связывающим 
радиусом ( 0

Hr или 0
Br ) понимается расстояние от ядерного аттрактора 

атома водорода или акцептора до критической точки (3,-1), отвечаю-
щей предполагаемой водородной связи, а под несвязывающим ( Hr или 

Br соответственно) — расстояние от ядра до поверхности, соответ-
ствующей плотности заряда в 0.001а.е. (0.007e⋅Ǻ-3). Данное значение 
плотности для построения поверхности выбрано потому, что опреде-
ленные таким образом несвязывающие радиусы лучше всего согла-
суются с газофазными ван-дер-ваальсовыми радиусами [70, 71]. Для 

( )rρ
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анализа взаимного проникновения атомов при образовании водород-
ной связи несвязывающий радиус оценивают в направлении «буду-
щей» водородной связи. 

Этот критерий трудно формализуем, но может быть легко опи-
сан на качественном уровне: условием образования водородной связи 
является частичное «погружение» атома водорода в электронные обо-
лочки атома-акцептора. Анализ широкого ряда соединений показыва-
ет, что при образовании водородной связи величина ∆r , определяемая 
как разность несвязывающего и связывающего радиусов, оказывается 
положительной как для атома водорода, так и для акцептора. Интерес-
но, что соотношение между ∆ Hr и ∆ Br зависит от природы донора и 

акцептора водородной связи: для «мягкой» кислоты А —Н и «жестко-
го» основания В ∆ Hr > ∆ Br  и наоборот [64]. 

Следующие четыре критерия относятся к интегральным свой-
ствам атома водорода. 

Критерий 5. Увеличение положительного заряда на атоме во-
дорода. Данный критерий выполнялся для всех соединений из выбор-
ки, использованной в работе [62], что в общем-то ожидаемо, поскольку 
в спектрах ЯМР основным признаком образования водородной связи 
является смещение сигнала атома водорода в область слабого поля, 
соответствующее оттоку электронной плотности с этого атома. 

Критерий 6. Повышение энергии атома водорода. Данный кри-
терий также хорошо выполнялся для всех соединений из анализируе-
мой выборки. Возможно, повышение энергии атома водорода в значи-
тельной степени обусловлено оттоком заряда с атома, так как для ато-
мов водорода, как правило, изменения энергии и заряда антибатны. 

Критерий 7. Уменьшение поляризации атома водорода. Анало-
гично критерию 6, этот критерий обусловлен оттоком заряда с атома 
водорода: уменьшение электронной плотности в бассейне атома водо-
рода приводит к снижению его поляризуемости и, соответственно, к 
уменьшению модуля дипольного момента этого атома, что и наблюда-
лось для всех проанализированных в работе [62] соединений. 

Критерий 8. Уменьшение объема атома водорода. Этот эффект 
был обнаружен Бейдером и Кэрроллом [63], однако, по мнению авто-
ров, не может служить достаточно надежным критерием водородной 
связи, так как не выполняется для димера ⋅ ⋅ ⋅HCl HF . 

Перенос заряда. Хотя изменения зарядов атомных бассейнов 
неводородных атомов не были вынесены в отдельный критерий водо-
родной связи, они достаточно значительны и представляют опреде-
ленный интерес. Во-первых, при образовании водородной связи

− ⋅⋅⋅A H B , как правило, происходит перенос заряда от акцептора 
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водородной связи к донору, сопоставимый по модулю с уменьшением 
заряда на атоме водорода или превышающий его. Во-вторых, заряд 
атома В — акцептора водородной связи — уменьшается на величину, 
сопоставимую с общей величиной перенесенного заряда. Заряд, при-
обретаемый кислотой, в основном локализован на атоме А. Однако 
перенос заряда при образовании водородной связи может быть ском-
пенсирован иными эффектами и, следовательно, не может служить 
критерием присутствия водородной связи. 
 

2.3. Молекулярно-динамическое моделирование   

неупорядоченных конденсированных систем 

2.3.1. Введение 
 
Сущность метода молекулярно-динамического (МД) моделиро-

вания состоит в численном решении ньютоновских уравнений движе-
ния по заданным парным аддитивным модельным потенциалам взаи-
модействия с последующим вычислением средних по ансамблю (вре-
менных средних) термодинамических,  структурных и динамических 
(транспортных) свойств моделируемой системы по совокупности 
мгновенных координат ( )tr  и скоростей ( )tv всех частиц системы  

(рис. 2.12): 
0

0

exp 1
lim ( ( ) ( ), )

t

t

B b b t t t dt
τ

τ τ τ

+

→∞
=< > = ∫ v ,r ,  (16) 

 
где ( )b t и expB  – микроскопическая динамическая переменная и ее мак-

роскопический, экспериментально измеряемый аналог, τ - время 
наблюдения за системой.   

Поскольку при МД моделировании жидкости известны скоро-
сти и координаты всех частиц в системе, есть возможность вычислять 
различные функции распределения, корреляционные функции, как 
одночастичные, так и коллективные, а также термодинамические па-
раметры. В принципе, в методе МД моделирования возможно вычис-
ление всех величин, рассматриваемых классической статистической 
механикой [72], в том числе и неисследованных обычными статисти-
ко-механическими методами. 

Метод МД моделирования позволяет вычислять [73-81]: 
• термодинамические свойства (давление, теплоты сольватации, 

испарения и переноса, поверхностное натяжение и др.); 
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• атом-атомные функции радиального распределения (ФРР), 
ориентационные корреляционные функции,  структурные факторы и 
другие структурные характеристики систем; 

• автокорреляционные функции линейных и угловых скоростей 
молекул, направлений характеристических векторов, кросс-
корреляционные функции, относящиеся к одной или различным моле-
кулам, коллективные корреляционные функции, времена релаксации и 
транспортные коэффициенты; 

• спектральные характеристики (смещение максимумов полос, 
спектральные плотности). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.12. Схематическое сравнительное описание классических 
статистико-механических методов компьютерного моделирования:    

молекулярной динамики и Монте Карло 
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2.3.2. МД ячейка и переодические граничные  условия 
 
Моделируемая система как правило  представляется кубической 

ячейкой с длиной ребра L, вычисляемой по экспериментальной плот-
ности и заданному количеству частиц (атомов, молекул, ионов). Так 
как в системе с малым числом частиц их доля на границе системы 
существенна, влиянием граней ячейки на свойства системы нельзя 
пренебречь. Для минимизации этого влияния вводят так называемые 
периодические граничные условия (ПГУ), когда основная ячейка по-
вторяет саму себя бесконечное число раз (рис 2.13).  

 
 

Рис. 2.13. Двухмерное представление ПГУ. Базовая ячейка, состо-
ящая из 5 молекул, окружена ее образами во всех координатных направ-
лениях. Пункиром показана круг, в переделах которого соблюдается сог-

лашение ближайшего образа [73] 
 
Вычислительная реализация ПГУ заключается в том, что если 

частица пересекла грань основной ячейки, она возвращается в ячейку с 
противоположной грани с той же скоростью. 

Периодические граничные условия сопровождаются соглаше-
нием ближайшего образа, при котором за расстояние между частицами 
принимают минимальное расстояние между всеми возможными ком-
бинациями отображений. 
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2.3.3. Модельные потенциалы 
 
С учетом существенно разной зависимости от межатоманого 

расстояния, в МД моделировании модельный потенциал взаимодей-
ствия любой пары частиц (атомов) системы представляется суммой 
короткодействующей и электростатической составляющих. В связи с 
принципиальной ограниченностью размера ячейки встает вопрос о 
корректном поведении потенциала на ее границе. Для поддержания 
изотропности системы потенциал необходимо вычислять внутри сфе-
ры определенного радиуса, целиком находящейся внутри МД ячейки. 
Радиус такой сферы, rcut, называемый границей обрезания потенциала 
(cut off), не может превышать половины длины ребра ячейки. С точки 
зрения минимизации флуктуаций энергии в системе, наиболее целесо-
образным является выбор максимально возможного радиуса обрезания 
потенциала. На границе обрезания непрерывный по своей природе 
потенциал совершает скачок, обращаясь в ноль, искажая тем самым 
картину межчастичного взаимодействия в системе. Для коррекции 
поведения потенциала на границе обрезания в комплексе предусмот-
рено несколько методов, описанных далее. 

Короткодействующие потенциалы. В качестве короткодей-
ствующего потенциала в МД моделировании используется  потенциал 
Леннарда-Джонса с коррекцией потенциала сдвинутой силы 

 
12 6

( ) 4 ij ijShort LJ LJ
ij ij ij ij ij

ij ij
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, (17) 

 
где параметры потенциала сдвинутой силы, описываемые выражения-
ми  
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которые определены исходя из соотношения 
 

( ) ( ) 0Short Short
cut cutr U r= −∇ =f . (20) 
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Вычисляемые по правилу Лоренца-Бертло ( ij ii jjε ε ε= ,  

( ) / 2ij ii jjσ σ σ= + ) параметры потенциала Леннард-Джонса имеют 

ясный физический смысл: величина 1/62ijσ ⋅  соответствует положению 

минимума на кривой ( )Short
ijU r , а ijε  соответствует значению энергии 

взаимодействия в точке минимума.  
Электростатические (кулоновские) взаимодействия. Элек-

тростатический (кулоновский) потенциал в форме 
 

2

0

( )
4

i jCoul
ij

ij

z z e
U r

rπε
=  (21) 

 
практически не может быть напрямую применен в ходе МД моделиро-
вания для вычисления энергии взаимодействия и сил из-за больших 
погрешностей, вносимых конечным размером базовой ячейки. В 
настоящее время используются следующие методы вычисления даль-
нодействующих потенциалов и сил для систем с периодическими гра-
ничными условиями: (а) потенциал сдвинутой силы, (б) модель реак-
тивного поля, (в) метод суммирования Эвальда. 

Потенциал сдвинутой силы. Суть этого метода заключается в 
такой модификации выражений для кулоновского потенциала и силы, 
которая обеспечивала бы их равенство нулю на расстояниях, превы-
шающих радиус обрезания. 

 
2
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, (22) 
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. (23) 

 
Модель потенциала сдвинутой силы является самым простым, 

однако наименее точным способом учета дальнодействующих взаимо-
действий. 

Модель реактивного поля. В рамках модели реактивного поля 
предполагается, что любая заряженная частица окружена сферической 
полостью конечного радиуса в пределах которой электростатические 
взаимодействия рассчитываются точно. За пределами полости система 
рассматривается как диэлектрический континуум. 



Розділ 2. Методы молекулярного моделирования … 

 

81 

В рамках этой модели кулоновский потенциал задается выраже-
нием 

2

0
0 3

0

1 1
1

4 22
i j ijRF

ij
ij cutcut

z z e r b
U b

r RRπε
  = − + −     

, (24) 

 
где Rcut — радиус полости, который обычно совпадает с радиусом об-
резания потенциала. 

Константа b0 вычисляется по формуле 
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2( 1)
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ε
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+
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где RFε  — диэлектрическая проницаемость за пределами полости.  

В качестве RFε обычно используют относительную диэлектри-

ческую проницаемость растворителя при заданных параметрах состоя-
ния (P, T).  

Суммирование Эвальда. В методе Эвальда используется искус-
ственная периодичность системы, связанная с вычислением кулонов-
ских взаимодействий для бесконечной решетки, являющейся периоди-
ческим продолжением базовой МД ячейки. Математическая реализа-
ция метода Эвальда заключается во введении специальной функции 
экранирования, которая позволяет представить взаимодействие заря-
женной частицы с другими в базовой ячейке и в ее периодических 
образах в виде взаимодействия иона с зарядом zi со сферически сим-
метричной ионной атмосферой противоположного заряда с центром в 
этом же ионе. Для обеспечения сходимости ряда энергия взаимодей-
ствия иона с его ионной атмосферой разбивается на две части. В пер-
вой, действительной, части ( r -подпространство) используется согла-
шение ближайшего образа и процедура обрезания по типу короткодей-
ствующего взаимодействия. Выражение для второй части — в обрат-
ном подпространстве ( k -подпространство) — найдено как решение 
уравнения Пуассона с помощью рядов Фурье. Полная электростатиче-
ская энергия системы, содержащей молекулы, вычисляется по форму-
ле 
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где N — число заряженных частиц в системе, N* — аналогичное число 
за вычетом внутримолекулярных взаимодействий, M* — число частиц 

в молекуле, k  — волновой вектор, 
22

( ) t

x

erfc x e dt
π

∞
−= ∫ . 

Сходимость Эвальдовской суммы контролируется тремя пара-
метрами: радиусом обрезания в действительном пространстве 
(rcut≤L/2), параметром сходимости α и наибольшим значением волно-
вого вектора kmax, используемым для расчета энергии в k-под-
пространстве (первое слагаемое в уравнении (10).  

2.3.4. Интегрирование уравнений движения и                 
сохранение геометрии молекулы 

 
На результаты МД эксперимента большое влияние оказывает 

выбор метода интегрирования уравнений движения. Как показывает 
опыт, схемы Эйлера и Гира [73] являются наиболее удачными с точки 
зрения программной реализации. Однако метод предсказания-
коррекции Гира менее пригоден для моделирования жидких систем, 
так как в нем не учитывается существенное для жидкости влияние 
соседних частиц на движение молекулы. Кроме того, метод Гира явля-
ется более точным при малой величине шага по времени. Однако мы 
заинтересованы в его увеличении, поэтому метод Верле более предпо-
чтителен. 

Среди нескольких возможных форм алгоритма Верле для целей 
МД эксперимента лучше всего подходит скоростная форма: 

 

2( )
( ) ( ) ( )

2

t
t t t t t t

m
+ ∆ = + ∆ + ∆f

r r v , (27) 

( ) ( )
( ) ( )

2

t t t
t t t t

m

+ ∆ ++ ∆ = + ∆f f
v v , (28) 

 
где r , v , f  - координата, скорость и сила, относящиеся к частице. 

Непосредственное вычисление скоростей в алгоритме интегри-
рования позволяет использовать их для вычисления таких важнейших 
свойств системы, как автокорреляционные функции скорости центра 
масс молекулы (иона) и коэффициенты диффузии. 
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При использовании алгоритма Верле моделируемая система 
рассматривается как набор бесструктурных единиц (атомов и ионов), и 
алгоритм не гарантирует сохранения геометрии каждой молекулы. Для 
сохранения геометрии молекул используются специальные алгоритмы, 
например SHAKE [73]. Недостатками алгоритма SHAKE и его ско-
ростной формы RATTLE [73] является низкая скорость работы, свя-
занная с итерационным характером, и принципиальное ограничение 
некоторой заданной точностью. Процедура выполняется для каждой 
молекулы таким образом, что для любых межатомных расстояний в 
ней удовлетворяется неравенство 

 

i j ijd δ− − <r r , (29) 

где ijd  - соответствующее межатомное расстояние (длина связи),      

δ  -заданная погрешность. 
С повышением точности вычислений по этому алгоритму, а 

также при увеличении числа частиц в молекуле, время счета суще-
ственно возрастает, что служит препятствием для применения алго-
ритмов этого типа к сложным молекулам. 

Альтернативой SHAKE является алгоритм жесткой динамики с 
использованием кватернионов для описания движения молекулы как 
абсолютно твердого тела. Этот подход отличается сложной программ-
ной реализацией, хотя имеет неоспоримые достоинства — высокую 
скорость работы и отсутствие ограничений по точности.  

В качестве альтернативы использованию кватернионов нами 
был создан более простой алгоритм жесткой динамики [82,83], по 
эффективности и точности превосходящий SHAKE. Кроме того, дан-
ный алгоритм оказывается предпочтительным в объектно-
ориентированном подходе, так как облегчает введение понятия "моле-
кула" при использовании молекулярного уровня рассмотрения систе-
мы. Молекула рассматривается как абсолютно твердое тело с фикси-
рованным взаимным расположением частиц (атомов). Движение каж-
дого атома молекулы складывается из трансляционного движения 
центра масс и поворота относительно вектора угловой скорости ω: 

 
 

( ) ( ) ( ( ) ( ))i CM i CMt t t t t t+ ∆ = + ∆ + −r R T r R , (30) 

 
( ) ( ) ( )CM CM CMt t t t t t+ ∆ = + + ∆ ∆R R v , (31) 
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1( ) ( ) ( ) ( )t t t t t t−+ ∆ = + ∆щ щ I N ,                       (34) 

 
где CMR , CMv  -  координаты и скорость центра масс, I -  тензор момен-

та инерции молекулы, N - момент сил, M  - масса молекулы, T  - мат-
рица поворота. 

Использование этого алгоритма облегчает проведение анализа 
вращательного движения молекул, например вычисление автокорре-
ляционных функций вектора угловой скорости и отдельных его ком-
понент. 

Представление NVE и NVT ансамблей. Использование приве-
денных выше уравнений движения в имеющейся реализации гаранти-
рует сохранение полной энергии системы, что соответствует представ-
лению NVE (микроканонического) ансамбля. Для реализации NVT 
(канонического) ансамбля для сложных молекулярных систем может 
быть использован простейший механизм термостатирования по алго-
ритму Берендсена [84], в соответствии с которым скорости всех частиц 
масштабируются на каждом временном шаге 

 

i i χ=v v , (35) 

 

01 1
T

Tt

T
χ

τ
∆  = + − 
 

, (36) 

 
где χ  - фактор масштабирования, Tτ  - параметр термостата (время 

корреляции), задаваемый пользователем, 0T  - температура термостата, 
T  - мгновенная температура системы. 

2.3.5. Методика МД моделирования 
 
Проведение МД моделирования обычно разбивают на три этапа: 
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• инициализация системы; 
• уравновешивание (приведение системы в состояние термоди-

намического равновесия); 
• проведение одного или нескольких последовательных запус-

ков (прогонов) с вычислением всех структурных, динамических и тер-
модинамических свойств моделируемой системы. 

Инициализация системы заключется в задании по определнным 
правилам начальных координат и скоростейвсем атомам (молекулам) в 
базовой ячейке. 

На второй стадии  -  уравновешивании - термодинамические па-
раметры моделируемой системы приводятся в соответствие с задан-
ными внешними условиями (NVE, NVT, NPT).. Второй этап соответ-
ствует релаксации системы к равновесному состоянию. Приход систе-
мы к равновесию контролируется по отсутствию временных зависимо-
стей различных термодинамических и структурных параметров. 

После выведения системы на равновесный участок фазовой тра-
ектории производится вычисление термодинамических, структурных и 
динамических характеристик исследуемой системы. 

2.3.6. Моделируемые макро- и микроскопические      
свойства 

 
Существующие программные комплексы для МД моделирова-

ния позволяют исследовать широкий круг термодинамических, струк-
турных и динамических свойств рассматриваемой системы. Свойства 
могут вычисляться как совместно, так и раздельно, что позволяет 
наиболее эффективно организовать компьютерный эксперимент.  

Термодинамические свойства. Для всех типов систем всегда вы-
числяются потенциальная (EP), кинетическая (EK) и полная внутренняя (E) 
энергии, а также температура и давление (P): 
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где V — объем системы, Nf — общее число степеней свободы системы. 
Структурные свойства.  Под структурными характеристиками 

в МД моделировании понимают различные пространственные функ-
ции распределения (пространственные корреляционные функции) и 
функции, описывающие статистически усредненные ориентации неко-
торых векторов.  

Функции радиального распределения. Основной структурной ха-
рактеристикой жидкости, используемой в статистической физике, 
является частичная функция распределения ( )1 2,g r r , определяемая 

как вероятность нахождения частиц в малых объемах вблизи коорди-
нат 1 2,r r  при произвольном расположении остальных частиц. Изо-

тропную функцию радиального распределения (ФРР), выражающую 
вероятность нахождения частицы j в слое с толщиной dr на расстоянии 
r от зафиксированной частицы i, наиболее часто используют при об-
суждении структуры жидких систем. Определением функции может 
служить выражение  

( ) ( )
24

ij
ij

n rV
g r

N r rπ
=

∆
, (42) 

 
где V - объем системы, N - число частиц сорта j, nij(r) - гистограмма 
зависимости числа частиц, попавших в сферу радиуса r от этого ради-
уса. 

Текущие координационные числа определяются по формуле: 
 

( ) ( )2

0

4
r

j ij
ij ij

N
n r r g r dr

V

δ
π

−
= ∫ ,   (43) 

 
где    V - объем моделируемой системы, Nj - число атомов сорта j. 

Ориентации характеристических векторов. С целью облегче-
ния изучения структурной организации молекулярных ситсем, в МД 
моделировании используеются корреляционные функции взаимной 
ориентации так называемых характеристических векторов. Такими 
векторами являются, например, векторы, сонаправленные с вектором 
дипольного момента или с наиболее полярными связями в молекуле 
(например, OH в молекуле воды). Общим у этих векторов является то, 
что, изучая корреляции в их взаимной ориентации на разных расстоя-
ниях, можно сделать заключение о наличии и структуре молекулярных 
ассоциатов в системе, в том числе водородных связей.  
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Распределение ориентаций молекул растворителя в ПСО ионов 
задается соотношением: 

 

( ) ( )( )
( )

cos cos cos
cos

cos cos

P
p

θ ϑ θ θ
θ

θ θ θ
≤ ≤ + ∆

=
− + ∆

, (44) 

 
где   ϑ  - мгновенное значение исследуемого угла для молекул в ПСО 
иона, P - вероятность (вычисляется как частота появления). Выбор 

распределения косинусов ( )cosp θ  объясняется тем, что при отсут-

ствии ориентационных корреляций эта величина не зависит от θ. 
Термодинамические свойства. Динамические свойства изучае-

мых систем обычно представляют широким набором временных авто-
корреляционных функций (АКФ) микроскопических переменных A(t) 
в соответствии с классической формулой  

 
( ) (0) ( ) (0) (0)C t t= < > < >AA A A A A  (45) 

 
Динамика поступательного движения молекул исследуют с по-

мощью АКФ линейной скорости центра масс молекулы (иона) Cvv(t), 
вращательного движения — с помощью АКФ угловой скорости моле-
кул Cww(t). Используя преобразование Фурье этих автокорреляцион-
ных функций, могут быть получены соответствующие спектры затор-
моженных трансляций Svv(v) и либраций Sww(v) молекул 

0

( ) ( ) cos(2 )S v C t t dtπν
∞

= ∫AA AA ,  (46) 

 

0

( ) ( ) cos( )S C t t dtω ω
∞

= ∫AA AA ,  (47) 

 
где ν - частота, ω - круговая частота. 

Для исследования динамики переориентации молекул и ионов 
используют переориентационные АКФ, являющиеся расширением 
(45): 
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где Pl - полином Лежандра порядка l (l = 1, 2). Переориентационные 
функции ( )lC tAA  при достаточно больших t имеют экспоненциальный 

вид [85]: 

( ) expl
lA

t
C t const

τ
 

= ⋅ − 
 

AA , (49) 

( )ln l
lA

t
C t C

τ
′= −AA ,   (50) 

где  τlA - соответствующее время релаксации, которое можно опреде-
лить по методу наименьших квадратов. 

Коэффициенты диффузии молекул вычисляются по формуле 
Грина-Кубо как интеграл от АКФ линейной скорости цента масс: 

 

( )
0

1

3 vvD C t dt
∞

= ∫ , (51) 

 
и по соотношениям Эйнштейна: 
 
 
                                               ,                                            (52) 
 
    
                                               ,                                                (53)                       
 
 

где  D - коэффициент диффузии, r  - положение центра масс частицы. 
Вязкость неупорядоченных конденсированных систем вычисля-

ется, как правило, через интеграл от кореляционной функции внедиа-
гональных элементов тензора напряжений αβJ равновесной системы: 
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2.4. Примеры использования методов 

молекулярного моделирования для изучения 

структуры и динамики пищевых продуктов  

 
Ретроспективный обзор использования методов МД моделиро-

вания и квантовохимических расчетов для исследования пищевых 
систем дан в книге [86]. 

Первое МД моделирование белка было проведено в 1970-тых 
[87] и с тех пор данный метод становится более доступным и популяр-
ным, поскольку МД моделирование дает возможность исследовать 
динамику структурных изменений пищевых белков. Довольно распро-
страненной задачей МД моделирования является изучение денатура-
ции пищевых белков, поскольку информация о разворачивании белка 
может многое сказать о процессе фолдинга [88, 89].  

МД моделирование успешно используется для изучения струк-
турной стабильности моносахаридов, а также таких важных свойств 
как сладость и стеклование. Первые публикации с использованием 
метода МД в этой области появились еще в 1980-тые годы [90-93]. 
Многие из них являются замечательными примерами того как экспе-
риментальные исследования и МД расчеты могут дополнять друг дру-
га. МД моделирование позволило проанализировать влияние гидрат-
ной оболочки сахаров на стабильность тех или иных изомерных форм. 

Квантовомеханические расчеты стабильности моносахаридов 
[94] показали, что α-аномер обладает большей стабильностью чем      
β-аномер, но экспериментальными исследованиями это не подтвер-
ждалось. В свою очередь с помощью методов МД в работах [92, 95] 
было показано, что гидратация играет ключевую роль в стабильности 
рассматриваемых аномеров. Различия в плотности воды в гидратном 
слое вокруг аномерного атома углерода оказывает дополнительное 
стабилизирующее действие именно на β-аномер, а не на α-аномер. 
Квантовыми расчетами различия в плотности обнаружены не были, 
поскольку учитывались только стерические эффекты. Также МД моде-
лирование помогло объяснить аномальную стабильность аномеров 
других сахаров, таких как D-ксилоза [96]  

Известно, что моносахариды в стеклообразном состоянии явля-
ются компонентами многих пищевых систем, образуя с водой сеть 
водородных связей [97]. Эта сеть является определяющим фактором 
структуры для многих пищевых продуктов, а также является причиной 
схожести реологических свойств рассматриваемых систем с свойства-
ми полимеров [98]. В стеклообразном состоянии вода обладает мень-
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шей диффузией, что уменьшает ее активность и улучшает эффектив-
ность консервации продуктов [99].  

МД моделирование стеклообразных моносахаридов использует-
ся для предсказания температуры стеклования [100, 101] исследования 
динамики воды в гидрационном слое вблизи моносахаридов, данных 
систем, влияние концентрации сахаров на сеть водородных связей, а 
также другие структурных и динамических свойства [102] 

Ниже приведены показтельные примеры использования методов 
МД моделирования и квантовохимических расчетов для изучения 
желатинов. 

Грейнер и коллеги [103] использовали метод равновесного и 
неравновесного МД моделирования для изучения процесса конширо-
вания шоколада. Моделируемая система состояла из 1,3-рац-
пальмитоил-2- стеароил-олеоил глицерина (POS), 1,3-дистеароил-2-
олеоил глицерина (SOS), 1,3-дипальмитоил-2-олеоил глицерина (POP), 
1,2-линолеил фосфатидилхолина (DLPC) и воды (модель TIP3P). Вы-
бор компонентов был обусловлен тем, что POS, SOS, POP составляют 
80% масла какао, а DLPC, в свою очередь, является главным компо-
нентом соевого лейцетина. Моделирование проводилось с помощью 
программного пакета GROMACS с использование силового поля 
GAFF (General Amber Force Field). Воспроизведение температурной 
зависимости плотности какао масла для температур 313К, 323К и 
353К, плотности сахарозы при Т=293К и формирование глобулы DLPC 
в воде свидетельствует об успешной валидации использованной моде-
ли илового поля. 

В ходе исследования процесса конширования было проведено 
неравновесное МД моделирование десорбции DLPC с поверхности 
твердой сахарозы в седее какао масла. Рассматривались три системы, 
отличающиеся различными исходными конфигурациями DLPC.  

МД моделирование показало, что механизм десорбции DLPC с 
поверхности сахарозы является двухступенчатым. Первый этап пред-
ставляет собой перемещение хвостов полимера с поверхности в среду 
какао масла; второй – отделение заряженной головы, сопровождающе-
еся разрывом водородных связей между сахарозой и DLPC. Необхо-
димость разрыва водородных связей, а также высокая вязкость среды 
делает процесс десорбции довольно энергозатратным. Стоит отметить, 
что вода не оказывает существенного влияния на разрыв водородных 
связей по причине малого ее числа в шоколаде. 

В работе Момани и Виллета [104] было проведено МД модели-
рование цепи амилозы (силовое поле AMB99C) в воде (модель TIP3P) 
с целью нахождения температуры перехода в стеклообразное состоя-
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ние. Расчеты проводились в NPT ансамбле при давлении 1 атм в ин-
тервале температур от 225 К до 600 К с шагом в 25 К. Степень гидра-
тации амилозы в системах составляла 1%, 5%, 10% и 15,8%. 

Температуру перехода в стеклообразное состояние находили по 
излому кривой на графиках зависимости объема ячейки, потенциаль-
ной энергии и плотности от обратной температуры (1/Т).  

Все три методы показали достаточно хорошую сходимость с до-
ступными экспериментальными данными. Также была обнаружена 
тенденция к увеличению расстояния между концами цепочки с ростом 
температуры. 

Работа Лелонга и коллег [105] является примером использова-
ния методов молекулярной динамики в комбинации с квази-упругим 
рассеянием нейтронов. Объектом моделирования была выбрана 1М, 
2М и 5М водный раствор смеси аномеров глюкозы соотношении α:β = 
1:2 в интервале температур от 240 К до 340 К шагом в 20 К. Модели-
рование проводилось с помощью программного пакета CHARMM с 
использованием силового поля CSFF (Carbohydrate Solution Force 
Field) для молекул глюкозы и SCP/E моделью для молекул воды. 

Коэффициенты диффузии (КД) глюкозы и воды рассчитывались 
с помощью уравнения Эйнштейна. Полученные для воды эксперимен-
тальные и расчетные значения КД хорошо согласуется с литературны-
ми данными. Рассчитанные температурные и концентрационные зави-
симости КД воды и глюкозы также хорошо согласуется с эксперимен-
том. Обнаруженные концентрационно-температурные аналогии – при 
низких температурах (ниже 320 К) КД воды мало зависит от концен-
трации – нашли свое отражение в ряде спектроскопических исследо-
ваний систем на основе других моно- и дисахаридов. 

Как уже говорилось ранее, изучение пищевых гелей зачастую 
сводится к работе с биополимерами (будь то полисахариды, липиды 
или белки). Качественное моделирование взаимодействия полимерных 
цепей в растворителе нельзя провести, используя маленькие системы. 
Работая с подобными объектами, ученые вынуждены использовать 
системы с большим количеством частиц, что существенно увеличивает 
затраты вычислительных ресурсов. 

Одним из способов уменьшения вычислительной нагрузки яв-
ляется использование зернистых (англ. coarse grain) моделей, в рамках 
которых некоторые атомы, функциональные группы или даже сегмен-
ты полимерных цепей представляются как одна частица. Так, Молине-
ро и Годдард [106] использовали зернистую модель М3В для изучения 
динамики воды в стеклообразной глюкозе. Мономер глюкозы состоял 
из трех частиц, а молекула воды представляла собой одну частицу. 
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Моделирование проводилось при температуре 220 К, что несколько 
ниже температуры стеклования глюкозы (240 К – экспериментальное 
значение, 239 К – рассчитанное с помощью М3В). В ходе моделирова-
ния было обнаружено, что как для воды, так и для глюкозы характерна 
недиффузионная, т.е. скачкообразная динамика. Основной причиной 
данного явления можно назвать отсутствие достаточного пространства 
для осуществления привычной нам динамики. В итоге, у олигосахари-
да преобладает сегментальная динамика, а молекула воды вынуждена 
проявлять локальную динамику между перемещениями в освободив-
шее пространство после смещения сегментов глюкозы или «прыжка» 
другой молекулы воды. 

Безусловно, использование зернистой модели накладывает свой 
отпечаток на интерпретацию полученных результатов. Так, авторы 
предполагают, что поскольку зернистые модели недостаточно хорошо 
воспроизводят водородную связь, то в полноатомном МД моделирова-
нии интенсивность прыжков воды будет несколько меньше. 

Следует отметить, что полученные в работе численные динами-
ческие характеристики хорошо согласуются с экспериментальными и 
расчетными данными, а некоторые отличия обусловлены различной 
жесткостью цепей рассматриваемых олигомеров.  

Еще одним способом уменьшения вычислительной нагрузки 
можно назвать использование жестких и ли полужестких моделей, в 
рамках которых фиксируются полностью (в случае жесткой модели) 
или частично (полужесткая модель) значения углов и длин связей в 
молекуле. Несмотря на то, что идею фиксирования геометрии нельзя 
назвать новой (алгоритм SHAKE появился еще в 1977 году [107]) этот 
простой и эффективный способ хорошо зарекомендовал себя в МД 
сообществе. 

Фиксирование длин связей с участием атома водорода позволя-
ет не только сократить время моделирования, но и увеличить шаг ин-
тегрирования. Именно такие геометрические ограничения были реали-
зованы в работе Кристи и коллег [108]. МД моделирование бесконечно 
разбавленных водных растворов различных дисахаридов проводилось 
при помощи программного пакета CHARMM с использованием сило-
вого поля CSFF и TIP3P модели молекулы воды. Выбрав геометрии, 
полученные в результате ЯМР эксперимента, в качестве начальных 
конфигураций, авторы, используя МД моделирование, находили 
наиболее энергетически выгодные конформации дисахаридов в рас-
творе. Для этого, по результатам моделирования были построены ПЭС 
(поверхности энергии системы), по осям которых были отложены зна-
чения двухгранных углов гликозидной связи. Расчеты показали, что 
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подавляющее число конформаций в кристаллической форме являются 
энергетически выгодными и в растворе. Кроме того на основании дли-
тельности существования водородных связей была проанализирована 
локальная плотность воды, а также получена информация о водных 
мостиковых структурах между определенными функциональными 
группами дисахаридов. Наличием казанных мостиковых структур 
объясняются конформационные различия между раствором и кристал-
лом.  

 Достаточно часто в литературе встречаются комбинации жест-
ких или полужестких моделей с неполноатомными. В своей работе 
[109] Робертс и Дебенедетти для моделирования мономеров                  
β-D-глюкозы, β-фруктозы, and β-D-манозы в воде (SPC/E модель) ис-
пользовали полужесткую неполноатомную модель: ковалентносвязан-
ные углерод и водород считаются одной частицей, все длины связи 
фиксированы, углы могут изменяться. Массовая доля для каждого 
моносахаридов в системах составляет 4%, 29%, 60%, 80%. Согласно 
литературным данным растворам при рассматриваемых температурах 
соответствует аморфное состояние. В ходе моделирования были полу-
чены функции радиального распределения (ФРР) Ow-Ow и Ow-О3, где 
Ow – атом кислорода в молекуле воды, а О3 – атом кислорода в кольце 
моносахарида. Также были изучены зависимости КД воды и моноса-
харидов как от концентрации, так и от типа моносахарида. Особое 
внимание авторы уделили изучению сети водородных связей, провели 
ее качественный и количественный анализ и получили распределение 
улов в водородных связей для систем с различными концентрация 
исследуемых веществ. 

Одним из преимуществ метода молекулярной динамики являет-
ся возможность проследить характер изменения одного или несколь-
ких свойств в зависимости от целого ряда параметров системы. Лим-
бах и Уббрин в своей работе [110] отхватили температурный интервал 
270-370К и концентрационный интервал от 0% до 100% массовой доли 
в водных растворах мальтоолигомеров различной длины. Были полу-
чены ФРР Oc-Ow, Ow-Ow, где Ow – атом кислорода в молекуле воды, а 
Ос – атом кислорода в кольце мальтоолигомера. Также в работе была 
приведена концентрационная зависимость площади первого пика на 
ФРР – величины, коррелирующей с размером первой сольватной обо-
лочки. Сравнение внутримолекулярные ФРР олигомеров и ФРР угле-
водород-вода позволяет многое понять о роли воды в механизме пла-
стификации амфотерных углеводородов. Из полученных ФРР следует, 
что взаимодействия углеводород- углеводород могут быть заменены 
взаимодействиями углеводород-вода без изменения особенности кри-
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вой на ФРР. Рассчитана температурная и концентрационная зависи-
мость КД воды, среднеквадратичное отклонение воды во времени и 
автокорреляционная функция (АКФ) Вант Гоффа. Анализ данной АКФ 
показал, что для воды в стеклообразных системах характерен прыжко-
вый тип диффузии, а также что подвижность воды в рассмотренных 
системах не зависит от длины цепи мальтоолигомера. 

Наряду с методами молекулярной динамики для исследования 
пищевых гелей активно применяется теория самосогласованного поля. 

Статья Ли и Мазенги [111] поможет нам понять какие именно 
задачи способен решать этот метод. Работа посвящена разработке 
простой модели в рамках квантовой теории поля, которая бы учитыва-
ла термотропные и монотропные особенности самоорганизации сме-
сей неионных моноолеиновых липидов в воде. Особенно подчеркива-
ется важность воспроизведения термическиобратимых водородных 
связей между головами липидов и молекулами воды. В рамках модели 
у липидов жесткая голова обладающая слабыми гидрофильными свой-
ствами и нежесткий гидрофобный хвост. Важнейшей особенностью 
разработанной модели является возможность построения фазовых 
диаграмм. 
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В.В. Евлаш, Н.В. Мурликіна, О.В. Добровольська, 
Т.О. Кузнецова, З.В. Железняк, Л.О. Чуйко 

 

FORMATION OF THE ASSORTMENT OF JELLY    

PRODUCTS FORTIFIED NRICHED WITH THE ASCORBIC 

ACID AND THE FEATURES OF ITS DETERMINATION    

IN THE MULTICOMPONENT FOOD SYSTEMS 

 
Victory Evlash*, Olena Dobrovolska, Natalia Murlykina, 

Tatiana Kuznetzova, Zinaida Zhelezniak, Ludmila Chujko 
 

Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ukraine 
Abstract: The development of food products containing the essential micronutrients is the 

most effective way to solve an actual problem of liquidation of a shortage of essential 

nutrients. The choice of the objects for creating a confectionery fortified with the essential 

micronutrients and the ways of forming a jelly confectionary fortified with the ascorbic acid 

(vitamin C) are theoretically grounded. The recipe of the prepack “jelly” fortified with the 

ascorbic acid and containing hydrocolloids of a protein-polysaccharide origin is developed. At 

present, there is no universal method for the quantitative determination of vitamin C in 

multicomponent food systems. With the use of titration with Sodium 2,6-dichloroindophenolate 

hydrate the kinetic dependences of the content of vitamin C determined in the model 

systems on pH (0.27, 1.25, 4.01), the origin of an anion extractant (chloride-, etandioat-, 

phthalate-ions), time exposure of an extract prior to titration, the origin of a texturizer 

(agar, gelatin) and its concentration are determined. The content of vitamin C in model 

systems containing hydrocolloids is established with the help of methodology for 

determining the water-soluble vitamins in multivitamin preparations by means of HPLC. The 

attempts to adapt this methodology for the multicomponent food systems were made. 
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3.1. Формування асортименту желейних виробів, збагачених 

аскорбіновою кислотою 

 

3.2. Вивчення особливостей визначення аскорбінової кислоти 

у багатокомпонентних харчових системах при формуванні 

асортименту желейних виробів 

 

Висновки  

Список використаних джерел  

 
Вступ 

 
Одним із завдань Концепції Державної науково-технічної про-

грами на 2012–2016 роки в області здорового харчування є профілак-
тика хронічної недостатності мікронутрієнтів, насамперед вітамінів, 
макро- і мікроелементів. Найбільш ефективним і доступним шляхом 
ліквідації дефіциту незамінних харчових речовин, зниження ризику 
впливу ксенобіотиків є розробка та організація виробництва харчових 
продуктів, що містять ессенціальні нутрієнти. 

Із термінів нутрифікація (англ. nutrification), відновлення(від 
англ. restoration), фортифікація, або підсилення (англ. fortification), 
найширше смислове значення має термін збагачення (англ. 
enrichment). Його визначають як додавання до харчових продуктів 
будь-яких ессенціальних харчових речовин: вітамінів, макро- і мікрое-
лементів, харчових волокон, поліненасичених жирних кислот, фосфо-
ліпідів та інших біологічно активних речовин природного походження – 
безвідносно до їх кількості, набору і мети додавання. 

Збагачення харчових продуктів вітамінами є окремим випадком 
загальної проблеми збагачення цих продуктів переліченими вище ес-
сенціальними харчовими речовинами. Воно повинне здійснюватися на 
основі тих же принципів, якими прийнято керуватися під час розробки 
і виробництва збагачених мікронутрієнтами харчових продуктів. Ці 
принципи сформульовані зарубіжними і вітчизняними ученими з ура-
хуванням основоположних даних сучасної науки про роль харчування 
і окремих харчових речовин у підтриманні здоров’я і життєдіяльності 
людини, потреби організму в окремих харчових речовинах й енергії, 
реальну структуру живлення і фактичну забезпеченість населення 
вітамінами, макро- і мікроелементами, а також з урахуванням значного 
і багатолітнього світового досвіду з розробки, виробництва, застосу-
вання й оцінки ефективності збагачених продуктів. 
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Таким чином формування асортименту желейних виробів, зба-
гачених аскорбіновою кислотою, є актуальним завданням, розв’язання 
якого передбачає обґрунтування вибору об’єктів і мікронутрієнтів для 
збагачення, вивчення особливостей їх визначення та сприятиме профі-
лактиці хронічної недостатності есенціальних нутрієнтів. 

 
3.1. Формування асортименту желейних виробів, 

збагачених аскорбіновою кислотою 

 
До найбільш важливих принципів збагачення харчових продук-

тів мікронутрієнтами фахівці [1–5] відносять такі: 
– використання для збагачення тих мікронутрієнтів, дефіцит 

яких є реальним, досить розповсюджений і небезпечний для здоров’я; 
– вибір як об’єктів збагачення вітамінами і мінеральними речо-

винами, в першу чергу, продуктів масового споживання, доступних 
усім групам населення і регулярно використовуваних у повсякденному 
харчуванні (мука і хлібобулочні вироби, молоко і кисломолочні про-
дукти, сіль, цукор, напої, продукти дитячого харчування та інше); 

– забезпечення вимоги не погіршення споживних властивостей 
продуктів внаслідок збагачення вітамінами і мінеральними речовинами; 

– урахування можливості хімічної взаємодії збагачуючих доба-
вок між собою і з компонентами збагачуваного продукту і вибір такого 
їх поєднання, форм, способів і стадій внесення, які забезпечують їх 
максимальне збереження в процесі виробництва і зберігання; 

– забезпечення регламентованого і гарантованого виробником 
вмісту вітамінів і мінеральних речовин у збагаченому ними харчовому 
продукті, достатнього для задоволення за рахунок даного продукту  
25-50% середньої добової потреби в цих мікронутрієнтах за звичайно-
го рівня споживання збагаченого продукту; 

– забезпечення вмісту вітамінів і мінеральних речовин на рівні, 
не нижчому за регламентований протягом усього терміну придатності 
збагаченого продукту, із розрахунку кількості додатково внесеної і 
врахування їх можливого природного вмісту у вихідному продукті або 
сировині, використовуваній для його виготовлення, а також втрат в 
процесі виробництва і зберігання; 

– зазначення регламентованого вмісту вітамінів і мінеральних 
речовин у збагачуваних ними продуктах на індивідуальній упаковці 
цього продукту і строгий контроль; 

– переконливе підтвердження ефективності збагачених продук-
тів апробацією на репрезентативних групах людей і доведення їх пов-
ної безпеки, прийнятних смакових якостей, хорошої засвоюваності, 
здатності істотно покращувати забезпеченість організму вітамінами і 
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мінеральними речовинами, введеними до складу збагачених продуктів, 
і пов’язані з цими речовинами показники здоров’я. 

Український ринок кондитерських виробів – один із найбільш 
розвинутих у вітчизняній харчовій промисловості, на якому працюють 
майже 800 компаній-виробників кондитерської продукції [6]. Водночас 
у структурі національного виробництва понад 60% належить п’ятьом 
компаніям-лідерам (Roshen, «АВК», «Київ-Конті», «Бісквіт-шоколад», 
«Житомирські ласощі»), які й забезпечують випуск значної частки 
асортименту желейної продукції від загального обсягу. 

Желейні вироби відносяться до групи цукристих кондитерських 
виробів і є продуктами масового споживання, що користуються пос-
тійним попитом у різних груп населення. Незважаючи на низький 
рівень доходів населення, попит на цю продукцію має тенденцію до 
зростання [2, 6, 7]. На вітчизняному ринку кондитерських виробів саме 
у групі мармеладу і желе з’являється багато нової продукції. 

Хімічний склад кондитерських желейних виробів характеризу-
ється низьким вмістом вітамінів, макро- і мікроелементів і значним – 
вуглеводів, у тому числі цукру, що зумовлює їх високу енергетичну 
цінність і обмежує використання для багатьох верств населення. До 
недоліків складу желейних виробів також можна віднести широке 
застосування як регулятора кислотності лимонної кислоти, що сприяє 
порушенню обміну Кальцію в організмі людини, та синтетичних сма-
коароматичних речовин. 

Одним із шляхів підвищення харчової цінності та функціональ-
ної направленості желейних виробів є їх збагачення корисними нутрі-
єнтами, дефіцит яких реально має місце і небезпечний для здоров’я.  

За результатами масових обстежень різних груп населення в 
Україні встановлено тенденцію до поширення дефіциту макро- та мік-
ронутрієнтів у більшої частини дитячого та дорослого населення, а 
саме вітамінів (А, В1 В2, В6, РР, С, бета-каротин, фолієва кислота); 
мінеральних речовин (Кальцій, Магній, Калій); мікроелементів (Йод, 
Хром, Кобальт, Купрум, Цинк, Ферум, Селен); харчових волокон і 
поліненасичених жирних кислот [1, 8]. Отже в умовах України підви-
щувати харчову цінність та функціональну направленість желейних 
виробів доцільно, насамперед, шляхом внесення до їх рецептурного 
складу харчових волокон, мінеральних речовин та вітамінів (табл. 3.1). 

Із даних табл. 3.1 видно, що за більшістю харчових речовин до-
бова потреба, встановлена в Україні, більш близька до рекомендацій 
Американської академії наук, ніж до рекомендацій Комісії Кодекс 
Аліментаріус. Проте згідно з будь якими рекомендаціями організму 
людини на добу потрібно від декількох мікрограмів до декількох мілі-
грамів біологічно активних речовин, за винятком вітаміну С, якого 
необхідно на порядок більше. Із даними корегують і результати масо-
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вих обстежень, згідно з якими дефіцит фолієвої кислоти і вітамінів групи 
В виявляється у 40–80% обстежуваних осіб, каротину – більше ніж у 
40%, вітаміну С – 70–90% [9–11]. 

Таблиця 3.1. 
Ессенціальні нутрієнти, що використовують для збагачення 

кондитерської продукції 
Харчові речовини Добова фізіологічна потреба 

МОЗУ[12] Амери-
канська 
академія 
наук[13] 

Codex 
Alimentari

us[14] 

СанПіН 
РФ[15] 

Харчові волокна, г – 30 – 30 
Мінеральні речовини, мг: 

Натрій* – 2400 – 2400 
Калій – 3500 – 3500 
Кальцій 1100–1200 1000 800 1000 
Фосфор 1200 1000 800 1000 
Магній 350–400 400 300 400 
Ферум 17–15 18 14 14 

Вітаміни: 
РЕ (ретиноловий еквівалент), мкг 1500 1500 1000 1000 
В1 (тіамін), мг 1,3–1,6 1,5 1,4 1,5 
В2 (рибофлавін), мг 1,6–2,0 1,7 1,6 1,8 
НЕ (ніациновий еквівалент), мг 16–22 20 18 20 
ТЕ (токоферолеквівалент), мг 15 20 10 10 
Вітамін С, мг 70–80 60 60 70 

* Допустиме споживання за рекомендацією ВОЗ. 
 
Для поліпшення здоров’я населення нашої країни слід забезпе-

чити умови для його повноцінного харчування, у тому числі й шляхом 
розробки й впровадження у виробництво кондитерської желейної про-
дукції, збагаченої на вітаміни та мінеральні речовини, насамперед, на 
вітамін С. Загалом вітамін С у збагачених цукристих кондитерських 
виробах як збагачуюча добавка використовується найбільше [2, 4]. Так 
у науковій праці [4] наводяться результати дослідження асортименту 
виробів, представлених в аптечних установах (м. Кемерово, Російська 
Федерація). Вітамін С як збагачуюча добавка має місце у 34% випад-
ків, премікс і вітамін А – 8%, вітаміни Е і В1 – 7 і 6%. 

Кондитерське виробництво в цілому, і желейних виробів у тому 
числі, відрізняється вузьким асортиментом вітамінізованої продукції. 
На вітчизняному ринку представлені вітамінізовані желейні цукерки, 
желе, мармелад [2, 6, 7, 16]. Зокрема желейні цукерки «Eco-botanica» зі 
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смаком імбиру та лимону на пектині містять сухий екстракт кореня 
імбиру та вітамінний премікс [17], желейний різний мармелад «Дитя-
чий» на цитрусовому пектині − аскорбінову кислоту [2] та інше. 

Желейні вироби на основі пектину мають ряд переваг, а саме: 
наявність пектину сприяє збереженню біологічно активних речовин 
(БАР), зниженню рівня холестерину, видаленню важких металів, ра-
діонуклідів і токсинів органічного походження з організму людини; 
низька енергетична цінність; стабільність споживчих характеристик 
цукерок у процесі зберігання [2, 4]. 

Все перелічене дозволяє рекомендувати желейні вироби як 
об’єкти для створення продуктів, збагачених на вітаміни і мінеральні 
речовини. Першорядного значення на часі набувають завдання ство-
рення нових видів желейних виробів з підвищеною біологічною та 
харчовою цінністю за одночасного зниження енергетичної [18−22]. 

Зростає число розробок желейної продукції, збагаченої корис-
ними нутрієнтами шляхом внесення до рецептур фітодобавок (листя 
кропиви дводомної, малини, чорної смородини, квітів липи та ін.) і по-
рошків на основі овочевої та іншої рослинної сировини (гарбуз, морква, 
волоський горіх та ін.) з вмістом цілого комплексу БАР [23−27]. Це 
дозволяє не тільки посилити лікувально-профілактичні властивості 
розроблених виробів, але й мінімізувати або повністю виключити з 
рецептури синтетичні смакоароматичні речовини [3, 28–31]. 

Розроблені рецептури желейно-фруктового мармеладу з цукро-
замінниками на основі агару, виноградного соку, стевіозиду. Завдяки 
заміні в розроблених виробах вуглеводовмісних компонентів (цукро-
вий пісок, патока) стевіозидом енергетична цінність продукту знижу-
ється до 11 ккал [22]. 

Додавання вітамінно-мінеральних преміксів дозволяє скорегу-
вати склад виробів відповідно до рекомендованої нормою добової пот-
реби організму в мікронутрієнтах [32]. Використання як добавки в 
рецептурі желейних цукерок аскорбінової кислоти (АК) має додатко-
вий позитивний ефект, пов’язаний із заміною частини рецептурної 
норми лимонної кислоти аскорбіновою (розрахункова кількість АК 
збільшена на 40% з урахуванням втрат під час термічної обробки та 
зберігання) [33–35]. 

Одним із принципів збагачення харчових продуктів вітамінами і 
мінеральними речовинами є прогнозування можливої хімічної взаємо-
дії збагачуючих інгредієнтів між собою і з компонентами продукту, що 
збагачується. Тому необхідно враховувати вибір таких співвідношень, 
форм, способів і стадій внесення мікронутрієнтів, які забезпечували б 
їх максимальне збереження в процесі виробництва і зберігання.  

Відомо, що у процесі вистоювання корпусів желейних цукерок 
порошки фітодобавок негативно впливають на формування і подальше 
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зміцнення просторового каркаса студня. З метою запобігання таких 
наслідків у технологічній практиці широко застосовуються водо-
спиртові екстракти (ВСЕ) фітодобавок, які дозволяють збагатити же-
лейні цукерки вітамінами С, К, Р, β-каротином, хлорофілом, флавоної-
дами, а також збільшити вміст мінеральних речовин [35, 36].  

У роботі [35] описано розроблені цукерки з комбінованим по-
мадно-желейним корпусом, виготовленим з використанням ВСЕ фіто-
добавок (листя кропиви дводомної, чорної смородини, малини, вишні, 
трави конюшини, люцерни, чебрецю, кульбаби, квітів липи або їх су-
міші) і водорозчинних вітамінних преміксів. Внесення фітодобавок до 
желейного шару у вигляді екстракту дозволяє знизити в’язкість і тем-
пературу виливки желейної маси (до крохмальної форми) і тим самим 
скоротити енерговитрати, а внесення шроту фітодобавок до помадного 
шару скорочує час структуроутворення помадної маси, запобігає міг-
рації вологи в цукерці й уповільнює зростання кристалів сахарози в 
помадному шарі. 

Дослідження [36] свідчать, що внесення ВСЕ фітодобавок і АК 
призводить до незначного зниження міцності желейних студнів. Уве-
дення АК знижує міцність на 10%, у разі сумісного використання АК і 
фітодобавок – у середньому на 15% залежно від виду і концентрації 
екстракту. При цьому для всіх зразків на розглянутому інтервалі про-
стежується зниження міцності зі збільшенням концентрації екстрактів. 
Однак зниження міцності зразків не впливає негативно на формоутри-
мувальну здатність цукерок. Більш сильне зниження міцності студнів, 
виготовлених із використанням АК і фітодобавок пов’язується з впли-
вом органічних кислот рослинної сировини та спирту на процес струк-
туроутворення. 

Дослідження й оцінка закономірностей взаємодії компонентів 
харчової системи є завданням, від вирішення якого залежить якість і 
безпека збагаченої продукції. Вітчизняними і зарубіжними науковцями 
глибоко вивчаються питання взаємодії гідроколоїдів із макро- і мікроі-
нгредієнтами, характер і властивості утворюваних комплексів [37–39]. 

Як основа у виробництві желейних кулінарних виробів викорис-
товуються купажні системи яблучного пюре і функціональних напів-
фабрикатів з ягід калини, бузини чорної, чорноплідної горобини. Авторами 
[40] запропоновано замінювати 25% яблучного пюре на функціональні 
напівфабрикати дикорослих ягід за концентрації желатину до 2,5%, що 
забезпечує одержання стабільних за міцністю желе з найбільш повним 
та акцентованим смаком. У продукції відмічено високий вміст біологіч-
но активних і харчових речовин, зокрема аскорбінової кислоти. 

На основі аналітичного огляду літератури можна зробити висно-
вок, що збагачення желейних виробів ессенціальними мікронутрієнтами 
є актуальним завданням. Особливої уваги потребує вивчення питання 
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збагачення желейних виробів аскорбіновою кислотою як важливим 
для процесів життєдіяльності вітаміном із властивостями, що зумов-
люватимуть особливості технології виробництва, зберігання желейних 
виробів і визначення цього вітаміну в готових виробах. 

На підставі результатів проведених аналітичних та експеримен-
тальних досліджень, згідно з загальними принципами збагачення хар-
чових продуктів мікронутрієнтами авторами було розроблено нові 
желейні вироби, збагачені аскорбіновою кислотою і мінеральними 
речовинами. Під час відпрацювання рецептурного складу було врахо-
вано відомі недоліки їх складу і властивостей та оцінено вплив запро-
понованих інгредієнтів на комплекс функціонально-технологічних і 
споживних характеристик. 

За основу розробленого продукту, збагаченого аскорбіновою 
кислотою, було взято рецептуру напівфабрикату (н/ф) «желе» № 61 
[41] (контроль), що містить драглеутворювач агар, цукор, патоку, ли-
монну кислоту, барвник харчовий, есенцію. 

Як рецептурні інгредієнти збагаченого аскорбіновою кислотою 
желейного н/ф було запропоновано драглеутворювач «желатин – моди-
фікований крохмаль – агар», кислоту аскорбінову (АК), яка частково 
замінила лимонну, ароматизатор натуральний, кислоту сорбінову. 

Розрахункову кількість уведеної до рецептури желейних виробів 
аскорбінової кислоти обґрунтовано згідно з вимогами регламентованої 
МОЗУ добової фізіологічної потреби аскорбінової кислоти, яка стано-
вить 70–80 мг [12]; рекомендаціями [1] щодо вмісту вітамінів і мінера-
льних речовин у збагаченому ними продукті з урахуванням задоволен-
ня добової потреби в них на 25–50%; довідниковими даними щодо 
збільшення на 60% розрахункової кількості АК з урахуванням втрат 
під час термічної обробки та зберігання [42]. 

Згідно з розрахунками аскорбінову кислоту для збагачення про-
дукту можна додавати кількістю від 30,0±2,0 до 60,0±4,0 мг/100 г. 

У табл. 3.2 наведено рецептуру н/ф «желе» з аскорбіновою кис-
лотою і драглеутворювачем білково-полісахаридної природи (БПП) з 
агаром за співвідношення 4:3:1 [39] порівняно з рецептурою «желе» № 61. 

Використання аскорбінової кислоти і драглеутворювачів БПП у 
рецептурі желейних напівфабрикатів дозволяє збагатити їх пектино-
вими речовинами, геміцелюлозою, органічними кислотами, білком, 
вітамінами і мікроелементами.  
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Таблиця 3.2 
Рецептура напівфабрикату «желе» з аскорбіновою кислотою 

і драглеутворювачем БПП 
Найменування 

сировини 
Масова 
частка 
сухих 

речовин, 
% 

Витрати сировини на 1000 кг н/ф 
Контроль 
н/ф «желе» 

Н/ф «желе» з драг-
леутворювачами 

БПП і АК 
в 

натурі 
в сухих 
речови-

нах 

в 
натурі 

в сухих 
речови-

нах 
Цукор білий 99,85 414,30 413,68 389,35 388,77 
Патока 
крохмальна 78,00 103,30 80,57 103,30 80,57 
Желатин 80,00 – – 20,00 16,00 
Крохмаль 
модифікований 86,00 – – 15,00 12,90 
Агар 85,00 10,30 8,76 5,00 4,25 
Кислота 
лимонна 98,00 2,06 2,02 1,56 1,53 
Кислота 
аскорбінова 98,00 – – 0,50 0,50 
Барвник 
харчовий 0,00 1,00 0,00 0,05 0,00 
Есенція 0,00 3,10 0,00 – – 
Ароматизатор 
натуральний 99,00 – – 0,50 0,50 
Кислота 
сорбінова 98,00 – – 0,01 0,01 
Разом – 534,06 505,03 535,27 505,03 
Вихід 50,00 1000,0 500,00 1000,00 500,00 

 
Ураховуючи вимоги, згідно з якими на індивідуальній упаковці 

продукту, збагаченому аскорбіновою кислотою, обов’язковим є зазна-
чення її регламентованого вмісту, постає питання вибору об’єктивного 
точного методу її визначення у готових виробах. Тому визначення АК 
у желейних виробах слід проводити не розрахунковим методом за 
введеною кількістю, а методами кількісного хімічного аналізу за її 
вмістом у готових виробах. Для продуктів переробки плодів і овочів 
існує стандартна методика визначення вітаміну С (АК) титриметрич-
ним методом з візуальною (для безбарвних розчинів) або потенціомет-
ричною (для забарвлених розчинів) індикацією кінцевої точки титру-
вання розчином натрій 2,6-дихлорфеноліндофеноляту [43]. Згідно з 
методикою операція пробопідготовки передбачає екстрагування наважки 
виробів розчинами кислот із подальшою фільтрацією одержаного екс-
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тракту. Експериментально було встановлено, що досліджувані на вміст 
вітаміну С системи містять залишкові кількості структуроутворювачів, 
які певною мірою впливають на результати визначення. У зв’язку з 
цим представляється необхідним вивчення особливостей визначення 
аскорбінової кислоти у багатокомпонентних харчових системах. 

 
3.2. Вивчення особливостей визначення аскорбінової 

кислоти у багатокомпонентних харчових системах 

при формуванні асортименту желейних виробів 

 
Найчастіше вітаміном С називають L-Аскорбінову кислоту (АК). 

Аскорбінова кислота (С6Н8О6)є γ-лактоном 2,3-дегідро-L-гулонової 
кислоти. Установлена методом рентгеноструктурного аналізу молеку-
лярна модель АК свідчить, що всі атоми Карбону й Оксигену знахо-
дяться в одній площині, за винятком атома С-5, який розташований поза 
цієї площини [44]. Молекула АК має два асиметричних атома Карбону в 
положеннях 4 і 5 і чотири оптичних ізомери: D- і L-аскорбінові кисло-
ти та їх діастереоізомери – D- і L-ізоаскорбінові кислоти: 

 

  
L-Аскорбінова кислота, вітамін С L-Ізоаскорбінова кислота 

  

  
D-Аскорбінова кислота D-Ізоаскорбінова кислота 

 
D-Аскорбінова, D- і L-ізоаскорбінові кислоти вітамінну актив-

ність не виявляють, у природі не існують й одержані штучним синте-
зом. Біологічно активною сполукою прийнято вважати тільки  
L-аскорбінову кислоту, яка в організмі знаходиться також і у вигляді 
вітамінно активної окисненої форми – дегідроаскорбінової кислоти. 
Вітамінна активність L-аскорбінової кислоти визначається наявністю в 
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її структурі лактонного кільця. Після його розкриття (2,3-дегідро- 
L-гулонова кислота) активність зникає.  

АК є кислотою такої ж сили, як і карбонові кислоти, проте її кис-
лотність зумовлена енольною –ОН групою (а не карбоксильною). Наяв-
ність ендіольної групи –С(ОН)=С(ОН)– пояснює відновлюючу здат-
ність і значну чутливість до дії основних реагентів. У водних розчинах 
АК дає кислу реакцію (для 0,1 н. розчину pH = 2,2), реагує як одноос-
новна кислота і шляхом окиснення швидко розкладається за присутності 
кисню навіть за кімнатної температури. Дегідроаскорбінова кислота не 
має кислотного характеру і повільно титрується основами, подібно 
лактонам. 

Абсорбційні властивості АК залежать від наявних у водному 
розчина іонних форм, і, отже, – від рН середовища. Розчин АК має 
характерний спектр поглинання в ультрафіолетовій області з макси-
мумом за 245 (кислий розчин) або 265 нм (лужний розчин). Аналітич-
не значення спектральних властивостей L-аскорбінової кислоти має 
питоме поглинання (El%

1 см) за довжини хвилі 695 і 940 нм у розчинах 
L-аскорбінової кислоти з рН 2,0 і 6,0 відповідно [45]. 

До найхарактерніших хімічних властивостей АК належить її 
здатність до оборотних окисно-відновних перетворень. Окисно-
відновні реакції АК з різноманітними окисниками покладені в основу 
чисельних методів її визначення. 

 

 
Аскорбінова 

кислота 
Дегідроаскорбінова 

кислота 
L-Треонова 
кислота 

Щавлева 
кислота 

 
Процес окиснення АК може уповільнюватися за наявності від-

новників, що містять сульфгідрильні групи (цистеїн, глутатіон). Більшість 
білків та амінокислот виступають інгібіторами окиснення шляхом 
утворення комплексів з аскорбіновою кислотою, відомих під назвою 
аскорбіноген. 

У харчових продуктах на окисну стабільність АК значною мі-
рою впливає реакція середовища рН. Досить екстремальна лабільність 
L-аскорбінової кислоти в інтервалі фізіологічних значень рН (6,0...8,0) 
вимагає першочергової уваги щодо здійснення усіх аналітичних опе-
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рацій, у тому числі пошуку конкретних способів вилучення, призначе-
них сприяти стабілізації вітаміну [45]. 

За низьких значень рН повністю протоновані форми є досить 
стабільними. Максимальної стійкості АК зазвичай набуває між зна-
ченнями рН 4 і 6. Проте темпи її руйнування залежать від наявності 
кисню, антиоксидантів, відновлюючих речовин, оксидази аскорбінової 
кислоти, умов термічної обробки, супутнього металокаталізу, процесів 
окиснення ліпідів, а також будь-яких інших чинників, які сприяють 
окисненню L-аскорбінової кислоти та її перетворенню на біологічно 
неактивні форми [45]. 

Отже вітамін С є досить нестабільною сполукою і вміст його може 
достатньо динамічно змінюватися під впливом різноманітних чинників, 
тому вибір способів пробопідготовки і методів його об’єктивного ви-
значення є одним із важливих завдань наукових досліджень. 

Усі відомі на даний час методи визначення вітаміну С можна 
розділити на біологічні, хімічні та фізико-хімічні. Біологічні методи є 
строго специфічними в умовах встановлення С-вітамінної активності. 
Незважаючи на їх трудомісткість і тривалість, результати, отримані за їх 
допомогою, є вирішальними під час оцінки надійності хімічних і фізи-
ко-хімічних методів. 

Згідно з класичними підходами до методів визначення вітаміну 
С відносять методи редоксиметрії, ферментні, електрохімічні, хрома-
тографічні. Досягнення в області хімічного аналізу сприяли вирішен-
ню задач визначення вітаміну С у більшому числі різноманітних 
об’єктів за рахунок залучення методів спектрофотометрії, капілярного 
електрофорезу, люмінесцентних, тест-методів та ін. Вибір конкретного 
метода аналізу, першочергово, зумовлюється метою, об’єктом дослі-
дження (матриксом) та способом його пробопідготовки (вилучення, 
розділення, очищення, концентрування та ін.), способом досягнення 
поставленої мети.  

Основними методами визначення аскорбінової кислоти у біоло-
гічному матеріалі (кров, сеча та ін.), складних лікарських формах, 
лікарській і харчовій сировині, овочах і фруктах, цукристих кондитер-
ських виробах є методи окисно-відновного титрування (редоксимет-
рії), що базуються на відновних (редукуючих) властивостях аскорбіно-
вої кислоти [45]. Аскорбінова кислота може відновлювати натрій 2,6-
дихлорфеноліндофенолят, 2,4-динітрофенілгідразин, активоване вугіл-
ля, 4-нітро-1,2-фенілендіамін, калій гексаціано(III) феррат, ферум(ІІІ) 
хлорид, аргентум нітрат, йод, цистеїн гідрохлорид, пірролін, метиле-
нову синь тощо. На рис. 3.1 наведено схему перетворень, що ілюстру-
ють важливі в аналізі вітаміну С реакції L-аскорбінової кислоти. 
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Рис. 3.1. Реакції L-аскорбінової кислоти, важливі в аналізі вітаміну С  

 
Під час аналізу свіжої рослинної сировини основним джерелом 

можливих похибок є той факт, що вітамін С в таких об’єктах предста-
влений декількома формами, які мають різну вітамінну активність і 
хімічну стійкість (основна форма L-аскорбінової кислоти; окиснена 
форма – L-дегідроаскорбінова кислота, зв’язана форма L-аскорбінової 
кислоти з індольною групою – аскорбіноген). Усі ці форми виявляють 
антискорбутну дію [46, 47]. 

L-Дегідроаскорбінова кислота може бути присутньою в сировині і 
утворюватися в процесі приготування екстракту і/або на початкових 
етапах технологічної обробки за таких операцій як збивання, подріб-
нення та ін. внаслідок значного збільшення активності аскорбатокси-
дази. Аскорбіноген хімічно досить стійкий, проте у процесі термооб-
робки сировини гідролізується з утворенням L-аскорбінової кислоти 
[49]. Зазначені перетворення можуть значно впливати на результати 
кількісного визначення вітаміну С. 

Найчастіше за ходом аналізу береться до уваги єдиний, най-
більш вивчений продукт окисно-відновних реакцій L-аскорбінової кис-
лоти, дегідроаскорбінова кислота. Проте, як було зазначено, може 
відбуватися її подальше окиснення. У такому разі за межами визна-
чення залишаються всі інші форми вітаміну С і результати в більшості 
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випадків виявляються заниженими. Згідно з іншими методами визна-
чається сумарна кількість вітаміну С в окисненій і відновленій формах 
і весь вітамін С переводиться на L-аскорбінову кислоту (відновлення 
гідрогенсульфідом або цистеїном) або на L-дегідроаскорбінову кислоту 
(окиснення активованим вугіллям). Зв’язана аскорбінова кислота за 
цими методиками не визначається [45]. 

Публікації свідчать, що оптимізовані титриметричні методики, в 
основі яких є реакції АК з розчинами йоду і купрум(II) сульфату, да-
ють можливість визначати її вміст у різноманітних багатокомпонент-
них системах [50]. Вільну і зв’язану АК дозволяє вилучати з рослинної 
тканини хлоридна (соляна) кислота. Метафосфатна кислота осаджує 
білки і підвищує стійкість АК в екстрактах. Кальцій карбонатом і 5% 
розчином плюмбум ацетату осаджують пігменти яблучного соку. Ро-
данід-йони запобігають окисненню АК киснем повітря [50]. 

Титриметричні методи аналізу мають суттєві недоліки, серед 
яких відмічається необхідність попередньої стандартизації титранту, 
суб’єктивність встановлення кінцевої точки титрування для забарвлених 
розчинів, що знижує точність аналізу, довготривалість і трудомісткість 
виконання аналізу, низька чутливість. 

На даний час для визначення загальної кількості АК широко за-
стосовуються методи, засновані на реакції 2,4-динітрофенілгідразину з 
дегідроаскорбіновою і дикетогулоновою кислотами [48, 51]. Утворені 
внаслідок реакції озазони, розчиняючись у сульфатній кислоті, дають 
червоне забарвлення, що виявляється за допомогою спектрофотометра 
або фотоелектроколориметра за довжини хвилі 510–540 нм. Для розді-
льного визначення аскорбінової, дегідроаскорбінової і дикетогулоно-
вої кислот за цим методом як окисник найчастіше беруть бентонітову 
глину, бром і 2,6-дихлорфеноліндофенол, а як відновники – гідроген-
сульфід або 2,6-димеркаптопропанол [51]. 

На підставі отриманих аналітичних даних нами було узагальнено 
інформацію щодо застосування сучасних методів визначення вітаміну С 
в аналізі матриксів різної природи – об’єктах рослинного і тваринного 
походження, харчовій і лікарській сировині, лікарських формах і хар-
човій продукції (табл. 3.3). 

Аскорбінову кислоту в масляних і водних розчинах, лікарських і 
вітамінних формах, сублімованих порошках і фітосубстанціях, соках 
визначають за допомогою прийнятого багатьма офіційними організаціями 
методу титриметричного аналізу з візуальною індикацією дихлорфе-
ноліндофенолом або потенціометрично [45, 52, 53]. Йодометрію, йода-
тометрію застосовують під час аналізу розчинів на основі тваринних і 
рослинних матеріалів, лікарської сировини та лікарських форм [45, 52]. 
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Таблиця 3.3 
Застосування сучасних методів аналізу для визначення 

аскорбінової кислоти у різних об’єктах 
Назва методу Найменування об’єкта досліджень 

(матрикс) 
Джерело 
інформації 

1 2 3 
Титриметрія з візуальною індикацією точки еквівалентності 
Алкаліметрія Рідкі лікарські форми [52] 
Йодатометрія Розчини на основі лікарської рос-

линної сировини, лікарські форми 
[52], [53] 

Йодхлорометрія Рідкі лікарські форми [52] 
Йодометрія Розчини на основі тваринних і 

рослинних матеріалів, лікарської 
рослинної сировини; лікарські форми 

[53], [54] 

Титриметрія з дихлорфе-
ноліндофенолом 

Розчини на основі тваринних і 
рослинних матеріалів, харчової і 

фармацевтичної продукції, лікарської 
рослинної сировини; лікарські 
форми; сублімовані порошки та 

фітосубстанції 

[43], [53], 
[55], [56], 
[57], [58] 

Титриметрія з 2,4-
динітрофенілгідразином 

Біологічні матеріали, рослинна 
сировина, харчові продукти 

[59] 

Титриметрія з 4-нітро-1,2-
фенілендіаміном 

Біологічні матеріали, рослинна 
сировина, харчові продукти 

[46], [51] 

Титриметрія з потенціометричною індикацієй ТЕ 
Потенціометрична ком-
пенсаційна титриметрія з 
купрум(ІІ) сульфатом за 
присутності амоній рода-
ніду і натрій ацетату 

Забарвлені і каламутні розчини 
рослинної сировини; фруктові соки, 

у тому числі з яблук 

[50] 

Електрохімічні 
Вольтамперометрія Об’єкти штучного і природного 

походження 
[60] 

Гальваностатична кулоно-
метрія 

Рослинна сировина і  
фітопрепарати 

[61], [62] 

Капілярний електрофорез Вітамінні премікси, полівітамінні 
лікарські засоби; цитрусові соки 

[63], [64], 
[65] 

Хроматографічні 
Колончаста хроматографія Премікси на різній основі [66] 
Рідинна хроматографія Фруктові соки [67] 
Високоефективна рідинна 
хроматографія 

Премікси на мінеральній основі [68] 

Іон-парна обернено-фазова 
високоефективна рідинна 
хроматографія 

Полівітамінні суміші (бленди), 
харчові продукти, лікарські препа-

рати, біологічні об’єкти 

[69] 
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1 2 3 
Міцелярна електрокінетич-
на хроматографія на коро-
ткій кінцівці капіляра 

Вітамінні премікси, харчові продукти [70] 

Фотометричні 
Дифференційна фотоколо-
риметрія 

Гомогенні системи [47] 

УФ-спектрофотометрія 
(264±1 нм) 

Рослинна сировина; розчини на основі 
рослинних вилучень, стабілізовані 
яблучним пектином; розчини на основі 
комплексів АК з α-амінокислотами з 
ароматичним радикалом 

[69], [71], 
[72] 

Сорбційна спектрофотомет-
рія (530, 693 і 999 нм) 

Лікарські і вітамінні форми, фруктові 
соки; розчини на основі тваринних і 
рослинних матеріалів; висушені 

водні екстракти рослинної сировини 

[73], [74], 
[75] 

Інші методи 
Фотоіндукована хемілюмі-
несценція 

Рідкі лікарські форми [76] 

Ферментативний Цитрусові соки [77] 
Тест-метод із візуальною 
індикацією варіаміновим 
синім 

Лікарські препарати [78] 

Біосенсорний на основі 
шкірки кабачка та кисне-
вого електрода 

Рідкі лікарські форми [79] 

 
Офіційними методами аналізу вітаміну С, запропонованими 

асоціацією хіміків-аналітиків, у соках і вітамінних препаратах є зазначена 
вище титриметрія з візуальною індикацією дихлорфеноліндофенолом та 
метод флуоресценції, харчових продуктах – напівавтоматична флуорес-
ценція. Європейським комітетом зі стандартизації (European Committee 
for Standardization) методом визначення вітаміну С у харчових продуктах 
визнано високоефективну рідинну хроматографію (HPLC). Американ-
ською асоціацією хіміків зернових злаків (American Association of Ce-
real Chemists) методом аналізу продукції переробки зернових злаків на 
вміст вітаміну С визнано спектрофотометрію (500 нм) [45]. 

Аналіз літературних джерел також показав, що такий електро-
хімічний метод дослідження як кулонометрія застосовується в аналізі 
вітаміну С у рослинній сировині та фітопрепаратах [45, 61, 62], капіляр-
ний електрофорез – вітамінних преміксах, полівітамінних лікарських 
засобах, цитрусових соках [45, 63–65].  

Отже, як було показано вище, визначення АК пов’язано з 
об’єктом (матриксом), в якому вона знаходиться й ускладнюється 
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ймовірною одночасною присутністю в ньому інших органічних моле-
кул, зокрема тих, що можуть бути з нею в тваринних і рослинних тка-
нинах. Тому обґрунтування вибору того чи іншого методу аналізу 
вітаміну С повинно передбачати або відокремлення АК від інших спо-
лук, або урахування для аналізу її певної специфічної властивості. 
Будь-який метод аналізу повинен давати можливість одночасно визна-
чати як L-аскорбінову кислоту, так і продукти її окиснення та виявляти 
чіткі відмінності їх ідентифікації. 

Таким чином навіть сьогодні кількісне визначення L-аскорбінової 
кислоти та різних її форм є складним завданням і універсальний метод, 
який би був вільний від недоліків, відсутній.  

У межах науково-дослідної роботи ХДУХТ «Адаптація методик 
хімічного аналізу в технологіях і процесах харчових виробництв» ав-
торами було апробовано у модельних системах, що містять гідроколоїди, 
регламентовану для продуктів переробки плодів і овочів стандартну 
методику визначення вітаміну С [43] титриметричним методом із натрій 
2,6-дихлорфеноліндофенолятом. 

Цей метод є доступним, простим для виконання, не потребує 
спеціалізованого обладнання і підготовки спеціалістів, характеризу-
ється задовільними аналітичними показниками, проте придатний 
тільки для аналізу однокомпонентних систем або систем із простим 
матриксом. Недоліком даного способу визначення аскорбінової кисло-
ти у харчовій продукції є також існування певних обмежень, 
пов’язаних із використанням невеликого переліку екстрагентів аскор-
бінової кислоти – розчинів кислот: хлоридної, яка є прекурсором, ме-
тафосфатної або суміші оцтової і метафосфатної кислот.  

Відомо, що на визначення АК впливають величина рН середо-
вища, наявність електролітів, які можуть збільшувати іонну силу роз-
чинів, неелектролітів, які впливають на структуру води як розчинника. 
Структуроутворювачі є обов’язковими компонентами желейних виро-
бів, тому під час визначення в них аскорбінової кислоти слід врахову-
вати їх вплив. 

Вплив структуроутворювачів на кількісне визначення АК було 
вивчено на модельних системах, що містять структуроутворювач полі-
сахаридної природи – агар харчовий (Німеччина). Модельні системи 
готувалися змішуванням 10 см3 розчину агару (концентраціями 0,25, 
0,50, 1,00 и 1,50%), 1 см3 розчину АК (2,5 мг) у мірній колбі на 50 см3 і 
доводилися до мітки виготовленими з фіксаналів 0,1 н розчином окса-
латної кислоти Н2С2О4 з рН 1,25 або фталатним буферним розчином з 
рН 4,01. Як контроль бралися розчини, в яких замість розчину агару 
додавався такий же об’єм дистильованої води. Кількісне визначення 
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АК проводили у свіжовиготовлених модельних системах за кімнатної 
температури через 20⋅60, 40⋅60, 60⋅60 і 120⋅60 с. 

У результаті проведених досліджень установлено, що на визна-
чення АК у контрольних розчинах не впливає величина рН у діапазоні 
досліджених значень від 1,25 до 4,01, а також природа аніона кислоти 
(рис. 3.2). У модельних системах такого впливу не виявлено. 

 
Рис. 3.2. Залежність визначеного вмісту АК у контрольних розчинах 
від часу вистоювання системи до моменту титрування: 1 – рН 1,25; 

2 – рН 4,01 
 
Оптимальними умовами визначення АК є час відстоювання екст-

ракту, що її містить, до моменту титрування, який становить (10±2)⋅60 с. 
Застосування запропонованого способу визначення аскорбінової кис-
лоти дозволяє розширити перелік екстрагентів аскорбінової кислоти з 
харчових або фармацевтичних середовищ і забезпечити можливість замі-
ни хлоридної кислоти, яка відноситься до прекурсорів [80]. 

У модельних системах з АК на основі структуроутворювача по-
лісахаридної природи агару установлено вплив структуроутворювача і 
його кількості в системі на визначений вміст АК (рис. 3.3). 

 

  
а) б) 

Рис. 3.3. Вплив кількості агару в модельній системі на визначений вміст 
АК за наявності оксалатної кислоти (а) і фталатного буферного розчину (б) 
залежно від часу вистоювання системи до моменту титрування, ⋅ 60-1 с: 

1 – 0; 2 – 20; 3 – 40; 4 – 60; 5 – 120 
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Показники визначення АК в модельних системах як із оксалат-
ною кислотою, так і з фталатним буфером (фталева кислота і її солі) зрос-
тають залежно від вмісту введеного до модельних систем агару. Зна-
чення визначеного вмісту АК у системах з фталатним буфером вже 
після 20⋅60 с вистоювання перевищували значення уведеної в систему 
АК, що може зумовлюватися побічними реакціями між розчином тит-
ранту та іншими компонентами системи. Водночас результати визна-
чення АК у системах із оксалатною кислотою були значимо меншими 
порівняно з уведеною кількістю, що, можливо, пояснюється побічними 
редокс-реакціями між самою АК і компонентами системи [81]. 

Значимі відхилення отриманих результатів від дійсного вмісту 
введеної у модельні системи з агаром АК свідчать про наявність зумо-
вленої різними причинами систематичної погрішності застосованої 
титриметричної методики. 

На подальшому етапі вплив структуроутворювачів на визначен-
ня вмісту АК вивчено на модельних системах, що містили водний 
розчин АК із залишковими кількостями агару харчового (Німеччина) 
або желатини харчової (Україна). Також було досліджено вплив на 
результати визначення АК уведених до модельних систем водних роз-
чинів кислот – хлоридної (2%) із рН 0,27 і оксалатної (0,1 моль/л) із 
рН 1,25 [82]. 

Отримані кінетичні залежності знайденого вмісту АК від масо-
вої частки структуроутворювачів у модельних системах з хлоридною й 
оксалатною кислотами представлено на рис. 3.4–3.7. 

 

 
Рис. 3.4. Результати визначеного вмісту аскорбінової кислоти у модельних 

системах з агаром і хлоридною кислотою залежно від часу 
 
Присутність структуроутворювачів по-різному впливає на визна-

чення АК. У модельних системах з агаром і хлоридною кислотою (рис. 3.4) 
визначений вміст вітаміну С змінюється неоднозначно, залежно від 
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вмісту агару та часу вистоювання систем (за 0,005% агару – зменшення 
на 13,2...5,6%; за 0,03% агару – перевищення на 12,8...21,6%). 

 
Рис. 3.5. Результати визначеного вмісту аскорбінової кислоти у модельних 

системах з желатиною і хлоридною кислотою залежно від часу 
 

 
Рис. 3.6. Результати визначеного вмісту аскорбінової кислоти у модельних 

системах з агаром і оксалатною кислотою залежно від часу 
 

 
Рис. 3.7. Результати визначеного вмісту аскорбінової кислоти у модельних 

системах з желатиною і оксалатною кислотою залежно від часу 
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У системах з желатиною і хлоридною кислотою (рис. 3.5) спостері-
гається перевищення (на 5,6...86,0%) результатів визначення вмісту 
вітаміну С, яке зменшується залежно від часу вистоювання систем     
(за 0,15% желатини – від 4,65 до 3,24 мг). 

Результати визначення вмісту вітаміну С у системах з агаром і 
оксалатною кислотою для всіх випадків значно занижені (на 
61,6...68,8%), але збільшуються залежно від часу вистоювання систем 
(за 0,03% агару перевищення вмісту АК за 60 хв склало 11,45%). 

У системах з желатиною й оксалатною кислотою не встановле-
но тенденцію зменшення визначеного вмісту АК від часу вистоювання 
модельної системи. Так для системи з 0,05% желатини перевищення 
вмісту АК за 40 хв. склало 14,78%, зменшення вмісту за 60 хвилин – 
12,32%. Проте зі збільшенням вмісту желатини визначений вміст АК 
зменшується від 2,84 до 1,94 мг. 

Результати досліджень показали, що на визначення вмісту АК 
впливають структуроутворювачі (агар, желатина), природа кислоти, час 
вистоювання систем. Тому стандартна методика визначення вітаміну С 
титриметричним методом з натрій 2,6-дихлорфеноліндофенолятом, 
регламентована для продуктів переробки плодів і овочів (соки плодів і 
ягід із вмістом АК або водні її розчини), не може бути застосованою 
без адаптації до багатокомпонентних харчових систем, що містять 
гідроколоїди.  

Одним з ефективних методів визначення АК у харчових систе-
мах визнано високоефективну рідинну хроматографію (HPLC). Тому 
ціллю подальших досліджень було визначення можливості адаптації 
методики визначення АК у модельних системах, що містять гідроколо-
їди, методом HPLC [83]. 

Об’єктами дослідження були модельні системи з АК концентра-
цією 30…50 мг/100 г розчину, що містили 2,0% желатини (Україна), і 
1,5% модифікованого кукурудзяного крохмалю (Е1442, Німеччина). 

Визначення проводили через 60⋅60 c після приготування моде-
льних систем на рідинному хроматографі «МіліХром А-02» з хромато-
графічною колонкою Prontosil 120-5, заповненою сорбентом С18 із 
зернуванням часток 5 мкм. Детектування проводилося спектрофотоме-
трично у градієнтному режимі за довжини хвилі 210…300 нм              
(А – 0,4 М розчин LiClO4, pH 2,4; Б – ацетонітрил). В основу методики 
було покладено методику визначення водорозчинних вітамінів у полі-
вітамінних препаратах методом HPLC [68], адаптована авторами для 
визначення вітаміну С у модельних системах, що містять гідроколоїди. 

Під час виконання експерименту було встановлено, що аналітична 
довжина хвилі для побудови градуювальної залежності для АК стано-
вила 240 нм. Спектральні співвідношення АК наведено у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4. 
Спектральні характеристики аскорбінової кислоти 

Зра-
зок 

Довжина хвилі, нм 
210 220 230 240 250 260 280 300 

АК 1,000 1,090 1,410 1,690 1,510 0,904 0,296 0,166 
 
На рис 3.8 наведено хроматограми 2,0% водного розчину жела-

тини (Ж) і 1,5% водного розчину модифікованого крохмалю (МК). На 
рис. 3.9 наведено хроматограми цих систем із вмістом АК 40 мг/100 г. 
Характеристики піків представлено у табл. 3.5. Результати визначення 
АК у модельних системах, що містять гідроколоїди, методом HPLC 
наведено у табл. 3.6. 

 

  
а б 

Рис. 3.8. Хроматограма водного розчину: а – 2,0% желатини; 
б – 1,5% МК 

 

  
а б 

Рис. 3.9. Хроматограма водного розчину з вмістом аскорбінової  
кислоти 40 мг/100 г: а – 2,0% желатини; б – 1,5% МК 
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Таблиця 3.5. 
Характеристики піків для модельних систем 

Харак-
терис-
тика 

Довжина хвилі, нм 

210 220 230 240 250 260 280 300 

2,0% Ж (5 мкл) 
час, хв 2,099 2,087 2,103 2,162 2,078 2,108 2,067 2,055 
висота 0,67085 0,28657 0,10526 0,04760 0,03217 0,02634 0,02215 0,01618 
площа 0,1909 0,08403 0,03330 0,01636 0,01144 0,00973 0,00766 0,00551 

1,5% МК (10 мкл) 
час, хв 2,361 2,363 2,364 2,361 2,363 2,365 2,366 2,359 
висота 0,07251 0,05658 0,04319 0,03575 0,03198 0,02888 0,02159 0,01384 
площа 0,01014 0,00779 0,00602 0,00490 0,00450 0,00408 0,00293 0,00164 

2,0% Ж+40 мг/100 г АК (1 мкл) 
час, хв 2,033 2,066 2,091 2,097 2,099 2,096 1,970 1,953 
висота 0,1163 0,10614 0,1464 0,18982 0,1779 0,1044 0,02064 0,01233 
площа 0,00589 0,04823 0,06329 0,09014 0,07481 0,04540 0,00939 0,00396 

1,5% МК+40 мг/100 г АК (10 мкл) 
час, хв 2,128 2,149 2,151 2, 152 2,154 2,156 2,148 1,955 
висота 0,52469 0,76957 1,3417 1,8701 1,7693 1,0012 0,07260 0,01233 
площа 0,24714 0,33609 0,56835 0,988 0,7451 0,42635 0,03573 0,00402 

 
Таблиця 3.6 

Результати визначення аскорбінової кислоти 
методом високоефективної рідинної хроматографії 

Модельні системи 
Вміст АК, мг/100 г 

σ, % 
Введено, Х0 Знайдено, Хі 

2,0% Ж 30,0 27,0 10,0 
40,0 36,0 9,0 
50,0 28,0 44,0 

1,5% МК 30,0 25,2 16,0 
40,0 37,5 6,25 
50,0 43,0 14,0 

 
Як видно з отриманих результатів дані знайденого вмісту АК є іс-

тотно заниженими. Причина занижених результатів може бути 
пов’язана з сорбційними властивостями гідроколоїдів. Низькі величини 
випадкової погрішності дозволяють увести коефіцієнти поправки, які 
будуть ураховувати систематичну погрішність. Подальші дослідження 
авторів будуть спрямовані на вивчення застосування апробованої ме-
тодики визначення АК у желейних виробах, збагачених вітаміном С. 
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Висновки 

 
1. Теоретично обґрунтовано вибір об’єктів для створення кон-

дитерської продукції, збагаченої ессенціальними мікронутрієнтами, і 
шляхи формування асортименту желейних кондитерських виробів, 
збагачених аскорбіновою кислотою (вітамін С). Розроблено рецептуру 
напівфабрикату «желе» з аскорбіновою кислотою і драглеутворювачем 
білково-полісахаридної природи з підвищеною біологічною та харчо-
вою цінністю. 

2. Аналітичними дослідженнями доведено, що вибір методу визна-
чення вмісту вітаміну С зумовлений матриксом, в якому він міститься, 
і на часі відсутній універсальний метод його визначення у багатоком-
понентних харчових системах. 

3. Експериментально титриметричним методом з натрій           
2,6-дихлорфеноліндофенолятом отримані кінетичні залежності вмісту 
вітаміну С, який визначено у модельних системах, від рН (0,27; 1,25; 4,01), 
природи аніона екстрагенту (хлорид-, етандіоат-, фталат-іони), часу 
вистоювання (експозиції) екстрактів перед титруванням, природи 
структуроутворювача (агар, желатина) і його концентрації. 

4. Експериментально доведено, що на визначення аскорбінової 
кислоти у водних розчинах титриметричним методом з натрій 2,6-ди-
хлорфеноліндофенолятом не впливає величина рН у діапазоні дослідже-
них значень від 1,25 до 4,01, а також природа аніона, що дозволяє роз-
ширити перелік екстрагентів аскорбінової кислоти з харчових або 
фармацевтичних середовищ і забезпечити можливість заміни хлорид-
ної кислоти, яка відноситься до прекурсорів. Оптимальними умовами 
визначення аскорбінової кислоти є час відстоювання екстракту, що її 
містить, до моменту титрування, який становить 10±2 хв. 

5. Доведено, що стандартна методика кількісного визначення вітамі-
ну С титриметричним методом з натрій 2,6-дихлорфеноліндофенолятом, 
регламентована для продуктів переробки плодів і овочів (соки плодів і 
ягід із вмістом аскорбінової кислоти або водні її розчини), не може бути 
застосованою без адаптації до харчових систем, що містять гідроколоїди. 

6. Апробовано методику кількісного визначення аскорбінової 
кислоти у системах, що містять гідроколоїди, методом високоефектив-
ної рідинної хроматографії і визначено, що дані знайденого вмісту 
аскорбінової кислоти загалом є істотно заниженими внаслідок, імовір-
но, сорбційних властивостей гідроколоїдів. Здійснено спробу адапту-
вати зазначену методику для багатокомпонентних харчових систем, 
що містять гідроколоїди. 
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Abstract: The development of food additives, having complex influence on human body, 

is very promising scientifically–practical direction of modern food industry, where the 

magnetite finds an application as a food additive. There has been given the overall 

performance of magnetite and the possible ways of its using has been described. This paper 

presents the research results of magnetite influence on human body in experiment in vivo. 

The microbiological safety of food additive on the basis of magnetite is discovered. The 

solubility kinetics of magnetite has been investigated in model environments, imitating 

natural conditions of GIT. The results of solubility by spektrofotometrical, atom-absordent  

me-thods has been presented. There has been defined, that the additive of LMS increases 

the resistance to oxidic and thermal transformations of vegetable oil. 

 
Keywords:    magnetite, lipid-magnetite suspensions, reseiving, characteristics, 

food additives 
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Зміст 

Вступ  

4.1. Експериментальна частина  

4.2. Результати та обговорення  

Висновки  

Список використаних джерел  

 
Вступ 

 
Магнетит знаходить широке застосування в техніці та медицині: 

використовується для отримання магнітних рідин, у фармації для при-
готування лікарських форм, біологічно активних речовин, пігментів   
[1 - 6]. 

Дана робота є продовженням циклу робіт по синтезу і впрова-
дженню нової харчової добавки на основі магнетиту в харчову проми-
словість. 

Магнетит (Fe3O4) - один з феритів, що  має біогенне походжен-
ня, володіє рядом специфічних властивостей, що надає йому особливу 
цінність, як компоненту магнітних колоїдів [1 - 6]. Він економічно 
доступний, тому міститься в гірських породах (однак, він завжди  міс-
тить катіонові домішки, з яких найчастіше зустрічаються Ті4 +, Al3 +, 
Mg2 + і Mn4 +),  а також може бути отриманий синтетичним шляхом    
[7, 8]. Дослідження магнітних характеристик магнетиту [9] показує, що 
він володіє задовільними магнітними характеристиками, що забезпе-
чує ефективність його впливу навіть у малих кількостях в широкому 
температурному діапазоні, і вплив на магнітотаксіс (магніточутли-
вість) патогенних та інших мікроорганізмів, що населяють флору шлу-
нково-кишкового тракту. Магнетит здатний змінювати активність 
поверхні клітин шлунка і підшлункової залози, виступає як додаткове 
джерело засвоюваного заліза (II), і проявляє сорбційні властивості [10]. 
Магнетит виявлений в організмах різних представників тваринного 
світу, в тому числі і людини. Встановлено факт утворення магніточут-
ливого бактеріями кристалів магнетиту розміром до 0.1 мкм, що відпо-
відає суперпарамагнітні станом речовини. Магнетиту притаманні бак-
терицидні властивості, низька токсичність, низький рівень мутагенної 
небезпеки. Внутрішньовенне введення колоїдного магнетиту не вияв-
ляються негативні реакції організму [11, 12] Доведена біологічна сумі-
сність магнетиту з живими організмами [13]. 

При дослідженні комплексної харчової добавки на основі маг-
нетиту можливе часткове його розчинення в шлунково-кишковому 
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тракті (ШКТ) [14], а значить і його використання в продуктах харчу-
вання з метою збагачення засвоюваним залізом і створення протиане-
мічної групи продуктів (для лікування і профілактики). 

Для попередження деструктивних процесів в олії, жири та про-
дукти, що містять ліпіди, додають різні добавки, в тому числі і антиок-
сиданти - речовини, які гальмують реакцію окиснення ліпідів і призна-
чені для продовження термінів їх зберігання [15 - 17]. Одним із антио-
ксидантів може слугувати магнетит (FeO • Fe2O3) - за рахунок двова-
лентного заліза [10].  

Хоча фізико-хімічні властивості магнетиту як магнітного мате-
ріалу вивчені добре, проте дослідження біохарактеристик магнетиту, 
використовуваного в якості харчової добавки проведені недостатні. 

При виконанні роботи отримали ліпідо-магнетитову суспензію, 
було  досліджено її властивості за допомогою сучасних фізичних, фi-
зико-хiмiчних  методів досліджень, які дозволяють об’єктивно оціню-
вати використані зразки для застосування їх у техніці та промисловос-
ті, а саме використання магнетиту у якості антиоксидантної, залізовмі-
сної добавки з метою уповільнення процесів окиснення та збагачення 
продуктів засвоюваним залізом. 

Метою досліджень, результати яких наведені в цій статті, була 
розробка технології виробництва комплексної харчової добавки на 
основі магнетиту, а так само дослідження показників її якості. 

 
4.1. Експериментальна частина 

 
Для розробки економічно доцільною методики отримання хар-

чової добавки на основі магнетиту необхідно насамперед розробити 
енергоємною теорію синтезу основного компонента харчової добавки - 
магнетиту. Відомі ряд методів отримання магнетиту [8, 18]: термічної, 
електричної, вакуумної, хімічної конденсації. Це дозволяє отримувати 
магнетит колоїдного розміру, який має мінімум домішок, які легко 
видаляються. Найбільш поширеним з яких є метод співосадження. 
Авторами був отриманий магнетит за вдосконаленою технологією [8], 
що дозволяє підвищити магнітні властивості і знизити трудомісткість 
процесу. Технологія отримання включає осадження компонентів з 
водного розчину солей заліза (ІІ) (FeSO4 • 7H2O) і заліза (ІІІ)          
(FeCl3 • 6H2O) (співвідношення Fe2 +: Fe3 + = 1: 2) введенням надлишку 
25 % розчину аміаку (NH3 • H2O), перемішування розчину, промивання 
осаду дистильованою водою, відстоювання, видалення промивних вод 
декантацією і висушування осаду на відкритому повітрі. Процес отри-
мання магнетиту здійснюється по реакції: 
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2FeCl3·6H2O+ FeSO4·7H2O + 8NH3·H2O →  

Fe3O4+ (NH4)2SO4+ 6NH4Cl+ 23H2O 
 
В результаті протікання даної реакції в якості кінцевих 

продуктів можливе утворення крім магнетиту інших побічних 
продуктів реакції. Внаслідок проведення термодинамічних розра-
хунків встановлено, що при використанні методу співосадження для 
синтезу магнетиту, найбільш ймовірно освіту в якості кінцевого 
продукту магнетиту, а не побічних продуктів реакції [7].  

Для експериментального підтвердження того, що утворюється в 
якості кінцевого продукту осад є магнетитом, були проведені дослі-
дження синтезованих зразків магнетиту методом рентгеноструктурно-
го, рентгенофазового аналізу методом Брегга-Брентона [20, 21] і ска-
нуючої електронної мікроскопії (скануючий електронний мікроскоп 
JSM - 840 й трансмісійний електронний мікроскоп ПЕМ-125К) [22]. 
Визначення складу дрiбнодисперсного магнетиту методом рентгеноф-
луоресцентного аналiзу проводили на енергодисперсiйному аналiза-
торi Quan X (TN Spectrase), крiсталдифракцiйному скануючому рент-
генофлуоресцентному аналiзаторi Спектроскан з Li-F 2000 кристала-
налiзатором. Рентгенофазовий аналіз зразків  також виконався на по-
рошковому діфрактометрі Siemens D500 в мідному випромінюванні з 
графітовим монохроматором. Повнопрофільна рентгенограма виміря-
на в інтервалі кутів 10 <2Θ <150 з кроком 0,02 і часом накопичення 12 
секунд в кожній точці. Первинний пошук фаз виконаний по картотеці 
PDF-1 [21], після чого був виконаний розрахунок рентгенограми по 
методу Рітвельда з використанням програми Full Prof [21]. Пiдготовка 
проб до аналiзу складалася з вибору середньої проби та приготуваннi 
двох паралельних наважок. 

Фізико-хімічні властивості магнетиту, основного компонента 
харчової добавки, істотно залежать від однорідності змішування вихі-
дної сировини, а так само дотримання заданої властивості. У цьому 
зв'язку важливо вивчити енергетичний баланс процесів, що відбува-
ються в магнетиті при різних температурах, що мають істотний вплив 
на кінцеві властивості як речовини (Fe3O4),  так і харчового продукту.  
Нами були проведені термографічні дослідження диференційно-
термічним (ДТА), диференційно-термогравіметрічним (ДТГ) і термог-
равіметричним (ТГ) методами [23]. Термографічний аналіз проводили 
на дериватографі системи Q-1500D фірми МОМ (Угорщина) при тем-
пературах 20-900° С зі швидкістю нагрівання 5° С / хв і використан-
ням як стандартного зразка алюміній оксиду, прокаленного при    
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1200° С. 
Для вивчення впливу  магнетиту, отриманого авторами за 

вищенаведеною технологію, на організм людини проводилися 
дослідження цитоморфологічним методом в експерименті in vivo [24]. 

В якості кількісної оцінки реакції організму на вплив препарату 
магнетиту використовувався показник ПЕОЯ ПК ЕІ (відсоток електро-
негативності ядер популяції клітин епітелію індивіда), що дозволяє 
однозначно визначити на клітинному рівні енергетичний стан орга-
нізму в будь-який момент. 

Для оцінки якісних змін стану органів і самого організму в ці-
лому під впливом препарату магнетиту використовувалася методика 
зняття амплітудно-годинних характеристик зміни ПЕОЯ ПК ЕІ, аналіз 
яких дозволив визначити тип реакції організму на досліджуваний 
препарат, час і амплітуду реагування різних органів, систем органів і 
всього організму на досліджуваний препарат. 

Для визначення показників реакції організму на досліджуваний 
препарат була сформована група з 10 чоловік одного біоритмічному 
режиму у віці від 35 до 57 років без шкідливих звичок. 

Суть зняття амплітудно-годинної характеристики полягала в 
тому, що кожному випробуваному після контрольного заміру ПЕОЯ 
ПК ЕІ давалася дозована порція досліджуваного препарату (0,5 г), 
після чого в строго визначеної послідовності протягом доби прово-
дяться заміри ПЕОЯ ПК ЕІ. На підставі добових вимірів складалася 
індивідуальна амплітудно-годинна характеристика реакції індивідуу-
ма на досліджуваний препарат. Непередбачені навантаження, що ви-
никали в процесі добових вимірів, фіксувалися за часом і характером 
навантаження і у відповідних місцях амплітудно-годинних характери-
стик проводилась корекція, після чого складалася зведена таблиця. 
Враховуючи різницю в віках, всі 10 амплітудно-годинних характерис-
тик приводилися до єдиної енергетичної осі з урахуванням перерахун-
кового коефіцієнта. Після підрахунку кожної середньоарифметичної 
точки відліку характеристики, складалася узагальнена таблиця серед-
ньоарифметичної амплітудно-годинної характеристики і викреслюва-
лася усереднена характеристика реакції організму на досліджуваний 
препарат в реальному часі. 

При розробці технології одержання харчової добавки на основі 
магнетиту одним із складних моментів був підбір емульгатора (повер-
хнево-активної речовини або стабілізатора) з метою створення стійкої 
суспензії на основі Fe3O4 та олії. З літератури відомо [5, 25, 26], що 
для стабілізації жирів і олій використовується ПАР: моно-, ді-, трі-
ацилгліцероли. Нами був використаний моноацилгліцерол. При кім-
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натній температурі ця речовина знаходиться в твердому стані. 
Запропонована нами технологія отримання олійно-магнетитової 

суспензії складається з двох основних стадій: синтезу дрібнодис-
персного магнетиту колоїдних розмірів і стабілізації його в  олії [5]. 

Стійкість суспензії залежить від розміру частинок дисперсної 
фази та кількості і величини заряду на їх поверхні. 

Технологія одержання ультратонкого магнетиту включає:  
� отримання дрібнодисперсного магнетиту (методом 

конденсації або осадження з солей в сильно лужному середовищі); 
� багаторазове промивання магнетиту дистильованою  водою з 

метою видалення іонів, які, адсорбуючись на поверхні частинок, мо-
жуть заважати адсорбції молекул стабілізатора. 

Технологія одержання суспензії включає: 
• стадію пептизації вологого осаду магнетиту розчином ПАР 

(поверхнево-активної речовини або стабілізатора) і олією. При цьому 
оптимальним масовим співвідношенням магнетит : ПАР : олія є спів-
відношення (65-70%):(10-15%):(16-25%), а пептизація проводиться при 
температурі 60-90 ºС. Ці умови виявились оптимальними для пере-
ведення магнетиту з водного середовища в олійне, сприяють найбільш 
повному накриттю поверхні частинок шаром ПАР. В результаті пеп-
тизації отримують густу масу, що легко відділяється від води;  

• стадію розбавлення отриманої суміші  дисперсійним се-
редовищем (соняшникова, кукурудзяна або соєва олія) дозволяє отри-
мати достатньо стійку ліпідо-магнетитову суспензію (ЛМС). Слід від-
значити складності, що виникають при отриманні олійно - магнетитої 
суміші (з додаванням ПАР)  та її розбавленні.  

По-перше, необхідно ретельне обезводнення маси, щоб запобіг-
ти утворенню водяно-жирової емульсії (мікроскопічне дослідження 
показало, що присутність води в деяких зразках призводила до зни-
ження стійкості суспензії – тобто вода негативно впливає на стійкість 
ЛМС). З метою обезводнення масу підігрівають при постійному пере-
мішуванні до 60-90 °С, в деяких випадках обробляли на фільтр-пресах, 
в центрифугах.  

По-друге, оскільки стабілізатор розчиняється в дисперсному се-
редовищі, то при розбавленні можлива часткова десорбція молекул 
стабілізатора з поверхні частинок і, відповідно, агломерація останніх, 
що веде до збільшення частинок, та, в кінцевому результаті, до розша-
рування ЛМС. Щоб запобігти цьому, розбавлення проводять в розчині 
стабілізатору в олії (5% від загальної маси стабілізатору розплавляли 
та змішували з 95% від загальної маси олії). Оптимальне співвідно-
шення ПАР і олії в розчині обирають таким, щоб загальне масове спів-
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відношення магнетиту, ПАР та олії було (в г): 0,025 : 0,35 : 50. Це за-
безпечує компенсацію десорбції стабілізатору з поверхні частинок та 
їх повне накривання шаром молекул ПАР. Розбавлення маси прово-
дять при підігріві до 60-70 ºС і постійному перемішуванні протягом   
30 хвилин. Це дає змогу роз'єднати за допомогою рухомих кінців дов-
голанцюгових молекул стабілізатору частинок магнетиту, що об'єдна-
лися в осад під дією магнітних сил в кластері. В результаті вдається 
отримати стійку суспензію, що складається з окремих частинок магне-
титу, накритих шаром ПАР і рідини-носія – рослинна олія. 

В деяких експериментах для підвищення гарантії стабільності 
системи нами було проведено видалення найбільш великих часток ди-
сперсної фази (магнетиту з ПАР) центрифугуванням Такі суспензії й 
зберігали стійкість більше 60 діб.  

Під час розробки технології одержання стійкої ліпідо-маг-
нетитової суспензії (ЛМС) змішання магнетиту з ПАР здійснювали 
двома способами:  1) попередньо розплавляли ПАР і додавали в нього 
при перемішуванні порошок магнетиту; 2) порошок з ПАР подрібню-
вали в ступці і нагрівали на водяній бані до 50-60 °С до розплавлення 
стабілізатору. 

Оцінку стійкості досліджуваних суспензій проводили методом 
центрифугування відповідно до [ГОСТ 30004.2-93]. 

Нами вивчена розчинність дрібнодисперсного порошку магне-
титу в умовах модельного експерименту з урахуванням умов шлунко-
во-кишкового тракту (ШКТ) людини: температури (37 º С), рН травних 
соків; кількості та часу перебування травних соків в певному відділі 
ШКТ. Згідно з [27] були обрані умови різних відділів ШКТ. Цими 
показниками було обмежено проведення дослідів по розчинності дріб-
нодисперсного порошку магнетиту в розчині соляної кислоти. Конт-
роль значення рН розчинів проводили за допомогою скляного елект-
рода ЕВЛ 61 - 03 і іономіра універсального ЕВ-74. 

Готували вихідні розчини, що імітують склад травних соків у рі-
зних відділах ШКТ, наступним чином: 

Шлунок. Для досягнення рН = 1,8 використовували 0,2 М роз-
чин соляної кислоти. Шлунковий сік (містить фермент пепсин) і має 
рН = 1,8. 

Дванадцятипала кишка. Для досягнення рН = 5 використову-
вали 0,2 М розчин HCl. Травний сік дванадцятипалої кишки, який 
готували таким чином: до 0,2 М водного розчину HCl (рН = 5) додава-
ли 0,1 мас.% панкреатину, 0,1 мас.% шлункового соку і 0,1 мас.% жов-
чі . 
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Відділ тонкого кишківника.  Для досягнення рН = 7,2 викори-
стовували 0,2 М розчин натрій гідрокарбонату.  Кишковий сік готува-
ли таким чином: до водного розчину NaHCO3 (рН = 7,2) додавали 
0,1мас.% панкреатину, 0,1мас.% жовчі, 0,1мас.% І шлункового соку. 

Відділ товстого кишківника.  Для досягнення рН = 8,5 вико-
ристовували 0,2 М розчин натрій гідрокарбонату. 

При вивченні розчинності Fe3O4 у всіх випадках в задані вихід-
ні розчини (50 см3) додавали навішування дослідних зразків високо-
дисперсного чорного порошку - магнетиту FeO • Fe2O3 (масою 2,5 г.). 
Отриману суміш витримували в термостаті при температурі 370 С про-
тягом 180 хвилин при постійному перемішуванні (50 об. / хв.). Через 
кожні 30, 60, 150 і 180 хвилин проводили відбір проб (10 мл), в яких 
визначали концентрацію Fe (III), Fe (ІІ) і Fe (загального). Після повно-
го окиснення Fe2 + до Fe3 + в розчинах визначали Fe (III) і Fe (загальне). 
Нерозчинений магнетит (виділений з проб фільтруванням через скла-
дчастий паперовий беззольний фільтр) висушували на повітрі при 
кімнатній температурі 250 С протягом 24 годин. Визначення концент-
рацій іонів заліза (III) в досліджуваних розчинах проводили спектро-
фотометричним методом при довжині хвилі світла l = 490 нм (КФК-2-
УХЛ) [30]. В аналізовані проби для повного окиснення Fe2 + до Fe3 + 
додавали концентровану азотну кислоту (на 10 мл проби - 7 крапель 
НNO3 (конц.)) з наступним кип'ятінням отриманого розчину протягом 
1-2 хвилин. Пробу охолоджували до кімнатної температури, відфільт-
ровували (через паперовий фільтр «Синя стрічка») і визначали Fe (III) 
спектрофометріческім методом і Fe (заг) - методом атомно-
абсорбційної спектроскопії. 

 
 

4.2. Результати та обговорення 

 

На рис. 4.1 та 4.2 наведено результати рентгенофлуоресцентно-
го аналізу синтезованих зразків магнетиту. Визначена сумарна концен-
трація іонів Fe3+ та Fe2+ склала ~70 %, що відповідає масовій частці 
основної речовини – магнетиту в експериментальному зразку 95%. На 
рис. 2 (а,б)  наведено спектри зразкiв № 1 та № 2 часток магнетиту, якi 
були одержанi методами хiмiчної та електрохiмiчної конденсацiї 
вiдповiдно у  дiапазонi довжини хвиль вiд 1450 до 2050 mÅ, в якому 
знаходяться характеристичнi хвилi рентгенофлуоресцентного ви-
промiнювання Zn, Cu, Ni, С о, Fе, Мn. 
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Рис. 4.1. Спектри інтенсивності флуоресцентного випромінювання 

Феруму у зразку Fe3O4 
 

З рис. 4.2 видно, що усi спектри мають два головних пiки Fе - 
Ка = 1936 mÅ та Кb = 1757 mÅ. Кiлькiсний вмiст ферума у зразках 
визначали за стандартним зразком особливо чистого залiза по лiнiї Кb. 
Для кожного зразка було проведено 5 визначень, якi пiддавали статис-
тич-нiй обробцi (таблиця 1). 

Були одержанi наступнi результати iнтенсивностi випромiню-
вання та концентрацiї: 

Зразок № 1 – 110738,6 ± 2317,4 iмп/сек  
Зразок № 2 – 113654,0 ± 4211,6 iмп/сек. 
В табл.4.1 наведено метрологічні характеристики методики  

рентгенофлуоресцентного аналізу синтезованих зразків магнетиту.  
За допомогою аналiзатора Quan X було розраховано вмiст елементiв 
та їх масовий склад у зразках № 1 та №  2 (табл. 4.2). Розрахунки ва-
гової частки ферума та iнших компонентiв велися за методами фун-
даментальних параметрiв за програмою для аналiтичного комплексу 
Quan X (свiдоцтво про метрологiчну атестацiю Держстандарта Укра-
їни ХЦСМ №8-9096). 
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Рис. 4.2. Спектри зразків магнетиту: а – зразок № 1; б – зразок № 2 
 
 

Таблиця 4.1 
Метрологічні характеристики методики 

f X i Xср S2 S P t(P,f) ∆X A,% 
Зрагок №1 

 
 

4 

111564,3        
111354,9        
110531,8 110738,6 499433,27 706,706 95 2,78 844,6 0,76 
110376,1        
109865,7        

Зразок №2 
 
 

4 

112894,5        
114063,7        
114109,2 113654,0 256843,85 506,797 95 2,78 630,1 0,55 
113798,1        
113420,1        

 

Перерахунок вагової частки ферума ω(Fe) % на вагову частку 
магнетиту   ω (Fe3O4) % вели за формулою: 

ω (Fe3O4)% = 1,37ω (Fe) %,  
де 1,37 – коефіцієнт перерахунку Fe на Fe3O4. 
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Таблиця 4.2   
Елементний склад зразків магнетиту 

Ел-т Fe Ca K S Si Al Mg Cr Mn Ni Br 

№ 1 69,57 0,91 0,49  0,91 - 0,48 - 0,06  0,02 0,04 0,05 

№ 2 69,84 0,41 - 0,22 0,07 0,07 0,07 0,06  0,03 - - 

 
Вагова частка основної речовини – магнетиту в зразках № 1 та 

№ 2 становить 95,3 % та 95,6 % вiдповiдно. 
В таблиці 3 наведено результати рентгенофлуоресцентного ана-

лізу частинок дрiбнодисперсного магнетиту, які одержанi методом хi-
мiчної та електрохiмiчної конденсацiї – зразок № 1 та № 2 вiдповiдно.  

Вмiст ферума загального у аналізованих зразках становить –    
69 мас. %. Тобто обидва метода (хімічної та електрохімічної конденса-
ції) можливо рекомендувати для одержання магнетиту. 

 
Таблиця 4.3  

 Концентрацiї Fe (II) та Fe (III) у зразках магнетиту 
 

Зразок 
 

Наважка, г 
Вмiст у дослiджуваному зразку, мас. % 

Feзаг(Fe3O4) Fe2O3 FeO 

№ 1 0,4795 69 % (94,5 %) 69,1 % 30,9 % 

№ 2 0,5633 70,1% (96 %) 68,5 % 31,5 % 

 

Рентгеноструктурним методом вивчалися також зразки синте-
тичного магнетиту, висушеного при умовах кімнатної температури та 
зразки магнетиту, прожарені при температурі 700° С протягом двох 
годин (рис. 4.3а, б відповідно).  

Аналіз повнопрофільних рентгенограм зразка № 1 (рис. 4.3а) 
дозволяє говорити про відсутність ліній примесной фази. Всього три 
досить чітких лінії, що свідчать про наявність незначних кількостей 
домішки речовини, що має високо симетричну кристалічну решітку. 
Основні лінії відносяться до магнетиту зі структурою шпінелі і пара-
метром кристалічної решітки 0,83716 (4) нм, тоді як для впорядковано-
го і стехіометричного магнетиту характерний параметр решітки 
0,83952 (2) нм [31 - 33]. Уточнення за методом Рітвельда [20, 21] пока-
зує, що структура цього фериту є напруженою, і причиною мікронап-
руг швидше за все є дефіцит катіонів як в тетраедричних, так і октаед-



Розділ 4. Одержання та дослідження властивостей …  

 

145 

ричних позиціях, який оціночно становить 5-11%. 
Крім того, зразок високодісперсен, середній розмір кристаликів 

в ньому становить - 16 нм. Таким чином, згідно рентгенодифракційних 
даних, синтезований зразок магнетиту (рис. 3а) атестується як високо-
дисперсна шпінельна система з середнім розміром частинок ~ 16 нм. 
Уточненням за методом Рітвельда було встановлено, що масова частка 
фази магнетиту у експериментальному зразку складає 92 ± 2%. 

На рентгенограмі прожареного зразку (рис. 4.3 б) спостеріга-
ються смуги тільки однієї фази – гематиту. Ця речовина є α-
модифікацією ферум (ІІІ) оксиду, яка не має магнітних властивостей. 
Встановлена масова частка фази Fe2O3 (карт.29-749) складає 96 ± 2 %. 
Зафіксований ефект визначає температурний робочий діапазон синте-
зованих наночастинок магнетиту при його подальшому використанні у 
складі харчових добавок. Важливо, що встановлена верхня межа цього 
діапазону є достатньо високою. 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.3. Рентгенограми зразків магнетиту:  
а – t (кімнатна); б – t (700º С) 
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Вивчення розміру часток дрібнодисперсного магнетиту оціню-
вали  також прямими методами за допомогою електронного мікроско-
па. 

Мікроструктура порошку магнетиту у відбитому та прохідному 
світлі представлені на рис. 4.4 і 4.5 відповідно. На рис. 4.6 - наведена 
нормована функція розподілу часток за розміром, яка побудована на 
підставі обробки декількох десятків вимірювань. Визначений середній 
діаметр часток 16 нм. 

Встановлено, що розмір часток синтезованого магнетиту зале-
жить від типу і концентрації солей заліза, використовуваних для соо-
саждения. При цьому велике значення відіграє співвідношення швид-
костей утворення зародків кристалів і їх зростання. При використанні 
розчинів солей високої концентрації зазвичай утворюються великі 
частки. Зниження концентрації вихідних розчинів забезпечує отриман-
ня субмікронних частинок, що підтверджено електронно-мікроскопіч-
ним методом аналізу (рис. 4.5). 
 

 
 

Рис. 4.4. Мікроструктура порошку магнетиту у відбитому світлі 
 

Можна побачити, що відбувається часткове агрегування часток, 
утворюються кластери, що не осаджуються – явище, яке було відміче-
не багатьма авторами [22, 28]. Угрупування часток у кластери, що за-
безпечує замикання магнітного потоку, пояснюється відсутністю зов-
нішнього МП під час проведення електронно-мікроскопічних дослі-
джень. При цьому, кожна частка складається з дрібних часток, які ма-
ють розмір 10-16 нм. 
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Рис. 4.5. Мікроструктура агрегованого порошку Fe3O4 
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Рис. 4.6. Діаграма розподілу часток магнетиту за розміром 

 
Таким чином, при отриманні ультратонких порошків виникає 

проблема агрегування, ступінь якого залежить не тільки від техно-
логічних параметрів проведення процесу співосадження, але і від 
вихідної концентрації солей заліза. Експериментально  також встано-
вили, що при висушуванні порошку магнетиту на повітрі утворюються 
тверді агрегати, дисперсність порошку змінюється до 30-60 мкм, а 
суспензія, що містить такий порошок, є вкрай нестійкою. І отримати 
тонку суспензію системи магнетит - масло, можливо лише використо-
вуючи стабілізатор. В роботі [29] вказується, що запобігти або, 
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принаймні, уповільнити агрегування можна, покривши частинки 
субмікронного порошку поверхнево-активною речовиною, що нами і 
вико-ристовувалося при отриманні ліпідо-магнетитової суспензії.  

На рис. 4.7 наведено результати термографічного аналізу (криві 
ТГ, ДТГ і ДТА). 

 

 

Рис. 4.7. Дериватограма синтезованого зразку магнетиту 
 

З рис. 4.7 видно, що при температурах 100° С і 135° С 
спостерігаються ендотермічні ефекти (згідно температурним кривим Т 
і ДТА), супроводжувані великою втратою маси (криві ТГ і ДТГ) ~        
5 мас.% (86 мг). Це пов’язано з  втратою фізично-сорбованої та 
структурно-зв’язаної (кристалізаційної та хімічно-зв’язаної) води. 
Наступні два ендотермічних ефекту спостерігаються при температурах 
255 °С і 458 °С. Вони практично не супроводжуються втратою маси, 
яка складає ~ 0,6 мас.% (8,9 мг). Ці ефекти можуть бути пов'язані або зі 
зміною фізичних властивостей магнетиту (наприклад, електропро-
відність, теплопровідність та ін.), або з незначними спотвореннями 
кристалічної решітки Fe3O4, обумовленої, ймовірно, дифузією атомів 
кисню або іонів Fe2 +, O2-. 

Температура перетворення, як видно з кривої ДТА (останній 
пік, відповідний ендотермічної реакції), дорівнює 695° С. Незначна 
втрата маси наважки зразка магнетиту на всьому температурному 
інтервалі процесу нагріву (~ 6 мас.%), ймовірно, пов'язано з дифузією 
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іонів Fe2 + з Fe3O4 і атомів кисню в грати γ-Fe2O3. 
Встановлений ефект при температурі 625 °С (практично не су-

проводжується втратою маси) може бути пов’язаний з перетворенням 
фази подвійного оксиду (Fe3O4) на метастабільний Fe(ІІІ) оксид γ-
Fe2O3 з кубічною структурою, який виявляє феромагнітні властивості. 
При подальшому нагріві ця модифікація, ймовірно, перетворюється на 
діамагнітну ромбоедричну модифікаціюa-Fe2O3 (гематит), що так само 
збігається з літературними даними [10, 11] та даними рентгенофазово-
го аналізу синтетичного зразка магнетиту. 

 На рис. 4.8 наведено амплітудно-часова характеристика реакції 
організму на магнетит в реальному часі. 

 

 

Рис. 4.8. Амплітудно-часова характеристика реакції організму      
на магнетит в реальному часі 

 
Аналіз форм кривої, амплітуд мінусових і плюсових (щодо 

єдиної енергетичної осі) ділянок кривої, а також кількість і реальний 
час прояви піків однозначно вказують на активізацію або гальмування 
реакції тих або інших органів. 

Мікробіологічну безпеку препарату магнетиту досліджували за 
показниками КМАФАМ (кількість мезофільних аеробних і 
факультативно анаеробних мікроорганізмів), наявності БГКП (бакте-
рій групи кишкових паличок), а також патогенних мікроорганізмів - 
бактерій роду Salmonella. При проведенні досліджень використовували 
стандартні методи і поживні середовища. Результати мікробіологічних 
досліджень препарату магнетиту наведені в табл. 4.4. Як видно з 
наведених даних показник КМАФАМ становить 5•103  КОЕ / г, що не 
перевищує допустимого для харчових добавок рівня мікробного 
обсіменіння. БГКП не встановлені в 0,1 г магнетиту, а бактерії роду 
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Salmonella - в 25 г. 
 

Таблиця 4.4 
Мікробіологічні показники препарату магнетит  

Найменування 
зразка 

КМАФАМ, 
КОЕ в 1 г  

Маса магнетиту (г), в якій не 
виявлені 

БГКП (колі-
форми) 

Бактерії роду 
Salmonella 

Препарат     
магнетит 5х103 0,1 25 

 

Отримані дані свідчать про хороший санітарний стан 
магнетиту, підтверджують його мікробіологічну безпеку і обг-
рунтовують можливість його використання в якості харчової добавки. 

На рис. 4.9 показана мікроструктура ЛМС, отриманої різними 
способами. 

Як видно з рис. 4.9, при введенні вологого порошку магнетиту в 
розплавлений стабілізатор не забезпечується отримання однорідної 
суспензії. На мікрофотографії (рис. 4.9а) видно скупчення частинок 
магнетиту, які нерівномірно розподілені в стабілізаторі. 
 

 

 

Рис. 4.9.  Ліпідно-магнетитова суспензія,  що одержана за способом  
1 (а) и    2 (б) 

 

Спільне нетривале подрібнення порошку магнетиту і ПАР   
(рис. 4.9б), мабуть, сприяє закріпленню на поверхні частинок магнети-
ту моношару стабілізатора, що запобігає агрегуванню порошку. Отже, 
спосіб введення в масло добавки магнетиту значно впливає на однорі-
дність і стійкість ліпідо-магнетитової суспензії.  
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На стійкість ЛМС впливає також співвідношення ії компонен-
тів. Ліпідо-магнетитову суспензію отримували змішанням підігрітої 
олії з підігрітою на водяній бані суспензією на основі магнетиту і ПАР. 
Співвідношення в суспензії магнетит / стабілізатор змінювали в ме-
жах: 0,05 / 0,2 - 0,05 / 0,7 мас.%. Зі збільшенням вмісту стабілізатора в 
суспензії спостерігається підвищення однорідності ЛМС за рахунок 
запобігання агрегації магнетиту (рис. 4.10). 

Результати оцінки стійкості досліджуваних суспензій представ-
лені в табл. 4.4.  

Як видно з таблиці, зі збільшенням швидкості обертання диска 
центрифуги від 1000 до 2000 об / хв кількість не зруйнованої суспензії 
практично не змінюється. 

 
 

 

 

 

Рис. 4.10. Мікроструктура ЛМС при процентному співвідношенні 
магнетит / ПАР (мас.%): а) 0,05 / 0,2;  б) 0,05 / 0,45;  в) 0,05 / 0,7 
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Таблиця 4.4 
Результати аналізу стійкості досліджуваних ЛМС 

Добавки, мас. %  
(понад 100 %) 

Кількість не зруйнованої суспен-
зії, об. % 

Швидкість обертання, об/хв 

Магнетит ПАР 1000 1500 2000 

 0,05 
0,2 94,0 93,9 93,5 
0,45 95,0 94,7 94,4 
0,7 95,9 95,6 95,4 

Контрольна проба 
(масло) 

0,2 100 100 100 
0,45 100 100 100 
0,7 100 100 100 

 
Підвищення вмісту ПАР призводить до деякого збільшення 

стійкості суспензії: кількість не зруйнованої суспензії збільшується   
на 2 %. 

Результати наведених досліджень лягли в основу розробки оп-
тимального складу ЛМС, який забезпечує задовільну ії стійкість.  

Показано, що спосіб введення в масло добавки магнетиту знач-
но впливає на однорідність і стійкість ліпідо-магнетитової суспензії. 

Дані по розчинності магнетиту спектрофотометричним, атомно-
абсорбційним та ваговим методами наведені на рис. 4.11, 4.12, 4.13  
відповідно. 

В табл. 4.5 наведено умови різних відділів шлунково-киш-
кового тракту (ШКТ).  

 
Таблиця 4.5 

Умови різних відділів ШКТ 
Відділ ШКТ рН 

травних 
соків 

Час перебування трав- 
них соків в певних від-
ділах ШКТ, год 

Кількість 
травних 
соків, мл 

Шлунок 1,6 - 2,0 1,0 20 - 150 
Дванадцятипала кишка 4,5 - 5,1 0,5 30 -7 0 
Тонкий кишківник 7,2-7,5 4 400 
Верхній відділ       
товстого кишківника 

8,5-9,0 8 - 

 

Аналіз рис. 4.11 - 4.13 показав, що краще магнетит розчиняєть-
ся в кислому середовищі (рН = 1,8 - розчин соляної кислоти), при зме-
ншенні кислотності (рН = 5) розчинність Fe3O4 погіршується на       



Розділ 4. Одержання та дослідження властивостей …  

 

153 

6,35 мас.%. Це пов'язано з утворенням комплексних сполук заліза і 
більш легким переходом Fe з твердого стану в розчин у вигляді роз-
чинних іонів Fe2 +, Fe3 + – в середовищі з меншим значенням рН. У 
модельному середовищі шлунка (рН = 1,8) без ферментів розчинність 
Fe3O4 вище на 7,15 мас.% у порівнянні з шлунковим соком, що містить 
ферменти (пепсин, химотрипсин та ін.). Можливо, це пов'язано з інгі-
буванням процесів розчинення магнетиту іншими компонентами, що 
містяться в шлунковому соку. 

Аналіз розчинності магнетиту, в лужних середовищах, показав, 
що краще (на 0,31мас.%) магнетит розчиняється в середовищі з вели-
ким значенням рН (при рН = 7,2 в розчин переходить 0,46 мас.% Fe3O4, 
а при рН = 8,5 – 0,77 мас. %), по мабуть, пов'язано з утворенням водо-
розчинних гідроксокомплексів заліза в лужному середовищі. У моде-
льному середовищі відділу тонкого кишечника (рН = 7,2) без фермен-
тів розчинність Fe3O4 (0,27 мас.% ) нижче на 0,19 мас. % у порівнянні з 
кишковим соком (0,46 мас.%), що містить ферменти (панкреатин, 
жовч, шлунковий сік та ін.). Можливо, це пов'язано з активуванням 
процесів розчинення магнетиту іншими компонентами, що містяться в 
кишковому соку. 

 

 

Рис. 4.11. Залежність концентрації Fe (заг)  від часу розчинення  
магнетиту за спектрофотометричним аналізом 
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З рис. 4.11, 4.12, 4.13 також  видно, що розчинність магнетиту 
поліпшується при збільшенні часу перебування Fe3O4 в аналізованих 
середовищах ШКТ. У всіх модельних середовищах ШКТ розчинність 
магнетиту збільшувалася із зростанням часу інкубації Fe3O4: 

- в розчині соляної кислоти (рН = 1,8) – 1,16  мас.% (30 хв);            
1,93 мас.% (60 хв);  2,25 мас.% (90 хв); 2,73 мас.% (120 хв); 7,45 мас. % 
(180 хв); 

- в розчині соляної кислоти (рН = 5) – 1,8 � 10-2 мас.% (30 хв);                 
3,11 � 10-2 мас.% (60 хв); 3,57 � 10-2 мас. % (90 хв.); 3,93 � 10-2 мас. % 
(120 хв); 4,36 � 10-2 мас. % (150 хв); 99,9 � 10-2 мас.% (180 хв); 

- в шлунковому соку – 0,53 � 10-2 мас.% (30 хв.); 9,28 � 10-2 
мас. % (60 хв); 9,97 � 10-2 мас.% (90 хв); 11,39 � 10-2 мас.% (120 хв); 
12,3 � 10-2 мас.% (150 хв); 24,70 � 10-2  мас.% (180 хв); 
 

 

Рис. 4.12. Залежність концентрації Fe (заг) від часу розчинення   
магнетиту за атомно-абсорбційним аналізом 

 

- в травному соку дванадцятипалої кишки – 3,72 � 10-2 мас.% 
(30 хв.);   5,55 � 10-2 мас.% (60 хв.); 5,66 � 10-2 мас.% (90 хв.); 5,75 � 
10-2 мас.% (120 хв.); 5,83 � 10-2 мас.% (150 хв. ); 149,60 � 10-2  мас.% 
(180 хв.) 
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- в 0,2 М розчині NaHCO3 (рН = 7,2) – 15,22 � 10-2 мас.%        
(30 хв);  16,66 � 10-2 мас.% (60 хв); 19,04 � 10-2 мас.% (90 хв); 22,13 � 
10-2 мас.% (120 хв); 25,3 � 10-2  мас.% (150 хв);  27,98 � 10-2  мас.% 
(180 хв); 

- в 0,2 М розчині NaHCO3 з ферментами (рН = 7,2) – 18,04 � 10-

2  мас.%    (30 хв);  26,05 � 10-2  мас.% (60 хв.); 30,25 � 10-2  мас.%     
(90 хв);  33,75 � 10-2  мас.% (120 хв);   37,32 � 10-2 мас.% (150 хв); 
45,98 � 10-2 мас.% (180 хв); 

 - в 0,2 М розчині NaHCO3 відділу товстого кишківника          
(рН = 8,5) –   3,54 � 10-2 мас.% (30 хв); 38,18 � 10-2  мас.% (60 хв);          
50,31 � 10-2  мас.% (90 хв.); 54,38 � 10-2  мас.% (120 хв); 55,61 � 10-2  
мас.% (150 хв); 76,96 � 10-2  мас.% (180 хв). 

 

 

Рис. 4.13. Розчинність магнетиту за ваговим методом 
 
Збільшення розчинності магнетиту з часом перебування в мо-

дельних середовищах пов'язане, по видимому, з проходженням хіміч-
них реакцій і фізико-хімічних перетворень в розчині  магнетиту 
(Fe3O4) з середовищем, що призводять до утворення розчинних аква - і 
гідроксикомплексів заліза. 

У попередніх дослідженнях було встановлено, що використання 
ліпідо-магнетитової суспензії значно підвищує термін зберігання різ-
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них рослинних олій та твердих жирів [5, 24 - 26]. Але залишається не 
вивченим вплив кількості ЛМС на зниження ступеню окиснення олій 
при їх нагріванні в циклічному режимі. Вивчення процесів, що відбу-
ваються при нагріванні олій, особливо при дії термоциклічних наван-
тажень та розробки шляхів підвищення стійкості олій до окиснення є 
актуальним, наприклад, для технологій виготовлення їжі в умовах «fast 
– food».  

Тому в даних дослідженнях вивчали вплив добавки ліпідо – ма-
гнетитової суспензії на змінення ступеню окиснення рослинних олій, 
при багаторазовій їх термообробці  при температурах 160 – 200º С. 

Для дослідження термоциклічного навантаження було викорис-
тано ( в мас.%): ЛМС - 0,75-1,0; олія – 99,0-99,25. В підготовлену олію 
додаємо ліпідо-магнетитову суспензію, нагріваємо отриману суміш до 
температури 160 – 200 С̊ і витримуємо протягом 2 хвилин, після чого 
відбираємо пробу олії для фізико-хімічних досліджень. Даний експе-
римент повторюємо 10 разів. В результаті ми отримуємо 10 проб  рос-
линної олії з ліпідо – магнетитовою суспензією.  Аналогічним методом 
відбираємо 10 проб рослинної олії з 10 термоциклів без додавання 
ліпідо-магнетитової суспензії. Отримані зразки олій за фізико-
хімічними показниками перевіряємо згідно  [ДСТУ 4350:2004, ГОСТ 
5476-80, ДСТУ ISO 3961:2004, ДСТУ ISO 3960-2001, ГОСТ 26593-85]. 
Відповідність якості рослинних олій вимогам стандартів встановлю-
ють також за смаком, запахом, кольором, прозорістю, вмістом вологи, 
наявністю відстою та ін. [ДСТУ 4492:2005]. Результати впливу ЛМС 
на величину КЧ при термоциклічній обробці  представлені на          
рис. 4.14. 

Аналізуючи отриманий графік залежності кислотного числа від 
кількості термоциклів, можна помітити, що значення кислотного числа 
відповідають стандарту, але в системі олія - ЛМС - з плином часу кис-
лотне число поступово зменшується (в середньому на 4 %), в той час 
як в пробах без магнетита – збільшується. 

Тобто введення добавки магнетиту в рослинні  олії не тільки 
уповільнює процеси гідролізу олії (накопичення вільних жирних кис-
лот) алей сорбують на частках магнетиту деяку кількість жирних кис-
лот. Це значить, що Fe3О4 покращує якість олії та збільшує її  термін 
зберігання. 

Результати впливу ЛМС на величину ІЧ при термоциклічній 
обробці представлені на рис. 4.15.  
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Рис. 4.14. Залежність кислотного числа від кількості термоциклів  
 

 
Рис. 4.15. Залежність йодного числа від кількості термоциклів 
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Йодне число характеризує наявність в олії ненасичених жирних 
кислот, або кількістю подвійних зв’язків у ненасичених жирних кисло-
тах олії. Як бачимо у пробах з магнетитом йодне  число більше (у се-
редньому на 10 - 15 %) та  і з плином часу воно зменьшується повіль-
ніше. Зниження йодного числа з кожним наступним термоциклом  
пов'язано, найвірогідніше,  зі зменшенням ступеня ненасиченості ви-
щих жирних кислот внаслідок участі в реакціях окиснення, полімери-
зації, або циклізації.   Введення добавки магнетиту в рослинні олії 
уповільнює ці  процеси. 

Відповідно до теорії про механізм окиснення жирів первинними 
продуктами окиснення є гідропероксиди (і пероксиды) [15 - 17]. В 
результаті подальших перетворень гідропероксидів утворюються вто-
ринні продукти окиснення: спирти, альдегіди, кетони, кислоти з кар-
боновим ланцюгом різної довжини, а також їх похідні, а також проду-
кти полімеризації. Швидкість, напрямок і глибина окиснення залежать 
від складу жирів і олій: зі збільшенням ступеня ненасиченості жирних 
кислот, що входять до складу глицеридів, швидкість окиснення зрос-
тає. Окисні процеси в жирах каталізуються присутністю вологи, слідів 
металів. Природні антиоксиданти (токофероли), що містяться в оліях і 
жирах, загальмовують процеси окиснення. Про вміст перекисних спо-
лук в жирах та оліях судять по перексидному числу, яке дозволяє ви-
явити процеси окиснення і появу продуктів псування значно раніше, 
ніж це може бути встановлено органолептично. Результати впливу 
добавок ЛМС до олії на величину пероксидного (перекисного) числа 
наведено на рис. 4.16. 

Аналізуючи отриманий графік залежності пероксидного числа 
від кількості термоциклів, можна помітити, що значення пероксидного 
числа соняшникової олії з ліпідо-магнетитовою суспензією не стабіль-
не: спочатку зростає у середньому на 1- 2  ммоль½О/кг, а потім посту-
пово зменшується - на відміну від безмагнетитових проб – там ПЧ 
постійно збільшується. Це пов'язано, вірогідно, з утворенням проміж-
них комплексів магнетиту з киснем пероксидних радикалів і гідроген-
пероксидів. 

Таким чином, введення добавки ЛМС в  олії  впливає на проце-
си окиснення і, вірогідно, на прцес термополімерізації і циклізації. 
Проаналізувавши фізико-хімічні характеристики: кислотне, йодне та 
пероксидне (перекисне) числа,  відібраних зразків рослинної олії з 
добавкою ліпідо – магнетитової суспензії та без добавки ЛМС, можна 
сказати, що їх значення відповідають нормативним; добавка магнетиту 
в складі ЛМС надає позитивний вплив на збереження якості та продо-
вження строків застосування олій. 
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Рис. 4.16. Залежність перекисного числа від кількості термоциклі-

чного навантаження. 
 

Висновки 

 
Проведені дослідження дозволили розробити технологію 

одержання харчової добавки на основі магнетиту. За допомогою 
рентгенофазового, рентгеностуктурного методів і методу скануючої 
електронної мікроскопії встановлено, що речовина, що утворюється в 
якості кінцевого продукту є магнетитом –  осадом чорного кольору. 
Магнетиту відповідає формула Fe3O4 і він є подвійним оксидом двох- і 
тривалентного заліза (FeO • Fe2O3), зі структурою шпінелі. Формула 
магнетиту часто записується як Fе3+[Fе3+Fе2+]O4

2−. Встановлена  
сумарна  концентрація  іонів Fe3+ та Fe2+ склала~70  мас.%,  що 
відповідає  масовій  частці  основної  речовини –  магнетиту  в  
експериментальному зразку 95 мас.%. 

Цитоморфологічне дослідження в експерименті in vivo дове-
дено, що магнетит є швидкозасвоюваним препаратом, показано 
позитивний вплив магнетиту на окремі органи і системи органів 
організму людини. Доведено мікробіологічна безпека магнетиту. 
Комплекс отриманих даних обґрунтовує можливість використання 
магнетиту в якості харчової добавки.  
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Результати наведених досліджень лягли в основу розробки оп-
тимального складу ЛМС, який забезпечує задовільну ії стійкість. По-
казано, що пропонований спосіб введення в масло добавки магнетиту 
значно впливає на однорідність і стійкість ліпідо-магнетитової суспен-
зії. 

Спектрофотометричним і атомно-абсорбційним методами вста-
новлено, що у всіх модельних середовищах шлунково-кишкового тра-
кту (ШКТ) розчинність магнетиту збільшується із зростанням часу 
інкубації Fe3O4. У модельному середовищі дванадцятипалої кишки 
присутність ферментів трохи знижує розчинність магнетиту. У слабко 
лужному середовищі спостерігається низька розчинність магнетиту як 
у присутності розчину бікарбонату натрію, так і в його сумішах з фер-
ментами. Найбільш активно магнетит розчиняється в кислому середо-
вищі (рН 1,8, розчин соляної кислоти). При зменшенні кислотності (до 
рН 5) розчинність Fe3O4 знижується на 4,89 мас.%. Мабуть, сильно 
кисле середовище в більшій мірі сприяє утворенню комплексних спо-
лук заліза. Однак у присутності ферментів (пепсин, химотрипсин та 
ін.) навіть при рН 1,8 спостерігається зниження розчинності магнети-
ту, що, можливо, пов'язано з інгібуючим дією ферментів на процес 
розчинення магнетиту в соляній кислоті. Незначне підвищення конце-
нтрації іонів заліза в присутності ферментів, мабуть, пов'язано з утво-
ренням водорозчинних комплексів заліза з жовчними кислотами. 

Результати дослідження  впливу добавки ліпідо – магнетитової 
суспензії на процеси окиснення олії при багаторазовій термообробці в 
умовах аналогічних їх використанню при виготовленні страв  «fast - 
food» показали, що додавання 0,75-1,0 мас.%  ліпідо-магнетитової 
суспензії в соняшникову олію уповільнює процеси окиснення  та 
позитивно впливає на органолептичні показники отриманої продукції, 
а також подовжує термін зберігання.  

Після десяти циклів нагрівання до температури 160о С – 200о С 
визначені величини йодного, кислотного та пероксидного чисел, які 
мають значення: 
– йодне (в г І2/100 г ):  103,0  для олії без добавки ЛМС і 139,0 для олії 
з добавкою ЛМС; 
– пероксидне (в ммоль½О/кг): 3,40  для олії без добавки ЛМС і 2,05 
для олії з добавкою ЛМС; 
– кислотне (мг КОН/г): 0,68 для олії без добавки ЛМС й 0,21 для олії з 
добавкою ЛМС. 
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Abstract: Research is devoted to experimental justification for the use of pectin and 

sodium alginate for the stabilization of indicators of quality protein creams reduced 

sucrose; improving the nutritional value of the creams at the expense of introducing a 

puree of blueberries or sea buckthorn.  

A certain positive influence of additives on the foaming egg whites, regularities of formation 

of structural-mechanical properties with Theil protein creams on the conditions of 

introduction of hydrocolloids. It is proved that the combined effect of pectin and sodium 

alginate can reduce prescription the amount of sugar without deterioration of their 

organoleptic, physico-chemical and microbiological indicators, and introducing berry puree 

in protein creams gives them the status of "functional food product" according to the 

amount of vitamin C, β-carotene and magnesium. 
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Вступ 

 
Одним із напрямів розвитку кондитерської галузі, пов’язаним із 

концепціями здорового харчування, є виробництво продуктів з вміс-
том функціональних інгредієнтів. Перспективним об'єктом для фор-
мування та розширення асортименту таких продуктів є група тортів і 
тістечок, тому що внаслідок сформованих традицій населення України 
вони є вагомою складовою в структурі їх харчування. Значної уваги 
при створенні тортів і тістечок функціональної спрямованості заслуго-
вують оздоблювальні напівфабрикати, зокрема, креми, які складають 
близько половини від маси готових виробів.  

Білкові креми (БК), як оздоблювальні напівфабрикати для тортів 
і тістечок, мають низьку біологічну цінність внаслідок невеликого 
вмісту вітамінів, мікро- та макроелементів. Найбільшу частку в рецеп-
турному складі крему займає цукор білий кристалічний (ЦБК), який 
забезпечує міцність і стабільність пінної системи, запобігає швидкому 
розвитку мікроорганізмів, але сповіщає їм надмірну солодкість і висо-
ку калорійність. Актуальним є вивчення питання зменшення концен-
трації ЦБК в білковому кремі, збагачення його хімічного складу 
біологічно-активними речовинами.  

Досягнення необхідних фізико-хімічних та структурно-
механічних, мікробіологічних показників якості білкових кремів із 
зменшеною кількістю ЦБК можливе за рахунок введення структуроут-
ворювачів – пектину й альгінату натрію (АН), які виконують не тільки 
технологічні функції, але й сприяють оздоровленню організму люди-
ни: є активними детоксикантами, підвищують імунологічну реактив-
ність організму, покращують склад кишкової мікробіоти, знижують 
рівень глюкози й холестерину в крові [1–6].  

Для підвищення біологічної цінності білкових кремів пропону-
ється введення ягідних пюре – чорниці або обліпихи, які завдяки цін-
ному природному вітамінно-мінеральному складу використовуються 
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для виробництва полівітамінних комплексів. Чорниця є природнім 
антибіотиком, покращує роботу імунної системи, за рахунок глікозидів 
нормалізує вміст цукру в крові людини. Ягоди обліпихи містять висо-
ку частку ретинолу, аскорбінової кислоти. Її споживання рекомендо-
вано людям з розладами ендокринної й вегетативної нервової систем, 
при тромбофлебіті для нормалізації вуглеводного, білкового й ліпідно-
го обміну в організмі. 

Таким чином, удосконалення технології білкових кремів зі зни-
женою цукроємністю, підвищеним вмістом біологічно-активних ре-
човин є персмпективним завданням для кондитерської галузі. 

 
5.1. Визначення впливу пектину й альгінату натрію 

на процес піноутворення яєчного білка 

 
Основним процесом, під час якого відбувається формування 

якості білкових кремів є процес піноутворення яєчного білку. Він за-
лежить від багатьох факторів, але при удосконаленні технологічної 
схеми виробництва кремів з гідроколоїдами визначальними є час вне-
сення і концентрації добавок, поодиноке введення або у комплексі. 
Для встановлення впливу часу введення структуроутворювача на етапі 
збивання отримували пінну систему збиванням яєчного білку віднов-
леного протягом 10×60 с (за гідромодулем 1:8 і температурою             
20 ±2° С) і з частотою робочого органу збивальної машини 250…300 
об/с-1. Оцінку процесу надавали за показниками піноутворювальної 
здатності (ПУЗ) яєчного білка, стійкості й густини піни.  

Встановлено, що час введення полісахариду відіграє суттєву 
роль у формуванні якості білкової піни. Для LA- і H-пектинів найкра-
щим часом введення є 3-4 хв збивання яєчного білка. При цьому збі-
льшується ПУЗ і покращується стійкість піни. L-пектин не підвищує 
ПУЗ, а при введенні АН найкращі показники ПУЗ яєчного білка 
відмічені за умови додавання його на 7-8 хв. Така різниця в оптималь-
ному часі введення полісахаридів пояснюється відмінностями у їх 
здатностї до набухання у воді і визначається гідрофільністю полімеру 
та його молекулярною масою (рис. 5.1)  [7-8].  

У пектинів лінійну густину заряду макромолекули, і, як наслі-
док, силу й спосіб утворення зв’язків визначає cтупінь їх метоксилю-
вання. Відповідно, із збільшенням ступеню метоксилювання пектину, 
підвищується його гідрофобна взаємодія [9]. Зменшує гідрофільність 
пектинів і наявність амідних груп в молекулі: блоки амідних груп 
утворюють на пектиновому каркасі водневі зв’язки, зменшуючи цим 
свою реакційну здатність до водного середовища, і підсилюючи гідро-
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фобну взаємодію. Це позитивно впливатиме на підвищення піноутво-
рювальної здатності й буде обмежувати набухання пектину у воді. 
Тому, додавання пектинів на початку збивання дозволяє їм упродовж 
процесу повільно набухати, чим підвищувати в’язкість колоїдного 
розчину і позитивно впливати як на піноутворювальну здатність, так і 
стійкість піни. 

 

 
Рис. 5.1. Кінетика набухання пектинів та альгінату натрію  

у 10%-му розчині спирту 
 

 
У будові альгінату натрію також наявні гідрофільні й гідрофоб-

ні ділянки, але завдяки більшій, у два-три рази, порівняно з пектинами 
молекулярній масі [10-11], кількість його споріднених до води груп 
буде більшою і процес набухання відбувається стрімкіше. Це означає, 
що введення АН на перших хвилинах збивання яєчного білка не раціо-
нально, оскільки він швидко набухає і розчиняється. Як наслідок, 
стрімко підвищується в’язкість дисперсійного середовища, що заважає 
розвиненню білкової піни. Введення альгінату натрію наприкінці про-
цесу формування піни сприятиме лише його обмеженому набуханню й 
помірному підвищенню в’язкості середовища. Внаслідок, збільшується 
розтяжність плівок дисперсійного середовища, покращується показник 
ПУЗ, а за рахунок гідрофобних груп посилюється адсорбційний шар на 
межі розподілу дисперсних фаз і зменшується поверхневий натяг сис-
теми, вона набуває абсолютної стійкості. Тому раціональним буде 
введення АН на останніх хвилинах збивання. 

З метою встановлення оптимальних концентрацій добавок, що 
позитивно впливатимуть на процес піноутворення яєчного білка, 
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досліджено вплив пектину й альгінату натрію в концентраціях від 0,1 
до 1,2% до маси яєчного білка на ПУЗ, стійкість і густину отриманих 
пін. Добавки вводили за оптимального часу введення за температури 
20 ±2° С. Результати представлені на рис. 5.2. Вони свідчать про те, що 
підвищити ПУЗ яєчного білка можна додаванням АН, LA- та               
H-пектинів. Внесення L-пектину негативно впливає на якість піни – 
додавання структуроутворювача у будь-яких концентраціях погіршує 
піноутворювальну здатність яєчного білка. Висока гідрофільність й 
здатність до розчинення L-пектину в дисперсійному середовищі 
превалює над його здатністю посилювати гідрофобну взаємодію білка. 
У розчині суттєво підвищується в’язкість, зменшується кількість 
вільної води, що необхідна білку для розвинення піни. 

 
 

 
Рис. 5.2. Вплив структуроутворювачів на піноутворювальну 

здатність яєчного білка 
 
Найкращі показники піноутворювальної здатності зафіксовані 

за різних концентрацій добавок: АН – 0,7...0,9%, H-пектину – 0,6...1%, 
LA-пектину – 0,2...0,4 %. Цей факт, на нашу думку, можна пояснити 
наступним. Альгінат натрію й Н-пектин мають більшу кількість 
гідрофобних груп у порівнянні з іншими дослідними полісахаридами. 
Відповідно, збільшення їх концентрацій в системі сприятиме 
зменшенню поверхневого натягу на межі розподілу фаз. Але, поступо-
во збільшується в’язкість колоїдного розчину. До визначених концен-
трацій ймовірно, це підвищує міцність плівок дисперсійного середо-
вища, перешкоджає злиттю пухирців повітря й сприяє утриманню 
більшої кількості повітряної фази. У концентраціях альгінату й висо-
кометокисльованого пектину, вищих за оптимальні, в’язкість збіль-
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шується настільки, що перешкоджає розтяжності плівок, утворюються 
пухирці меншого діаметру, і, відповідно показник ПУЗ зменшується. 

Пектин амідований має чисельні гідрофільні й невелику кіль-
кість гідро-фобних груп, що забезпечує високі показники його набу-
хання. Але наявність амідних груп обмежує стрімке набухання указа-
ного пектину у колоїдному розчині білка, і поєднання помірного 
збільшення в’язкості з невеликою гідрофобною активністю здатні 
підвищити ПУЗ яєчного білка, але за невеликих його концентрацій – 
до 0,4 %. У подальшому відбувається стрімке нарощування в’язкості 
середовища і, відповідно, спостерігається зниження ПУЗ.  

Гідрофобна активність гідроколоїдів підтверджена визначенням 
їх поверхневих властивостей. Встановлено, що коефіцієнт поверхнево-
го натягу (КПН) суттєво знижується у АН: збільшення його концент-
рації у водному розчині від 0,1 до 1% зменшує КПН з 0,073 до        
0,037 кДж/м2. Пектини в концентраціях до 0,7% не проявляють по-
верхнево-активних властивостей, а за більш високих концентрацій 
відбувається міцелоутворення частинок пектину і розгортання молеку-
лярних клубків полісахариду, що призводить до електростатичного 
відштовхування великої кількості однойменних від’ємно заряджених 
груп. Це сприяє проявам поверхневої активності [12].  

Із внесенням як пектину, так і альгінату натрію змінюються 
густина і стікість дослідних пінних систем. Показник густини 
зворотньо пропорційний ПУЗ, тому із збільшенням ПУЗ густина піни 
зменшується. При визначенні стійкості пін протягом двох годин 
витримування встановлено, що дисперсна система залишається у не-
розшарованому стані при внесенні Н-пектину в концентраціях понад 
0,6 %, LA-пектину – понад 0,8%, АН – понад 0,7%, в той час як кон-
трольний зразок втрачав стабільність вже через 15 хв вистоювання, а 
наприкінці часу вистоювання його стійкість становила 76%.  

Таким чином, експериментально доведено, що дослідні гідроко-
лоїди здійснюють позитивний вплив на піноутворення яєчного білка. 
Але не можна зробити однозначного висновку щодо раціональних 
концентрацій пектину і альгінату натрію, оскільки спостерігається 
невідповідність між оптимальними концентраціями для ПУЗ та стій-
кості.  

Не менш вагомим фактором стала органолептична оцінка пін з 
дослідними полісахаридами. Було відмічено, що LA-пектин і АН не 
погіршують органолептичних показників в дослідних концентраціях, а 
H-пектин в концентраціях понад 0,6% до маси ЯБ передає 
специфічний присмак і запах. 
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Такі фактори слугували поштовхом для дослідження сумісного 
застосування обраних добавок, оскільки, як свідчать дані літературно-
го огляду, комплексне застосування добавок може суттєво змінити їх 
функціонально-технологічні властивості, надати нові стпруктрно-
механічні властивості. Іноді, поєднання структуроутворювачів призво-
дить до синергетичного ефекту й поси-лює їх функціонально-
технологічні властивості. Формування комплексів струк-
туроутворювачів здійснювали шляхом вибору найменшої з 
оптимальних для піноутворення концентрацій H-пектину і                 
LA-пектину, до якої додавали альгінат натрію в кількості 0,1...1,2% до 
маси яєчного білка. Концентрація H-пектину склала – 0,6 %, 
концентрація  LA-пектину – 0,2%. Полісахариди вносили на різних 
хвилинах збивання яєчного білка, визначених як оптимальний час їх 
внесення. Результати випробувань представлені на рис. 5.3. 

 

 
 

Рис. 5.3. Вплив комплексів пектинів з альгінатом натрію на 
піноутворювальну здатність яєчного білка 

 
З рис.1.3 видно, що підвищення ПУЗ яєчного білка під дією 

комплексного застосування гідроколоїдів відбувається лише при 
поєнанні H-пектину і АН. Найкращі результати спостерігались при 
введенні АН до пектину в концентраціях 0,4...0,8% – ПУЗ 
підвищується до 750...760%. Це пояснюється тим, що пектин, який 
вноситься в систему дисперсійного середовища раніше за альгінат 
натрію, сприяє обмеженому набуханню останнього. Тому до концен-
трацій АН 0,4-0,6% відбувається помірне наростання в’язкості 
середовища, покращується розтяжність плівок, що дозволяє 
утримувати більшу об’ємну концентрацію повітря. Також дещо 
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зменшується поверхневий натяг системи за рахунок гідрофобної 
активності груп H-пектину і АН на межі розподілу фаз. 

Додавання АН до LA-пектину підвищує його ступінь набухання 
більш суттєво, тому зростання в’язкості системи відбувається більш 
стрімко, що перешкоджає збільшенню об’єму дисперсної фази. У 
комплексі з LA-пектином показник ПУЗ залишається практично 
незмінним в концентраціях АН до 0,4–760%, а потім поступово 
зменшується, проте залишається більшим, ніж у чистого яєчного білка 
(640%).  

Поряд з цим, встановлено, що стійкість дослідних зразків пін 
була 100 % на протязі 2 годин вистоювання. Відповідно, комплексна 
дія добавок забезпе-чує абсолютну стабільність системи, що є вагомим 
фактором у піноутворенні.  

Отримані дані слугували базою для розробки математичної 
моделі щодо визначення раціональних концентрацій пектину і 
альгінату натрію за комплек-сної дії. Методом множин Парєто зі 
встановленими графічними обмеженнями, приймаючи критерій 
стійкості обмежуючим, а ПУЗ таким, що прямує до максимуму, 
визначено раціональні концентрації пектину і альгінату натрію. Так, їх 
концентрації в комплексі H-пектин:АН складають 0,6:0,4%, а в 
комплексі LA-пектин:АН – 0,3:0,8% до маси яєчного білка 
відновленого. 

За допомогою оптичного тринокулярного мікроскопу підтвер-
дженно зміни в якісному складі піни в присутності пектину та аль-
гінату натрію. Пінні системи отримували збиванням ЯБ протягом 10 
хв в присутності дослідних гідроколоїдів, які вносили як окремо, так і 
в комплексі, застосовуючи їх раціональні співвідношення для піно-
утворення і оптимального часу введення. Структура отриманих пін 
представлена на рис. 5.4 та 5.5.  

Із Рис. 5.4 чітко видно, що структура яєчної піни від впливом 
поодинокого внесення полісахаридів зазнає суттєвих змін. Зразки пін з 
H-пектином і АН характеризуються більшою дисперсністю, а в зразку 
з LA-пектином, навпаки, утворюються пори, дещо крупніші за кон-
трольний зразок.  

Характеристика розмірів пухирців дисперсійної фази й кількісна 
оцінка процесу піноутворення представлена в табл. 5.1. 

Визначено, що об’ємна концентрація повітря в зразках з поліса-
харидами збільшується від 87% – у контрольного зразка до 88% – у 
зразка з H-пектином, до 89,5% – у зразка з АН і до 90% – у зразка з 
LA-пектином. Це означає, що колоїдний розчин білка з розчиненими 
гідроколоїдами має більшу поверхневу активність, що сприяє ПУЗ, 
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має більшу в’язкість і розтяжність, завдяки набуханню, що, в свою 
чергу, дає змогу захоплювати більшу кількість повітря й запобігає 
стіканню рідини та коалесценції. 

 
 
 

 
 
а) контрольний             б) H-пектин 0,6%            в) АН 0,7%           г) LA-пектин 0,3% 
зразок       

Рис. 5.4. Мікроструктура піни яєчного білка з пектином 
і альгінатом натрію 

 
 
 
 
 
 

   
 
         а) контроль                     б) H-пектин:АН                       в) LA-пектин:АН 

 
Рис. 5.5. Мікроструктура піни яєчного білка з комплексами  

H-пектин:АН 0,6%:0,4% і LA-пектин:АН 0,3%:0,8% 
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Таблиця 5.1  
Характеристика мікроструктури пін яєчного білка з пектином  

й альгінатом натрію 

Склад піни 
яєчного 
білку 

О
б’
єм

на
 к
он

це
нт

ра
ці
я 
по

ві
тр

я 
в 
зр

аз
ку

 п
ін
и,

 
%

 

С
ті
йк

іс
ть

 п
ін
и 
че

ре
з 

2
 го

д 
ви

ст
ою

ва
нн

я,
 %

 

К
іл
ьк

іс
ть

 п
ух

ир
ці
в 
по

ві
тр

я 
в 
до

сл
ід
но

м
у 

зр
аз
ку

, ш
т.

 

Кількість пухирців повітря в дослідних 
зразках піни, %, з розмірами радіусу 

до
 5

0
 м
км

 

до
 1

0
0

 м
км

 

до
 1

5
0

 м
км

 

до
 2

0
0

 м
км

 

до
 2

5
0

 м
км

 

до
 3

0
0

 м
км

 

П
он

ад
 3

0
0

 м
км

 

Контроль 87,0 76 36 5,6 19,4 22,2 11,1 16,7 8,33 16,7 
H-пектин 
0,6 % 

88,0 100 41 4,9 9,8 26,8 29,3 26,8 - 2,4 

АН 0,9 % 89,5 100 41 9,8 14,6 22 26,8 19,5 7,3 - 
LA-пектин 
0,3 % 

90,0 81 32 3,1 28,1 3,1 6,3 28,1 12,5 18,8 

 
Як свідчить розподіл пор за радіусом, під впливом АН і             

H-пектину спостерігається деяка рівномірність і однорідність розмірів 
пор: в структурі превалюють пори з діаметром 100…250 мкм і прак-
тично відсутні пори, більші за 300 мкм. Товщина плівок зменшується, 
але структура залишається абсолютно стабільною внаслідок збільшен-
ня дисперсності й підвищення в’язкості. 

У зразках з LA-пектином характер наближений до контрольної 
піни, але загальна кількість пор зменшується і в структурі утворюється 
більша кількість великих пор – з діаметром 300 і більше – понад 31% 
(на відміну від контрольного зразка – 25% ). Тобто, підвищення ПУЗ в 
присутності LA-пектину пов’язано із укрупненням пор дисперсної 
фази внаслідок підвищення в’язкості дисперсійного середовища. Його 
поверхнева активність зовсім незначна і не дозволяє отримати високо-
дисперсну розвинену піну. 
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Суттєво змінюється характер мікроструктури яєчної піни під дією 
комплексів добавок (рис.1.5).  

На фотографіях відмічено, що за сумісного введення H-пектину 
і АН плівки дисперсійного середовища стоншуються, проте, як свід-
чать дані таблиці, міцно утримують повітря. Визначено, що об’ємна 
концентрація повітря в зразку піни збільшується на 3,5% – порівняно з 
контрольним зразком піни і на 1…2,5% – порівняно з поодиноким 
внесенням добавок. Додавання зазначеного комплексу сприяє утво-
ренню крупнопористої структури піни, яка наближається до структури 
контрольного зразка, але з меншою товщиною плівок дисперсійного 
середовища.  

Характер дисперсної фази зразка піни з комплексом LA-
пектин:АН порівняно з його поодиноким застосуванням також 
змінився. Об’ємна концен-трація повітря в зразках з комплексами піни 
збільшується на 1 –3,5%. В структурі піни переважають пори з діамет-
ром середнього розміру від 150 до 250 мкм. 

Таким чином, в результаті досліджень було підтверджено пози-
тивний вплив комплексного введення пектину і альгінату натрію на 
якість пінодраглеподібної дисперсної системи білкового крему. По-
кращення відбуваються, на нашу думку внаслідок сукупності факторів, 
визначальними з яких є зміна в’язкості дисперсійного середовища, 
посилення адсорбційного шару й посилння поверхневої активності 
яєчного білку. Такі зміни відбуваються внаслідок обмеженого 
набухання гідроколоїдів у білковому колоїдному розчині з утворенням 
«слабкого» гелю. Тобто, можна припустити, що зменшення в 
рецептурі частини цукру білого кристалічного не відобразиться на 
структурі крему, оскільки частка води, яка утримується цукром в 
білковій піні, буде міцно зв’язуватись із полісахаридами. 

 
5.2. Удосконалення технологічної схеми білкового 

крему зниженої цукромісткості й підвищеної 

харчової цінності 

 
Згідно класичних рецептур на борошняні конитерські вироби 

для приготування крему білкового співвідношення цукор:білок 
повинно становити 2:1 [13-15]. Визначення можливості зниження 
цукромісткості встановлювали оцінюванням якості яєчно-білкової 
піни за показниками стійкості й густини, органолептичними та 
мікробіологічними показниками. Саме на ці показники здійснює 
вагомий вплив цукор в рецептурі традиційного білкового крему. 
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Зразки кремів готували збиванням яєчного білку відновленого з 
раціональними концентраціями пектинів і альгінату натрію 
(відповідно до їх оптимального часу введення) з поступовим 
зменшенням рецептурної концентрації цукру білого на 5-35% від 
загальної його кількості з кроком 5%. Як впливає зменшення кількості 
цукру в рецептурі білкового крему на його стійкість та густину, 
представлено на рис. 5.6. Час вистоювання зразків складав 5 діб. 

 
 
 

 

 
Рис. 5.6. Вплив зменшення концентрації цукру на стійкість (а) 

та густину (б) білкового крему 
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З рисунку видно, що піна залишається стабільною при 
зменшенні кількості цукру в рецептурі на 5–25%. Перевищення 
граничної межі сприяє зменшенню стабільності системи – стійкість 
знижується до 90% в кремі з комплексом L-пектин і АН та до 85% – з 
комплексом Н-пектину і АН. Тобто, з часом вистоювання в 
дисперсійному середовищі з’являється вільна волога і відбувається 
поступове розшарування системи. Поява частки вільної води може 
бути пов’язана із синерезисом гелевої сітки полімерів, яка в процесі 
зберігання кремів поступово стискається. Звільнена вода помірно 
стікає вниз, сприяючи розділенню фаз. Застосування комплексів 
пектину і альгінатру натрію здатне забезпечити утримування вологи і 
необхідну консистенцію кремів із вилученням цукру білого 
кристалічного до 25 % від його рецептурної кількості. Вилучення 
більших концентрацій цукру із рецептури кремів також негативно 
впливає на їх органолептичні показники. Густина крему зменшується, 
що пояснюється зменшенням концентрації сухих речовин, які забезпе-
чував цукор, але показник залишається в межах передбачуваних норм 
– 480-520 кг/м3. 

Аналіз мікробіологічних показників білкових кремів протягом 6 
діб на відповідність вимогам ДСТУ 4803:2007 «Торти і тістечка» свід-
чить, що значення показників дослідження, за якими проводиться 
обов’язковий лабораторний контроль кремів, в усіх зразках є нижчими 
за нормативні дані, табл. 5.2.  

Особливого значення набуває факт, що в зразках білкових 
кремів із зниженою кількістю ЦБК мікробіологічні показники не тіль-
ки відповідають ДСТУ, а й мають значення, дещо нижчі за результати 
контрольного зразка крему. Тобто, комплекси гідроколоїдів, що вне-
сені для покращення якості білкової піни, здатні не тільки поглинати, 
але й утримувати воду, знижуючи її активність і доступність для ро-
звитку мікроорганізмів. 

Для підтвердження таких висновків досліджено ступінь 
зв’язування води гелелеподібними системами полісахаридів за допо-
могою дериватографа. За дериватограмами визначено кількість води, 
яка втрачається зразками гелів обмеженого набухання за різними тем-
пературними інтервалами, табл. 5.3.  

Встановлено, що за температури 25–75° С із дослідних зразків 
видаляється приблизно однакова кількість вільної вологи, що може 
свідчити про деяку їх ідентичність за розмірами, кількістю і сумарною 
площею макрокапілярів 
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Таблиця 5.2  
Мікробіологічні показники білкових кремів зі зниженим вмістом 

цукру білого кристалічного 
Показник Норматив 

за ДСТУ 
Крем 

білковий – 
контроль 

Крем білковий 
з комплексом  
Н-пектин:АН 

Крем білковий 
з комплексом  

LА-пектин:АН 
кМАФАнМ , 
КУО в 1 г, не 
більше 

1,0х104 1,8 х103 9 х102 1,5 х103 

Бактерії колі 
форми в 0,01 г 

не допускаєть-
ся 

не виявле-
но 

не виявлено не виявлено 

Salmonella в 25 
г 

не допускаєть-
ся 

не виявле-
но 

не виявлено не виявлено 

Плісняві гриби,  
КУО в 1 г, не 
більше 

100 < 10 < 10 < 10 

Дріжджі, КУО 
в 1 г, не більше 50 < 10 < 10 < 10 

S.aureus в 1 г не допускаєть-
ся 

не виявле-
но 

не виявлено не виявлено 

 
 

Таблиця 5.3  
Аналіз дериватографічних кривих гелів пектину й альгінату     

натрію 
Склад зразка Маса води, яка втрачається зразками за 

зонами, мг  
25-75 °С 76-100 °С 100-150 °С 

Н-пектин 3 29 150 
LA-пектин 6 55 123 
АН 8 59 120 
Н-пектин:АН 5 18 170 
LA-пектин:АН 6 32 141 

 
. 
За температури 76 – 100° С видаляється мікрокапілярна волога. 

ЇЇ кількість за табличними даними достатньо відрізняється для дослід-
них систем серед окремих полісахаридів. Найменше виділяє води зра-
зок із H-пектином. Практично вдвічі більше – LA-пектин і АН. Така 
різниця щодо втрати маси води полісахаридами за цей період може 
пояснюватись різницею в кількості попередньо поглинутої ними води, 
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що обумовлено різною кількістю функціональних груп, і енергією її 
зв’язування. 

Маса води, що видаляється із зразків із комплексами полісаха-
ридів за цей період, набагато менша за масу води, що видаляється із 
зразків з окремим гідроколоїдом. Тому в даному випадку коректніше 
говорити про збільшення кількості саме зв’язаної вологи, що утриму-
ється системою завдяки взаємозв’язку між функціональними групами 
полісахаридів. Така система буде потребувати більшої енергії або ви-
щих температур для видалення води. Дійсно, найбільша частка води із 
гелів видаляється за високих температур, в інтервалі 100-150° С. І цей 
показник в комплексах найбільший. 

Ступінь зв’язування води з полісахаридом може характеризува-
тись швидкістю втрати вологи. За однаковий час кількість води, що 
видалиться, буде різною. За результатами обчислень даних кривої ТГ 
та зміни маси води для кожного дослідного зразка побудовано куско-
во-лінійну функцію, що дозволяє відслідкувати швидкість виділення 
вологи за різними температурними інтервалами. Чим більший кут 
нахилу, тим більша швидкість виділення води. Графіки представлені 
на рис. 5.7. Вони характеризуються трьома періодами, які відповіда-
ють зонам прогрівання зразків. У першому і другому періодах крива 
має великі кути нахилу, що пояснюється інтенсивним видаленням 
вологи. Дійсно, швидкість видалення води із зон вільної і капілярної 
вологи вища, ніж із зони води зв’язаної. У третій зоні кут нахилу кри-
вої різко зменшується, тобто швидкість видалення води значно спові-
льнюється. 

Порівнюючи між собою залежності відмітимо, що в першому 
періоді АН втрачає воду із найменшою швидкістю, але цей період для 
нього характеризується найбільшою кількістю видаленої води серед 
полісахаридів – 8 мг (табл.5.3). Це свідчить про те, що вона легше 
видаляється і ступінь утримування її менша за пектини. Можливо, під 
час набухання АН утворюється нерівномірна полімерна сітка, з більш 
пористою поверхнею, в якій знаходиться вода, недостатньо міцно 
зв’язана з полісахаридом.  

У третьому періоді, коли температура збільшується до 100° С і 
вище, швидкість видалення води у всіх зразків набагато зменшується. 
Але між ними також спостерігається невелика різниця. Найбільш по-
вільно видаляється вода із зразка з Н-пектин, найшвидше – із зразка з 
АН. За цей період зразок Н-пектин втрачає основну свою кількість 
води – 150 г (або 79 %), АН – 120 мг (або 66%). 

Така поведінка полісахаридів відображується на швидкості 
втрати води їх комплексами, що показано на рис. 5.8. 
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Н-пектин  

 
LА-пектин  

 
АН 

 
 

Рис. 5.7. Графіки кусково-лінійних функцій виділення вологи з  
гелів пектинів і альгінату натрію 
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Ми бачимо, що сумісне застосування АН і пектину значно змі-
нює характер кривих і, відповідно, швидкість втрати вологи. Невели-
кий перший період відображує повільну втрату вільної води зразками 
і, особливо для зразка з LА-пектином. Цей зразок складається із пере-
важної кількості АН (LА-пектин:АН -0,3:0,8%), який у першому 
періоді віддавав найповільніше вологу. Тому це накладає свій відбиток 
на характер кривої у першому періоді.  

 
 

 
Н-пектин:АН 

 
LА-пектин:АН 

 
Рис. 5.8. Графіки кусково-лінійних функцій виділення вологи 

з гелів комплексів пектинів і альгінату натрію 
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Також повільно втрачається вода із зразків і в другому періоді. 

Як свідчать дані табл. 5.3, за цей період із систем виділяється вдвічі 
менша кількість води, що свідчить про її міцне утримування полісаха-
ридною сіткою. Тобто, для її видалення необхідно докласти більших 
зусиль або збільшити температуру. 

Підтверджено, що найбільша частина втрати маси зразками спо-
стерігаєть-ся в третьому періоді, в якому відмічено дещо вищу швид-
кість для комплексу Н-пектин:АН. Завдяки цьому, із зразка за цей 
період видаляється більша кількість води – 170 мг порівняно із ком-
плексом LА-пектин:АН – 141 мг. 

За допомогою проведеної математичної обробки, визначено ро-
зподіл вільної та зв’язаної вологи у різних зразках, табл. 5.4.  

 
 

Таблиця 5.4  
 Кількість вільної та зв’язаної вологи в системах з пектином і аль-

гінатом натрію 

Склад зразка Вільна волога, % Зв’язана волога, % 

Н-пектин 21 79 
LA-пектин 38 62 
АН 34 66 
Н-пектин:АН 11 89 
LA-пектин:АН 20 80 

 
 
Аналіз табличних даних підтверджує, що «слабкі» гелеві систе-

ми з комплексами полісахаридів утворюють більш міцну сітку, ніж 
монокомпонентні гелеві системи. Така структура здатна зв’язати біль-
шу кількість води й забезпечити її утримування. На нашу думку, це є 
підтвердженням того, що в дисперсних системах виникають додаткові 
зв’язки між макромолекулами альгінату й пектину, які призводять до 
зміцнення  їх просторової структури. 

Відомо, що на формування структури дисперсних систем 
значний вплив здійснює рН середовища. З метою стабілізації пінної 
системи наприкінці збивання білкових кремів додають лимонну кисло-
ту, яка зміщує ізоелектричну точку білку й сприяє переструктурізації 
білкових глобул.  

Для встановлення впливу кислоти на формування структурно-
механічних властивостей пінної системи білкових кремів із зменше-
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ною кількістю цукру та рекомендації оптимальних значення рН для 
формування дослідних пін досліджено такі показники як пластичність 
і м’якість пінної структури, її піддатливість руйнуванню внаслідок 
механічної воздії. Результати, що представлені в табл. 5.5, показують 
підвищення відновлюваності, пружності піно-драглеподібної маси, 
зниження показників загальної деформації й пластичності.  

 
 

Таблиця 5.5 
Структурно-механічні показники білкових кремів за різних рН 

№ 
з/п 

Зна-
чен-
ня 
рН 

Плас-
тич-

ність, % 

М’якість, 
% 

Віднов
люва-
ність, 

% 

Модуль 
пруж-

ності, Па 

Загальна 
дефор-
мація, % 

Білковий крем з комплексом Н-пектин:АН 
1 рН 6 14,8 16,8 74,6 120,6 28,3 
2 рН 5 18,6 19,3 68,8 93,3 32,0 
3 рН 4 9,4 10,7 83,0 203,7 19,1 
4 рН 3 9,2 11,4 83,4 206,1 20,0 

Білковий крем з комплексом LА-пектин:АН 
1 рН 6 19,8 20,6 67,2 86,5 34,1 
2 рН 5 26,2 27,1 58,7 59,9 43,0 
3 рН 4 16,2 17,1 72,4 110,4 29,1 
4 рН 3 13,5 16,9 75,2 123,3 28,2 

 
 
Додавання електролітів призводить до стискання дифузійного 

шару і зменшенню оболонки міцел. Все це сприяє утворенню 
внутрішніх структур. 

В межах рН=3-4 відбувається часткова кислотна денатурація 
білкових молекул і структура крему суттєво втрачає пластичність і 
м’якість. Додавання насичених розчинів електролітів викликає десоль-
ватацію (дегідратацію) по всій поверхні ВМС, що призводе до коагу-
ляції або висолювання, тобто розділенню системи на дві фази, а не до 
гелеутворення. Такі зміни погіршують здатність крему до намазуван-
ня, його адгезійні властивості. Окрім цього, в таких межах рН в кремах 
розвивається надмірно кислий смак.  

Представлені закономірності підтверджуються результатами 
обчислень кривих течії і плинності, які показують збільшення значень 
показників динамічної в’язкості, міцності утвореної в системі надмо-
лекулярної структури із зменшенням значень активної кислотності     з 
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6 до 4. Тобто, в системі створюються оптимальні умови для функціо-
нування  білково-полісахаридного комплексу, який надає стабільності 
пінній системі до дії обертового руху. За рН менше ніж 4 показники 
суттєво зменшуються, оскільки великі концентрації кислоти здій-
снюють дегідратуючий вплив на молекули високомолекулярних стру-
ктур, що супроводжуються виділенням води, погіршенням реологічних 
характеристик.  

Такі зміни спостерігаються і під час визначення стійкості білко-
вих кремів за різних рН. Зразки білкових кремів з різними значеннями 
рН витримували 5 діб в лабораторних умовах +20±2о С. Аналіз пока-
зав, що креми з рН 4 і нижче мають нестабільну структуру, яка здатна 
розшаровуватись у часі. На п’яту добу його стійкість зменшується на 
5-7%, а крему з рН 3 – на 19-21%. 

Результати досліджень пружно-пластичних, реологічних та по-
казників стійкості дозволили визначити оптимальні значення активної 
кислотності для структуроутворення білкових кремів з комплексами 
полісахаридів і зниженою кількістю ЦБК: для крему білкового з ком-
плексом H-пектин:АН рН опт знаходяться в межах 4,5..5, а для крему 
білкового з комплексом LA-пектин:АН рН опт – в межах від 5..5,7. 

Забезпечення необхідних показників активної кислотності може 
досяга-тися не тільки за рахунок введення кислоти, як окремої сирови-
ни, але й за рахунок кислотовміщуючих продуктів. Наприклад, ягідних 
пюре, соків, тощо. Окрім необхідних структурно-механічних характе-
ристик, креми набувають різноманітних органолептичних властиво-
стей (смаків, відтінків, кольору), збагачуються функціональними хар-
човими інгредієнтами. Запропоновано розглянути можливість введен-
ня ягідного пюре, а саме з ягід чорниці і обліпихи. 

Ці ягоди районовані у будь-якому регіоні України і є доступни-
ми для споживання широкому колу населення. Аналіз хімічного скла-
ду пюре, табл. 5.6 указує, що обліпихове пюре багате на вітамін С, 
калій, магній, кальцій, пектинові речовини, а чорниця – на β-каротин, 
калій, кальцій, фосфор.  

Тому, за рахунок їх внесення, продукція безумовно буде попов-
нюватись багатьма мікро- та мікроелементами, які необхідні для здо-
ров’я людини. Пюре має виражені, притаманні для відповідної ягоди, 
органолептичні показники, кислотність в межах рН 2-3 і вологість    
10-12%. Їх введення, буде здійснювати вплив на органолептичні, фізи-
ко-хімічні і структурно-механічні показники білкових кремів.  
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Таблиця 5.6 
Хімічний склад пюре з ягід чорниці і обліпихи 

  Вибір раціональних концентрацій пюре базувалось на опти-
мальних смаку, й кольору кремів, значеннях рН. Оскільки обліпихове 
пюре має рН – 2,6, його запропоновано вносити в білкові креми з ком-
плексом Н-пектин і АН, який потребує нижчих значень рН, а пюре 
чорниці, що має рН – 3 – в білковий крем з комплексом LА-пектин і 
АН. Тоді, раціональними дозуваннями для обліпихо-вого пюре є        
16-20%, а для чорничного – 17-20% до маси білково-цукрової суміші. 

Білкові креми з ягідними пюре змінюють смак і колір, що роз-
ширює кольорову гаму кремів без застосування барвників. Вони мають 
помірно солодкий з кислинкою смак, розпушену структуру.  

За допомогою рентгеноскопічних досліджень, представлених на 
рис. 5.9, встановлено, що білкові креми за розробленими рецептурами 
не містять піки на кристали, які свідчать про наявність вкраплень ЦБК. 

Водночас, зменшення ЦБК сприяє підвищенню вологості в зра-
зках: з 26% у контрольного до 28% – в зразках із комплексами і до 30% 
– з комплексами і пюре. Але вода, яка традиційно зв’язується у конт-
рольному зразку із ЦБК, у дослідних зразках зв’язується з пектином і 
альгінатом натрію і не виділяється у вигляді вільної вологи. Це підтве-
рджують і показники стійкості, які у всіх зразків кремів залишаються 
100% протягом 5 діб витримування. 

 
 
 

Біологічно-активна речовина (БАР) 
Вміст БАР в пюре, мг/100 г 

пюре 
обліпихи 

пюре  
чорниці 

Каротини (в перерахунку на β-каротин)  6,1  9,8  

Вітамін С  98,6  18,1  
Токофероли  1,9  0,4  
Калій  102,4  127,7  

Магній  18,5  16,1  

Кальцій  20,3  23,2  
Фосфор  6,9  17,8  
Залізо  1,1 0,4 
Пектинові речовини  700  280  
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БК за традиційною  
рецептурою 

БК із обліпиховим 
пюре 

БК із чорничним пюре 

 
Рис. 5.9. Дифрактограми білкових кремів 

 
Встановлено, що додавання пюре не вносить суттєвих змінень у 

показники структурно-механічних властивостей кремів. В зразках 
кремів із пюре дещо знижується пластичність і м’якість, несуттєво 
підвищуються значення динамічної в’язкості. Тобто наявність в пюре 
пектинових речовин, клітковини та інших харчових волокон дещо 
підвищують опір системи до механічної дії. 

Із урахуванням всіх висновків проведених досліджень запропо-
новані рецептури сирцевого білкового крему «Ніжний обліпиховий» - 
з комплексом Н-пектин:АН і обліпиховим пюре та «Ніжний чорнич-
ний» - з комплексом LА-пектин:АН та чорничним пюре. Креми мають 
збагачений хімічний склад, розрахунок якого наведено в табл. 5.7.  

З табл.5.7 видно, що за деякими елементами білкові креми «Ні-
жний обліпиховий» та «Ніжний чорничний» забезпечують достатньо 
високий відсоток від добової потреби споживання. Наприклад, 100 г 
крему «Ніжний обліпиховий» надають організму людини 30% від до-
бової потреби у вітаміні С, 24% - в каротинах, 21% - у магнію. А спо-
живання 100 г крему «Ніжний чорничний» забезпечує потреби людини 
майже на 40% - у β-каротині та, майже на 20%, - у магнію. Відповідно, 
за цими показниками креми з обліпиховим або чорничним пюре можна 
віднести до категорії «Функціональний харчовий продукт». 

Наявність гідроколоїдів у складі крему також надає функціона-
льних властивостей кремам, оскільки як пектин так і альгінат натрію 
рекомендовані до споживання з метою виведення із організму радіо-
нуклідів, токсичних елементів, диоксину й диоксиноподібних сполук. 

 
 

Таблиця 5.7 
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Біологічна цінність кремів «Ніжний обліпиховий» і «Ніжний чор-
ничний» 

Компонент Вміст в білко-
вому кремі, 
мг/100 г 

Добова 
потреба, 
мг/добу 

% від добової 
потреби в 100 

г крему 

«Н
іж
н
и
й

 о
бл
іп
и
хо
в
и
й

» Каротини (в перера-
хунку на β-каротин) 

1,22 5 24,4 

Вітамін С 19,72 70-80 24,65 
Токофероли 0,38 10 3,8 
Калій 20,48 3000-5000 0,68 
Магній 3,7 17 21,76 
Кальцій 4,06 900 0,45 
Фосфор 1,38 1200 0,12 
Залізо 0,208 16 1,3 

«Н
іж
н
и
й

 ч
ор
н
и
ч
н
и
й

» Каротини (в перера-
хунку на β-каротин) 

1,96 5 39,2 

Вітамін С 3,62 70-80 4,53 
Токфероли 0,08 10 0,8 
Калій 25,54 3000-5000 0,85 
Магній 3,22 17 18,94 
Кальцій 4,64 900 0,52 
Фосфор 3,56 1200 0,3 
Залізо 0,076 16 0,48 

 
 
 
 
Поряд з цим в літературних джерелах є відомості, що надмірне 

споживання пектину викликає вилучення з організму людини корис-
них кальцію й заліза [1,4]. З метою визначення комплексної дії пекти-
ну, альгінату натрію на живий організм були проведені доклінічні 
випробування полісахаридів на щурах та мишах. Полісахариди вводи-
ли безпосередньо до шлунку через зонд для точного контролю спожи-
тої речовини. Після 30 діб годування щурів проводили аналіз їх крові 
на склад мінеральних речовин, результати якого представлені                
в табл. 5.8. 
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Таблиця 5.8 
Мінеральний склад крові щурів після споживання пектину і  

альгінату натрію 

Показни-
ки 

Кон-
троль АН 

Н-
пек-
тин 

LA-
пек-
тин 

Н-
пек-

тин:АН 

LA-
пек-

тин:АН 
Залізо, 
мкмоль/л 

39,8 40,1 39,5 38,6 40,0 39,9 

Кальцій, 
ммоль/л 

3,0 3,0 2,9 2,7 3,1 3,0 

Калій, 
ммоль/л 

6,3 6,6 6,4 6,5 6,4 6,3 

Натрій, 
ммоль/л 

99,7 102,1 97,9 101,6 102,3 101,8 

Мідь, 
ммоль/л 

45,5 42,1 45,1 43,6 42,3 43,0 

Магній, 
ммоль/л 

1,6 1,55 1,66 1,61 1,53 1,57 

 
Аналіз табличних даних свідчить, що тривале споживання пек-

тину дійсно, дещо зменшує вміст заліза, кальцію, міді в крові порівня-
но із контрольною групою. Альгінат натрію зменшує кількість міді й 
магнію. Але в комплексах показники кардинально змінюють свій ха-
рактер. Не відбувається зменшення заліза, кальцію, калію; збільшуєть-
ся вміст натрію. Залишається зменшеним вміст магнію, але цей еле-
мент може бути доповнений в організмі за рахунок споживання кремів 
з обліпиховим або чорничним пюре, які ним багаті. Тобто, споживання 
пектину, альгінату натрію та їх комплексів не має негативного впливу 
на мінеральний склад крові.  

Результати аналізу крові на вміст глюкози та холестерину,     
табл. 5.9, виділяє  тенденцію до зниження глюкози й холестерину; 
споживання добавок в комплексах знижує ці показники більшою 
мірою. 

Серед дослідних полісахаридів найбільш активним детоксикан-
том є альгінат натрію і в комплексах з пектином він збільшує їх анти-
токсичні властивості на 6-7%, табл. 5.10. 

Таким чином доведено, що споживання пектину і АН в ком-
плексах не наносить шкоди організму. Навпаки, регулярне їх спожи-
вання сприяє зниженню рівня холестерину й глюкози, забезпечує 
більшу тривалість життя після отруєння іонами радіоактивних металів. 
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Таблиця 5.9 

Вплив пектину і альгінату натрію на рівень глюкози та              
холестерину в крові 

Показники Контроль АН Н-пектин LA-
пектин 

LA-
пектин:АН 

Н-
пек-

тин:АН 

Глюкоза, 
ммоль/л 

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

Загальний 
холесте-
рин, 
ммоль/л 

5,0 4,9 5,1 4,8 4,9 4,8 

 
 

Таблиця 5.10 
Антитоксичні властивості пектину і альгінату натрію 

Показники 
Кон-
троль АН 

Н-
пектин 

LA-
пектин 

Н-
пек-

тин:АН 

LA-
пек-

тин:АН 
Тривалість 
життя, с 1100±50 1320±301210±28 1240±50 1280±45 1340±40 

% зміни 
відносно 
контролю 

 20 10 12,7 16,4 21,9 

 
 

Висновки 

 
1. Аналіз даних науково-технічної інформації та проведений 

комплекс експериментальних досліджень дозволили обґрунтувати та 
підтвердити позитивний вплив пектину і альгінату натрію на форму-
вання якості білкових кремів зниженої цукромісткості.  

2. Вивчення впливу пектину та альгінату натрію на процес піно-
утворення яєчного білку дозволило визначити, що на ПУЗ, стійкість та 
густину піни впливають час введення полісахариду, його концентра-
ція, поодиноке внесення або у складі комплексу. Встановлено, що 
найкращі показники ПУЗ ЯБ відмічені за умови додавання АН на 7-й 
або 8-й хв збивання, а пектинів на 3-ій або 4-ій хв збивання, що 
пов’язано із їх різними показниками гідрофільності, ступеню та швид-
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кості набухання. Найкращі результати отримані при додаванні 
гідроколоїдів у комплексах. За сумісного введення добавок одночасно 
підвищується ПУЗ ЯБ і забезпечується абсолютна стабільність пінної 
системи. Оптимізовані параметри процесу піноутворення і визначені 
раціональні концентрації пектину і альгінату натрію для стабілізації 
пінної системи: для комплексу LА-пектин і АН відповідно 0,3% і 0,8%, 
для комплексу та H-пектин і АН відповідно 0,6% і 0,4% до маси ЯБ 
відновленого. 

4. Внесення комплексів пектину й альгінату натрію в рецептуру 
білкового крему дозволяє знизити концентрацію ЦБК на 25% без нега-
тивного впливу на стійкість, густину й мікробіологічні показники його 
якості. Це досягається здатністю структурною сіткою комплексів 
гідроколоїдів зв’язувати й утримувати значну кількість води. Встанов-
лено, що в розчинах з комплексами полісахаридів спостерігається 
більш міцна внутрішня структура, що пов'язано із виникненням додат-
кових водневих зв’язків між молекулами гулуронової та галактуроно-
вої кислот альгінату натрію та пектину. 

5. Визначено, що оптимальні значення рН для формування стук-
турно-механічних властивостей кремів з комплексами полісахаридів 
знаходяться в межах рН 5,7…4,5, забезпечення яких запропоновано 
здійснювати введенням ягідних пюре – чорниці або обліпихи. Із 
урахуванням органолептичних показників встановлені раціональні 
концентрації обліпихового пюре – 16-20% до маси білково-цукрової 
суміші, чорничного – 17-20%. Внесення ягідних пюре в білкові креми 
надає їм статус «функціонального харчового продукту», оскільки спо-
живання 100 г крему «Ніжний обліпиховий» забезпечує організм лю-
дини на 30% від добової потреби у вітаміні С, на 24% - в каротинах, на 
21% - у магнію. А споживання 100 г крему «Ніжний чорничний» за-
безпечує потреби людини майже на 40% - у β-каротині та, майже на 
20%, - у магнію. 

Результати доклінічного випробування пектину і альгінату на-
трію на щурах і мишах дозволили встановити, що найбільш активним 
детоксикантом є альгінат натрію, він збільшує антитоксичні власти-
вості пектину на 6-7%. Комплекси полісахаридів залишають вміст 
мікроелементів у крові на рівні контрольного зразка, знижують рівень 
глюкози і холестерину.  
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high protein additives. It is developed a recommendations for using of cereal and bean for 

fortification of bakery products produced with wheat flour, based on its protein content 

and amino acids formula. It is described an existing methods of fortification of bakery 

products and is shown advantages of using for this aim a supplements with high protein 

content concentrates and isolates). 
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Розвиток агропромислового комплексу, впровадження нових 

технологій та підвищення ступеню використання сировини у харчовій 
промисловості дають змогу практично повністю вирішити проблему 
недостатності харчування населення у більшості розвинених країн 
світу. Тому на перший план виходить питання збалансованості хіміч-
ного складу харчових продуктів з метою щонайповнішого задоволення 
потреб організму людини. Відомо, що раціон сучасної людини містить 
надлишкову кількість вуглеводів (переважно – легкозасвоюваних), у 
той час як вміст білка є недостатнім (за різними даними, дефіцит білка 
у світі може сягати 25 млн. т/рік [1]. Особливо це стосується громадян 
країн з невисоким рівнем прибутків (до яких, на жаль, останні десяти-
ліття належить і Україна), оскільки вони споживають молочних, яєч-
них та м’ясних продуктів значно менше рекомендованих кількостей, 
задовольняючи свої енергетичні потреби переважно за рахунок проду-
ктів з високим вмістом вуглеводів (картоплі, кукурудзи, макаронних та 
хлібних виробів). Завдання збалансування саме хлібобулочних виробів 
є одним з першочергових, оскільки вони належать до продуктів по-
всякденного вживання. Проведений нами розрахунок хімічного складу 
та біологічної цінності хлібних виробів показав, що вони (незалежно 
від виду і сорту борошна, з якого виготовлені, та рецептури) містять 
значний надлишок вуглеводів, а білки дефіцитні за вмістом лізину та 
треоніну (табл. 6.1). 

Зважаючи на те, що переважна кількість вуглеводів у хлібобу-
лочні вироби вноситься з борошном, яке належить до основної сиро-
вини і кількість якого не може бути зменшена без суттєвого погіршен-
ня споживчих властивостей кінцевого продукту, найдоцільнішим шля-
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хом збалансування хімічної складу хлібної продукції є її збагачення 
білком. Перевагу слід віддавати продуктам, які незначно впливатимуть 
не перебіг технологічного процесу і якість готових виробів, у той же 
час забезпечуючи суттєве підвищення кількості білка у кінцевому 
продукті.  

 
Таблиця 6.1 

 Характеристика харчової цінності хлібобулочних виробів 

Хлібобулочний виріб 
Співвідношення 
білків та вугле-
водів (норма 1:4) 

Скор лімітую-
чих амінокислот 
Лізин Треонін 

Хліб житній з сіяного борошна 1:11,1 74 80 
Хліб житній з обдирного боро-
шна 1:7,7 61 93 

Хліб житній з обойного борош-
на 1:6,5 61 80 

Хліб Дарницький 1:7,6 57 86 
Хліб Бородінський 1:7,4 57 76 

Хліб пшеничний з борошна в/г 1:6,9 45 66 
Хліб пшеничний з борошна І г 1:6,8 51 78 

Хліб пшеничний з борошна ІІ г 1:6,0 52 78 
Хліб пшеничний з обойного 
борошна 1:5,5 57 78 

Батони столові з пшеничного 
борошна в/г 1:7,3 46 67 

Батони нарізні з пшеничного 
борошна І г 1:7,2 51 78 

Батони прості з пшеничного 
борошна ІІ г 1:5,8 52 78 

Булочки здобні з пшеничного 
борошна в/г 1:7,6 65 79 

Здоба звичайна з пшеничного 
борошна І г 1:7,4 54 81 

  
 
З цієї точки зору найкращими збагачувачами є концентровані 

білки чи білоквмісні продукти, оскільки їх можна вносити у невеликих 
кількостях (що позитивно позначиться на технологічній складовій 
процесу виготовлення продукції), у той же час забезпечуючи суттєве 
збільшення вмісту білка у готових виробах. Слід також прагнути до 
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максимального підвищення біологічної цінності збагаченого продукту, 
яка визначатиметься засвоюваністю білка, його збалансованістю за 
вмістом основних незамінних амінокислот та високим вмістом ліміту-
ючих амінокислот. Зважаючи на те, що до найкращих за амінокислот-
ною формулою та рівнем засвоюваності білка належать м’ясні, молоч-
ні та яєчні продукти, хлібопекарською промисловістю розроблено 
цілий ряд збагачених ними (як у нативному, так і у концентрованому 
вигляді) хлібних виробів [2]. 
Однак слід враховувати, що у сучасному світі ставлення до тваринних 
джерел білка стає все стриманішим. Цьому є кілька причин: 

• активне використання у тваринництві фармакологічних засо-
бів (гормонів – регуляторів росту, антибіотиків тощо); 

• періодичні спалахи масових панзоотій (тваринних епідемій), 
що набували континентального характеру; 

• негативний вплив промислового тваринництва на екологічну 
ситуацію (за висновками ФАО, тваринницька галузь виділяє в атмос-
феру більше парникових газів, ніж автомобільний транспорт [3]); 

• одержання тваринного білка значно витратніше, оскільки у 
трофічному ланцюгу рослина-тварина може втрачатися до 80 % почат-
кового білка [4, 5], що позначається на вартості білка і закономірно 
призводить до подорожчання збагаченої ним продукції; 

• щороку збільшується кількість людей, які віддають перевагу 
постійному чи періодичному вегетаріанському типу харчування           
(з релігійних або етичних мотивів).  

Усі ці фактори призвели до підвищення зацікавленості вироб-
ників харчової продукції у доступних джерелах рослинного білка. 

 
6.1. Рослини як джерело білка 

 
Проводячи порівняльне оцінювання можливих джерел рослин-

ного білка, слід зважати на об’єми вирощування, продуктивність і 
стабільність врожаїв, вихід білка та його якість (біологічну цінність, 
безпечність, функціональні властивості), а також можливість безвідхо-
дного виробництва та економічні показники процесу виділення білка. 
На основі статистичних даних нами проведено порівняльний аналіз 
найпоширеніших сільськогосподарських культур України, що можуть 
бути використані для одержання харчового рослинного білка, проана-
лізовано їх хімічних склад, масштаби вирощування та урожайність. 
Додатково бралася до уваги можливість безвідходної переробки рос-
линної сировини з одночасним одержанням як білкової, так і вуглево-
дної чи олійної складової.  
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На першому етапі було проаналізовано зернові культури, які є 
традиційними для нашого агросектору. Порівнюючи вміст білка (рис. 
1), можемо зробити висновок, що серед традиційних зернових культур 
найбільше його міститься у пшениці та тритикале, а найменше – у 
рисі, однак різниця між ними незначна і не перевищує 5% [6]. 

 

 
Рис. 6.1. Вміст білка у насінні традиційних зернових культур 

 
 

Значно вищим є вміст білка у насінні соняшника (близько 20%), 
а у насінні сої кількість білка може сягати 35%, що майже втричі пере-
вищує показники усіх зернових культур (рис. 6.2). 

Однак, оцінюючи перспективність цих культур з точки зору 
можливого одержання рослинного білка, слід враховувати масштаби їх 
культивування та врожайність 

Як бачимо (рис. 6.3), в Україні 95% усіх обсягів зібраного вро-
жаю становлять, у порядку зменшення, кукурудза, пшениця, соняш-
ник, ячмінь та соя (при цьому на перших три культури припадає бли-
зько 80% врожаю) [7]. 
 

0 2 4 6 8 10 12 14

Тритикале

Пшениця

Просо

Гречка

Сорго

Ячмінь

Кукурудза

Овес

Жито

Рис

Вміст білка, %



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

196 

 
Рис. 6.2. Вміст білка у насінні бобових культур 

 

 
 

Рис. 6.3. Відсоткове співвідношення обсягів вирощуваних в Україні 
сільськогосподарських культур 
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Для зручності порівняння урожайностей досліджуваних культур 
було проведено розрахунок кількості білка, який може бути отриманий 
з 1 га площі (за умови його повного вилучення). Наведені дані         
(рис. 6. 4) свідчать, що серед традиційних культур за цим показником 
найперспективнішими є соя, кукурудза, пшениця та соняшник. Додат-
ковою їх перевагою є те, що білок з насіння цих культур можна одер-
жувати як побічний продукт після вилучення жирової (олія у сої та 
соняшнику) чи вуглеводної (крохмаль пшениці й кукурудзи) складо-
вої. 

Оскільки передбачається використовувати одержаний білок на 
харчові цілі, важливим є не лише вміст білка та його «вихід», але й 
якість, що характеризується наявністю та кількістю незамінних аміно-
кислот. Порівнявши вміст амінокислот у білку досліджуваних сільсь-
когосподарських культур [6] з «ідеальним» білком ФАО/ВООЗ, може-
мо зробити висновок, що жодна з них не має збалансованого аміноки-
слотного складу. 

 

 
Рис. 6.4. Умовний «вихід» білка з 1 га сільськогосподарських угідь 

 
 
Розрахувавши амінокислотний скор (відсоткове відношення 

вмісту амінокислот у досліджуваному білку до еталонного), бачимо 
(табл. 6.2), що найдефіцитнішими амінокислотами є лізин і треонін.  

Ці дані слід обов’язково враховувати, приймаючи рішення щодо 
вибору сировини для одержання високобілкових рослинних добавок як  
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з традиційних сільськогосподарських культур, так і з інших видів рос-
линної сировини. 

6.1.1. Існуючі розробки щодо одержання високобілкових 
рослинних добавок 

 
Класичні технології харчової промисловості орієнтовані пере-

важно на виділення «енергетичних» компонентів сировини (жирів та 
вуглеводів), а її білкова складова у вигляді відходів зазвичай викорис-
товується на корм худобі. На жаль, практично не використовуються з 
метою одержання харчового білка найефективніші білокпродукуючі 
біологічні системи – біомаса трави та зеленого листя, водорості та 
мікроводорості. Зміна цієї ситуації з використанням нетрадиційних 
джерел рослинного білка дала б змогу вже через кілька років повністю 
вирішити проблему білкового дефіциту в харчуванні населення, оскі-
льки відомо, що безпосередньо у їжу людина вживає не більше 6 % 
щорічно відновлюваної біомаси рослин [4, 8].  

 
Таблиця 6.2 

Амінокислотний скор білків досліджуваних                                   
сільськогосподарських культур 

Аміно-
кислота 

Гре-
чка 

Жи-
то 

Куку-
рудза Овес Про-

со 
Пше-
ниця 

Соя 
Со-
няш-
ник 

Яч-
мінь 

Валін 115 92 81 121 79 83 120 103 104 

Ізолейцин 97 91 76 104 112 88 130 84 93 

Лейцин 91 89 178 103 149 96 109 93 102 

Лізин 77 68 44 70 49 49 109 62 65 

Метионін+ 
цистин 

114 113 80 119 112 107 88 108 110 

Треонін 88 76 60 83 92 72 100 107 85 

Трипто-
фан 

127 131 65 152 152 120 129 163 117 

Феніла-
ланін+ 
тирозин 

117 123 136 153 141 141 128 128 148 
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Зокрема, існують розробки щодо одержання білкового концент-
рату (масова частка білка близько 50%, вихід – 1,6%) із зеленої маси 
люцерни, в якій міститься до 23% білка (до маси сухих речовин) [9]. 
Також розроблено спосіб одержання білково-вітамінної добавки із 
зеленої маси конюшини, люцерни та інших трав, який передбачає пря-
ме віджимання з них зеленого соку з наступним його фракціонуван-
ням, концентруванням і висушуванням. Одержаний продукт з вмістом 
сухих речовин 90% і вмістом білка 35-45% може бути використаний в 
кількості 4-6% для збагачення різних видів хлібних виробів [10, 11].  
У роботі Цулаї Д. Г. запропоновано технологію одержання білкового 
концентрату (вміст білка близько 45%) та ізоляту (близько 85% білка) 
з бадилля картоплі. Показано, що послідовне використання операцій 
дезінтеграції зеленої маси та коагуляції картопляного соку дає змогу 
отримувати протеїновий концентрат в кількості 1,6% до маси бадилля 
(8,6% до маси сухих речовин), а ізолят в кількості 0,33% до зеленої 
маси. Одержані продукти характеризуються високою водоутримуваль-
ною (257 та 212% відповідно) та жироутримувальною здатністю (151 
та 134% відповідно). Максимальна розчинність для протеїнового кон-
центрату досягається за рН 8,5, а для ізоляту – 10,5. Вивчення біологі-
чної цінності одержаних продуктів та їх доступності для протеолітич-
них ферментів показали перспективність їх використання для створен-
ня збагачених рослинними білками харчових продуктів [12]. 

Практично не вимагає витрат на своє культивування мікроводо-
рость спіруліна. Водночас, вміст збалансованого за основними аміно-
кислотами білка у ній може перевищувати 50%, а відсутність целюло-
зи в клітинних стінках полегшує її засвоєння організмом людини, що 
доводить перспективність використання цього сировинного ресурсу 
для одержання білкових добавок високої біологічної цінності та за-
своюваності [13]. До того ж слід враховувати, що водорості трансфор-
мують сонячну енергію в 100 разів ефективніше, ніж наземні рослини: 
для подвоєння своєї біомаси їм потрібно близько 6 годин, у той час як 
птахи витрачають на це до одного місяця, а свині – 2-4 місяці [5]. У 
роботі Воронкової С. С. запропоновано умови культивування мікрово-
дорості спіруліни, за яких у клітинах накопичується до 60% білка. 
Розроблена технологія вилучення білкових речовин з мікроводорості, 
яка передбачає механічне руйнування клітин з наступним лужним 
екстрагуванням, дає можливість одержувати рослинний концентрат з 
вмістом білка 53% та ізолят з вмістом білка 75-82%. Визначення амі-
нокислотного складу одержаного ізоляту показало його високу біоло-
гічну цінність. Для зниження вмісту антипоживних речовин пропону-
ється теплова обробка продукту при 100 °С протягом 10 хв. При цьому 
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констатується величина відносної поживної цінності (RNV) на рівні 
65,9% по відношенню до казеїну [14]. 

Також недостатньо використовуються різні види шротів насін-
ня, що залишаються після вилучення з них олій. Наприклад, у шроті 
гарбузового насіння міститься близько 50% білка, який за сумою неза-
мінних амінокислот перевищує рекомендації ФАО/ВООЗ [15]. Тому 
зусилля науковців і технологів мають бути спрямовані на якомога 
повніше використання наявних резервів рослинного білка. Зокрема, на 
ширше впровадження уже розроблених технологій одержання високо-
цінних концентрованих харчових білкових продуктів з насіння ріпаку, 
свиріпи, льону [16, 17, 18]. 

У роботі Зарицької Н. Є. вивчали можливість одержання білко-
вого концентрату зі шроту сафлори, в якому після вилучення олії за-
лишається близько 26% білка (а у випадку переробки обрушеного 
насіння – до 70% білка). Визначення хімічного складу сировини пока-
зало, що вона містить недостатнью кількість сірковмісних амінокислот 
(скор – 72%), однак багата на фосфор і залізо. Проведене фракціону-
вання білкових речовин сафлорового шроту показало високий вміст 
глютелінів (82-85% від загальної кількості). Підібрані технологічні 
параметри одержання сафлорового білкового концентрату забезпечу-
ють отримання кінцевого продукту з високими органолептичними та 
функціональними властивостями, а також достатнє вилучення антипо-
живних речовин (глікозидів та фенольних сполук). Пропонується ви-
користовувати продукт у вигляді пасти з масовою часткою вологи 75-
78%, що містить близько 92% білка (до маси сухих речовин) [19]. 

У роботі Лекіашвілі Е. І. вивчено можливість і розроблено тех-
нологію одержання білкового концентрату з виноградних кісточок. З 
цією метою пропонується проводити екстрагування шроту виноград-
них кісточок 7%-вим розчином хлористого натрію з наступним оса-
дженням білків з профільтрованого екстракту 10%-вим розчином со-
ляної кислоти. Висушений продукт містить близько 78% білка, що 
складається переважно з альбумінів і глобулінів (90%). Вміст незамін-
них амінокислот в продукті становить 41% від суми усіх амінокислот 
(лімітуючими є метионін та цистин). Харчова цінність одержаного 
білкового концентрату з виноградних кісточок становить 74% по від-
ношенню до казеїну, що дає можливість говорити про перспективність 
використання цієї високобілкової добавки для збагачення традиційних 
харчових продуктів [20]. 

Особливої уваги заслуговують зернобобові культури (квасоля, 
нут, люпин), вміст білка у насінні яких перевищує 20%, а їх вирощу-
вання традиційне для нашої кліматичної зони. Розроблені технології 
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дають можливість отримувати високобілкові концентрати та ізоляти, 
що здатні зробити вагомий внесок у подолання проблеми білкового 
дефіциту харчування [21, 22, 23, 24]. 

У роботі Астаніної В.Ю. розглядається перспективність викори-
стання сочевиці для одержання білкових рослинних препаратів високої 
біологічної цінності. Оскільки білки сочевиці мають високий показник 
перетравлюваності травними ферментами людини (на рівні 83%) та 
перевищують сою за показником утилізації білка, запропоновано тех-
нологію одержання висококонцентрованих білкових препаратів з кін-
цевим вмістом білка не менше 60%. Використання мікробіологічних 
ферментних препаратів для обробки сочевичного борошна з метою 
розщеплення баластних речовин дало можливість одержати білковий 
концентрат з вмістом білка близько 80% та ізолят з вмістом білка бли-
зько 93% . Встановлено, що фракційний склад білкового концентрату з 
сочевиці характеризується удвічі більшим вмістом солерозчинних 
білків порівняно з концентратом сої. Вологоутримуюча здатність кон-
центрату білка сочевиці близька до концентрату соєвого білка, що дає 
можливість говорити про перспективність заміни соєвих білків висо-
кобілковим препаратом із сочевиці [25]. 

Практично невикористаним залишається ресурс горіхоплідних 
культур. Згідно статистичних даних [7], в Україні у 2014 році було 
зібрано понад 102 тис. т. волоських горіхів, які містять у своєму складі 
близько 15% високоцінного білка. За середньої урожайності 78 ц/га 
прогнозований вихід харчового білка перевищує 1200 кг/га, що майже 
удвічі більше, ніж цей же показник для сої. Після холодного пресуван-
ня олії у жмихові залишається близько 45% (у перерахунку на СР) 
білкових речовин і до 15% цінної за своїм складом олії [1], тому він 
може бути використаний безпосередньо як комплексний збагачувач 
хлібобулочних виробів або перероблений у концентрованіші білкові 
продукти.  

6.1.2. Харчові особливості рослинних білків 
 

Слід враховувати, що широкому впровадженню рослинних біл-
ків для збагачення традиційних харчових продуктів стоїть на заваді 
кілька факторів: нижчий ступінь засвоєння (зумовлений наявністю 
клітинних стінок, які не можуть бути розщеплені травними фермента-
ми людини), незбалансованість амінокислотного складу та наявність у 
рослинних продуктах певної кількості антипоживних речовин. 

До небажаних компонентів рослинної сировини, які необхідно 
вилучити в процесі одержання харчового білка чи хоча б знизити їх 
активність, належать [4]: 
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• інгібітори травних ферментів (трипсину та хемотрипсину); 
• олігосахариди рафіноза та стахіоза (у соєвих бобах до 6 % ста-

хіози і близько 1 % рафінози, у насінні соняшнику – близько 3 % рафі-
нози); 

• гемаглютиніни, що викликають «злипання» еритроцитів крові 
людини (наприклад, соїн сої чи рицин рицини); 

• фітинова кислота (переважно у вигляді кальцієво-магнієвої 
солі – фітину); 

• тіоглікозиди олійних культур (особливо рапсу, що містить їх 
до 6 %); 

• сапоніни і таніни (що не є шкідливими, однак впливають на 
смак, запах і колір виділеного білка). 

Також слід враховувати, що внесення рослинних добавок в кі-
лькостях, достатніх для суттєвого підвищення харчової та біологічної 
цінності кінцевого продукту (понад 10%), негативно позначається на 
структурно-механічних властивостях напівфабрикатів, перебігу основ-
них технологічних процесів та якості готової продукції.  

Вказаних недоліків можна уникнути, якщо використовувати 
концентровані форми рослинного білка у вигляді рослинних білкових 
концентратів (з вмістом білка понад 65%) та ізолятів (з вмістом білка 
близько 90%). Процес одержання концентратів та ізолятів передбачає 
проведення механічного подрібнення вихідної сировини, екстракцію з 
неї цільових (чи небажаних) компонентів, очищення білкових розчи-
нів, концентрування і сушіння білкової фракції. До прогресивний ме-
тодів одержання високонцентрованих білкових речовин належать уль-
трафільтрація та зворотній осмос, що базуються на використанні мем-
бран, вибірково проникних для молекул розчиненої речовини (як у 
випадку ультрафільтрації) чи лише для молекул розчинника (зворотній 
осмос). Останнім часом набуває все більшого поширення (зважаючи 
на високу продуктивність, низькі витрати енергії та легкість апаратур-
ного оформлення) набуває метод безмембранного осмосу, в основі 
якого лежить явище осмосу між розчинами з різним хімічним потенці-
алом розчинника [4, 26].  

Додатковою перевагою вказаних продуктів є те, що в процесі їх 
одержання (особливо ізолятів) практично повністю вилучаються інгі-
бітори трипсину та олігосахариди [27]. Високий вміст білка у добавках 
дає можливість вносити їх у технологічно прийнятних кількостях, 
значно покращуючи амінокислотну формулу збагачених виробів за 
рахунок взаємодоповнення лімітуючих амінокислот.  
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6.2. Особливості вибору високобілкових рослинних 

добавок для хлібопечення 

 
Одним з класичних білкових збагачувачів харчових продуктів є 

суха пшенична клейковина (СПК), яка завдяки своїм функціональним 
властивостям та високому вмісту білка (понад 80 %) використовується 
у багатьох галузях харчової промисловості [28, 29]. Легкість внесення, 
позитивний вплив на фізико-хімічні показники тіста та якість кінцевої 
продукції призвели до появи великої кількості хлібних виробів, збага-
чених СПК. Однак при цьому не враховується друга вимога, сформу-
льована для білкової добавки – доповнення лімітуючих амінокислот 
збагачуваних виробів. Адже не слід забувати, що пшеничне борошно 
(з якого чи з додаванням якого виробляється більшість хлібобулочної 
продукції) та СПК мають однакову лімітуючу амінокислоту – лізин, та 
ще й у досить малій кількості (табл. 6.3).  
 
 

Таблиця 6.3 
Амінокислотний склад пшеничного борошна та СПК 

Амінокислота 
Еталон 

ФАО/ВООЗ, 
мг/1 г білка 

Борошно пшеничне 
вищого гатунку 

СПК 

Вміст 
амінокис-

лоти,   
мг/1 г 
білка 

Скор 
аміно-
кисло-
ти, % 

Вміст 
амінокис-

лоти,  
мг/1 г 
білка 

Скор 
амі-
ноки-
слоти, 

% 
Ізолейцин 40 41,7 104 37,0 93 
Лейцин 70 78,6 112 70,8 101 
Лізин 55 24,3 44 18,3 33 
Метіонін + 
цистин 35 34,0 97 47,9 137 
Фенілаланін + 
тирозин 60 77,7 129 84,1 140 
Треонін 40 30,1 75 27,0 68 
Триптофан 10 9,7 97 40,5 405 
Валін 50 45,6 91 10,1 20 
 

Проведені нами розрахунки показали, що внесення СПК й 
справді здатне значно (майже у два рази) підвищити вміст білка у го-
тових пшеничних виробах, однак при цьому його біологічна цінність 
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суттєво знижується. Зокрема, майже на третину зменшується скор 
основної лімітуючої амінокислоти – лізину (рис. 6.5). А це, згідно 
принципу Мітчела-Блока про домінуючий вплив першої лімітуючої 
незамінної амінокислоти на ступінь утилізації решти незамінних амі-
нокислот, призведе до суттєвого зниження ступеню утилітарності усіх 
амінокислот [30]. 

Тому у хлібопекарській промисловості СПК слід розглядати на-
самперед як технологічну добавку для поліпшення якості виробів з 
борошна зниженої якості, а не як білковий збагачувач (оскільки, згідно 
принципу Лібіха [31], повноцінність білка у збагаченому продукті 
може суттєво знижуватися). 

 

 
Рис. 6.5. Зміна кількості білка та скору лізину при внесенні СПК 

 
У той же час збагачення хлібобулочних виробів високобілкови-

ми рослинними добавками, що виготовлені з сировини, яка містить 
достатню кількість чи навіть надлишок лізину (наприклад, з бобових 
культур), здатне призвести до одночасного підвищення як харчової, 
так і біологічної цінності кінцевої продукції. Наприклад, внесення 
соєвого чи горохового білкових ізолятів викликає не лише закономірне 
зростання загальної кількості білка в хлібі, але й суттєве зростання 
вмісту лізину (рис. 6.6).  
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Рис. 6.6. Зміна кількості білка та скору лізину при внесенні соєвого 

та горохового білкових ізолятів 
 

Навіть використання рисового ізоляту, незважаючи не те, що у 
ньому теж першою лімітуючою амінокислотою є лізин (табл. 6.4),  

 
Таблиця 6.4 

 Амінокислотний склад та скор рослинних білкових ізолятів 

Амінокис-
лота 

Ета-
лон 

ФАО/ 
ВООЗ, 
мг/1 г 
білка 

Білкові ізоляти 
Соєвий Гороховий Рисовий 

Вміст, 
мг/1 г 
білка 

Скор, 
% 

Вміст,
мг/1 г 
білка 

Скор, 
% 

Вміст, 
мг/1 г 
білка 

Скор, 
% 

Ізолейцин 40 48,0 120 45,6 114 58,3 146 
Лейцин 70 78,0 111 83,7 120 91,0 130 
Лізин 55 65,0 118 74,9 136 51,2 93 
Метіонін + 
цистин 35 21,0 60 23,7 68 47,0 134 
Фенілаланін 
+ тирозин 60 78,0 130 92,4 154 84,8 141 
Треонін 40 44,0 110 39,0 98 47,5 119 
Триптофан 10 13,0 130 8,8 88 15,6 156 
Валін 50 49,0 98 49,3 99 60,2 120 
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здатне ефективніше за СПК підвищувати біологічну цінність готових 
виробів, хоча скор лізину й не перевищує 100% (рис. 6.7), як це спо-
стерігалося у виробах з внесенням ізолятів бобових. 
 

 
Рис. 6.7. Зміна кількості білка та скору лізину при внесенні           

рисового білкового ізоляту 
 

Зважаючи на вказані переваги, високобілкові рослинні добав-
ки є перспективною сировиною для хлібобулочних виробів підвищеної 
харчової та біологічної цінності. Також вони будуть незамінним реце-
птурним компонентом у випадку розроблення рецептур високобілко-
вих хлібних виробів спеціального призначення – наприклад, для 
спортсменів силових видів спорту чи людей важкої фізичної праці. Як 
відомо, їх добова потреба у рослинних білках сягає майже 50 г [32], 
тому звичайний хліб (що містить до 10% білка) у цьому випадку 
обов’язково потребує корекції свого хімічного складу. Сьогодні на 
ринку України представлено хліб «Білковий київський», що містить 
16% білка. Однак таке суттєве підвищення вмісту білка зумовлено 
внесенням лише СПК, що недоцільно, зважаючи на викладені нами 
вище міркування. Намір же суттєво підвищити білкову цінність хлібо-
булочних виробів за рахунок високобілкових рослинних добавок може 
зумовити потребу їх внесення у кількості понад 5%, що може позначи-
тися на споживчих властивостях кінцевої продукції. Тому нами пропо-
нується сумісне внесення високобілкових рослинних добавок (як осно-
вного білкового збагачувача зі збалансованим амінокислотним скла-
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дом) та СПК (як поліпшувача споживчих властивостей). Зокрема, 
встановлено, що внесення 8% рисового білкового ізоляту разом з     
11,5 % СПК дає змогу не одержати вироби високої якості і підвищити 
загальний вміст білка у хлібі до 17%, але й суттєво збільшити коефіці-
єнт утилітарності цього білка [33]. Адже вміст першої лімітуючої амі-
нокислоти лізину зростає з 34 % (у хлібі, що виготовлений з додаван-
ням лише СПК) до 53% (у досліджуваному зразку), а це закономірно 
призводить до зростання коефіцієнту утилітарності білка з 41,8% до 
55,6%.  

Висновки 

 
1. Аналізуючи хімічний склад традиційних хлібобулочних виро-
бів, встановлено, що більшість з них мають незбалансоване співвідно-
шення білків та вуглеводів (в середньому 1:7 за норми 1:4), а білки цих 
виробів лімітовані за лізином та треоніном. 
2. Проведено порівняльний аналіз тваринних та рослинних білко-
вих збагачувачів і показано переваги останніх з економічної, екологіч-
ної та споживчої точок зору. 
3. На основі оцінки традиційних сільськогосподарських культур 
України, що можуть бути використані для одержання харчового рос-
линного білка, з позиції їх хімічного складу, масштабів вирощування 
та урожайності показана перевага комплексного перероблення рослин 
з одночасним одержанням білкової та жирової або вуглеводної складо-
вої сировини. 
4. Наведено результати досліджень щодо можливості використан-
ня нетрадиційних білокпродукуючих біологічних систем – зеленої 
маси трав і листя, водоростей і мікроводоростей. 
5. Показана перспективність використання для харчових цілей 
висококонцентрованих білкових добавок – концентратів та ізолятів, 
вказано на основні технології їх одержання. 
6. З урахуванням функціональних властивостей, вмісту білка та 
амінокислотного складу високобілкових рослинних добавок наведено 
основні вимоги до їх вибору в технології хлібопекарського виробницт-
ва.  
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Abstract: For today large attention is spared to the natural chemicals that is contained in 

fruit and vegetables and play an important role the feed of people. One of such substances 

there is a pectin. A pectin is an important component for the vital functions of man and his 

organism, yielding to after the value only chlorophyll - irreplaceable for forming 

haemoglobin. Pectin that is imported and used for modern food industry and creation of 

curative preparations and additions, on the indexes of cleaning from ballast substances not 

always satisfies to the requirements of Ministry of health Ukraine. Therefore his use on 

purpose, through the subzero index of his cleaning, very limit. Absence of home production 

is main reason of deficit of the high-cleared pectin for food and medical industries. In this 

connection a method is worked out cleaning of pectin substances, that get from wastes of 

exit-juice production. By objects in laboratory and productive researches became fresh to 

the citrus, apple, quince, beet and carrot spues after an exception a from 60 % to 87 % juice 

from raw material, that used for the receipt of pectin and ioning resins of NW - R10 and QA 

10 - AF for his cleaning. It is conducted research of physical and chemical properties of 

pectin from fruit and vegetable wastes and worked out technology of their cleaning. 
 

Keywords: pectin, spues, poliuronid, cationite, anionite 
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Наявність у пектинових речовинах вільних карбоксильних груп 

галактуронової кислоти обумовлює їх властивість зв’язувати у травне-
вому тракті іоні тяжких металів (свинець, кобальт, кадмій, цинк, хром 
та інші) із послідуючим утворенням нерозчинних комплексів (пекти-
натів, пектатів), які не всмоктуються і виводяться з організму. Пекти-
нові речовини регулюють вміст холестерину, позитивно впливають на 
реакції дихання і обмін речовин у клітині, підіймаючи стійкість до 
алергії. 

Роль пектинових речовин у лікувально-профілактичному харчу-
ванні загальновідома. Розрахунки Міністерства охорони здоров’я по-
казали, що при профілактичній нормі – 2 г/добу пектину і лікуваль-
ний – 4 г/добу, для України необхідно не менше 5 тис. т високоочище-
ного пектину (із вмістом баластних речовин не більше 15%) на рік. 
Сфери застосування пектину у консервній галузі також пов`язана з 
його технологічними властивостями (здатністю утворювати драглі, 
желе, підвищувати в`язкість та ін.) а також з його лікувальною дією 
(природнього сорбенту, здатного утворювати малорозчинні комплекси 
з катіонами важких металів і радіонуклідами, з органічними токсина-
ми). Одним з найбільш важливих вимог до пектинових речовин, які 
одержують з фруктів, овочів та цитрусових – це показник їх чистоти, 
що дуже важливо для створення групи консервованих продуктів оздо-
ровчого та лікувально-профілактичного призначення, де потрібен ви-
сокоочищений пектин із вмістом баластних речовин не більше 8 –10%. 
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7.1. Фізико-хімічні та технологічні властивості       

пектинових речовин і їх використання у виробництві 

 
Пектин – водорозчинна речовина, вільна від целюлози та скла-

дається з частково чи повністю метоксильованих залишків полігалак-
туронової кислоти. Згідно сучасним уявленням пектин має лінійну 
структуру. Основою пектинових речовин є молекулярний ланцюг з 
залишків Д-галактуронової кислоти, які мають піроназну конфігурацію 
і з’єднання 1,4 – глікозидним зв’язком [1]. 

В залежності від кількості метоксильованих груп і ступеню по-
лімеризації існують різні пектини. М-пектин – високоетерифікований 
пектин, має ступінь етерифікації (С.Е.), тобто відношення числа ете-
рифікованих карбоксильних груп до 100 карбоксильних груп пектино-
вої кислоти, більш 50 %. L-пектин – низькоетерифікований пектин і 
має ступінь етерифікації менш 50 % [1, 2].  

Пектинові речовини – фізичні суміші з супутніми речовинами 
(пентоназами, гексозанами). Пектинові кислоти – високомолекулярні 
полігалактуронові кислоти, у яких незначна частина карбоксильних 
груп, які етерифіковані метиловим спиртом. Пектинові кислоти повні-
стю диметоксильовані пектини з незачепленим ланцюгом. 

Пектинові речовини являють собою гетерополісахарид до скла-
ду якого входить кислий полісахарид (полігалактуронан) та нейтральні 
(арабан, галактан) полісахариди (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1. Гіпотетична структура яблучного пектину РД — розгалу-

жена ділянка; ПД - пряма ділянка 
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Похідні пектину – пектини з розчинними групами, зв’язані по 
головним валентностям, наприклад ацетилпектин. Пектинові речовини 
є у всіх частинах рослин (в листі, стеблах, коріннях, плодах і насінні). 
Розчинний пектин знаходиться в клітинному соку, у соці вакуолі, між-
клітинній тканині і приймає участь у процесі обміну. Протопектин 
складає основу пектоцелюлозної оболонки, по серединної пластинки 
та являється цементуючою речовиною, яка скріплює клітину в єдину 
тканину [3].  

В фруктах та овочах пектинові речовини знаходяться у трьох 
формах: розчинний пектин, який являє собою високометоксильований 
пектин, розчинний у соку; нерозчинний пектин - протопектин (водоне-
розчинна природна форма пектину, гідролізуєма в присутності хіміч-
них реагентів або ферментів з утворенням пектину в процесі екстракції 
у водному середовищі рослинної сировини). Протопектин знаходиться 
в клітинній стінці, утворюючи комплекс з целюлозою та геміцелюло-
зами. Високоетерифікований пектин – пектин, у якому ступінь етери-
фікації карбоксильних груп у молекулі полігалактуронової кислоти 
дорівнює або більше 50 % (рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Будова високоетерифікованого пектину  

(ступінь етерифікації – 75 %) 
 

Низькоетерифікований пектин – пектин, у якому ступінь етери-
фікації карбоксильних груп у молекулі полігалактуронової кислоти 
становить менш 50 % (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Будова низькоетерифікованого пектину  

(ступінь етерифікації – 45 %) 
 

Амідований пектин – низькоетерифікований пектин, у якому ча-
стина ефірних груп у молекулі полігалактуронової кислоти заміщена 
на амідні групи, при цьому ступінь амідування становить не більше 
25 %, а масова частка азоту після обробки кислотою і етанолом – не 
більше 2,5 %. Пектинові речовини, в яких ступінь етерифікації менше 
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50 %, називають пектиновими кислотами (пектинова кислота – поліга-
лактуронова кислота, у молекулі якої частина карбоксильних груп 
етерифікована метанолом), а їх солі – пектинатами (пектинат – сіль 
пектинової кислоти). В якій Na, К, NH+ – солі розчинні у воді та соку, а 
Са+2, Mg+, Fe+, Рb+ – нерозчинні [1, 2, 4]. 

Така різноманітна класифікація пектинових речовин впливає на 
особливі фізіологічні та біологічні його властивості. Роль пектинових 
речовин в життєдіяльності рослинних організмів різноманітна. 

Протопектин – найбільш поліаморфна складна форма пектино-
вих речовин – відноситься до структурних полісахаридів, складаючи 
на ряду з целюлозою та геміцелюлозою основу клітинної стінки. Про-
топектин виконує в рослинах функції схожі з функцією гідрофільних 
білків. 

У набряклому стані він захищає протоплазму рослинних кліток 
від обезводнювання і обумовлює стійкість рослин у несприятливих 
умовах навколишнього середовища. Локалізований у клітинному соку 
він підвищує водоутримуючу здатність кліток, сприяє збереженню 
рослинної тканини в тургенесцентному стані. 

Пектинові речовини мають велике значення при збережені і 
консервуванні рослинних продуктів. Під дією пектолітичних фермен-
тів нерозчинні форми пектинів переходять в розчинні в результаті чого 
в процесі дозрівання і зберігання плодів та овочів. та їх промислової 
переробки тканини розм’якшуються [5]. 

Крім фізіологічних властивостей пектинові речовини мають 
цінні біологічні властивості. Вченими доведено, що пектин є важли-
вим компонентом для життєдіяльності людського організму і поступає  
по своїй цінності тільки хлорофілу – незамінним речовинам для виро-
бництва гемоглобіну. 

Наявність в пектинових речовинах карбоксильних груп галакту-
ронової кислоти обумовлює їх властивість зв’язувати в харчовому 
тракті іони важких металів (свинець, ртуть, кобальт, кадмій, цинк, 
хром, нікель та їх з’єднання) з послідуючим утворенням нерозчинних 
комплексів (пектинати, пектати), які не всмоктуються і виводяться з 
організму. 

Пектинові речовини із вмістом баластних речовин не більше 
10 % регулюють вміст холестерину, благо приємно сприяють на внут-
ріклітинні реакції дихання і обміну речовин, підвищують стійкість до 
алергічних факторів. Завдяки своїм властивостям пектин використову-
ється у медицині для вироблення антисептиків, кровозупиняючих пре-
паратів, при лікуванні дизентерії. Адсорбційні властивості пектинів по 
відношенню до важких металів визначали їх цінність в профілактич-



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

214 

ному та дієтичному харчуванні і залежать від вмісту баластних речо-
вин. 

Пектинові речовини із різним ступенем чистоти стимулюють 
заживання ран, прискорюють лікування опіків, сприяють лікуванні дії 
при хворобі на язву. 

Пектинові речовини із вмістом баластних речовин не більше 
15 % володіють природною унікальною драглеутворюючою здатністю. 
Драглеутворення залежить від молекулярної маси, ступеню етерифіка-
ції, концентрації цукру, кількості баластних речовин, супутніх даному 
пектину, температури і рН середовища, що використовують в харчо-
вій, кондитерській промисловості та в медицині [5-9]. 

Низькоетерифікований пектин рекомендується використовувати 
при виготовленні джемів і конфітюр з пониженим вмістом цукру, же-
лювання молочних десертів, пудингів, виробів зі збитої маси, дитячого 
харчування, напоїв, які містять м’якоть з плодів та овочів та ін. Мож-
ливе виробництво конфітюру зі зниженою калорійністю, які містять 
35 % сухих речовин. 

Пектин не викликає побічних дій і практично не має протипока-
зань. Відомо, що пектин володіє лікувальними властивостями при 
хворобі шлунково-кишкового тракту, отруєнні токсичними речовина-
ми. Механізм дії пектину при цьому пояснюється його бактерицидною 
активністю, яка посилюється при знижені ступеня етерифікації. Ком-
плекс вісмуса з пектином являє собою ефективний противиразковий 
препарат, але наявність баластних речовин у такому пектині повинна 
бути не більше 8 % [10, 11]. 

В результаті багаторазових досліджень встановлена здатність 
пектину продовжувати термін дії лікувальних засобів при додавання 
до антибіотиків та збільшувати їх лікувальних ефект. Високоочищений 
пектин, зв’язаний з пеніциліном, затримує виділення останнього з 
організму, посилює його терапевтичну дію та дозволяє знизити кіль-
кість лікувальних засобів, які вводяться. Тривалість дії препарату пе-
ніциліну з додавання пектину залежить від молекулярної маси пролон-
гатора: чим більше молекулярна маса пектину, тим довше виділення 
пеніциліну. Терапевтичний ефект органічних речовин, які містять 
аміногрупи, збільшується в комбінації з пектовою кислотою.  

В середньому людина отримує з навколишнього середовища до 
300 мг свинця, до 40 мг кадмія та 45 мг ртуті за рік. Вживання пектин-
вмісних продуктів сприяє зв’язуванню та виведенню із організму ста-
лих і радіоактивних металів, але пектини повинні мати високу ступінь 
очищення [12, 13].  
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7.2. Способи очищення пектинових речовин 

 
Основні стадії очищення пектину [14] включають: 
− підготовку рослинної пектинвмісної сировини до 

екстрагування пектинових речовин; 
− гідроліз-екстрагування пектину мінеральними і органічними 

кислотами; 
− фільтрування екстракту; 
− освітлення екстракту; 
− концентрування екстракту; 
− осадження пектинових речовин спиртом чи солями поліва-

лентних металів; 
− очищення пектину, сушіння і подрібнення. 
Відомі технології виробництва пектину не завжди забезпечують 

високий вихід і якість цільового продукту та потребують великої кіль-
кості етилового спирту і хімічних реагентів [13, 14]. 

Пектин, отриманий за такою схемою, являє собою сірувато-
білий порошок, що володіє слабокислим смаком, без стороннього при-
смаку і запаху. Водний 1 %-вий розчин цього пектину має pH від 3,0 
до 3,8. Не допускається вміст у пектині вільних мінеральних кислот і 
свинцю. Солі миш'яку допускаються в кількості не більше 0,5 мг / кг. 
Зміст загальної золи не більше 3,5 %. Вологість не більше 14%. Міц-
ність 2%-вого студню пектину повинна бути не нижче 300 мм рт. ст., 
вміст пектину не менше 70 %, ступінь метоксилювання не менше 35% 
[13, 14, 15].  

Пектин, одержаний за існуючими технологіями, відповідає ви-
могам, що пред'являються до пектину харчового призначення [16], але 
в медичних цілях він не може бути використаний через низький показ-
ник чистоти.  

Пектиновий екстракт з бурякового жому, одержаний за класич-
ними кислотним технологіям, являє собою прозору рідину світло-
коричневого кольору з вмістом пектинових речовин 0,5 ... 0,8%, щіль-
ність його 1,01 – 1,02 г / см, pH 0,6 ... 0,7.  

В результаті кислотно-термічного гідролізу протопектину рос-
линної сировини в екстракт крім пектинових речовин переходять роз-
чинні компоненти рослинної тканини та продукти їх гідролізу, мінера-
льні складові частини (в т.ч. важкі метали) та інші баластні стосовно 
пектину речовини, які відносяться до різних груп хімічних сполук. Це 
призводить до погіршення якості готового продукту і вимагає подаль-
шого очищення пектинового екстракту і пектину.  
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Класична схема очищення представлена на рис. 7.4 пектино-
алюмінієвого коагуляту етиловим спиртом різної міцності не дозволяє 
отримати пектиновий порошок з вмістом пектину вище 70 %. Крім 
того, ця схема очищення трудомістка, багатостадійна, вимагає більших 
витрат етилового спирту. Пектиновий препарат, що відповідає медич-
ним вимогам, повинен містити (у%): галактуронову кислоту не менше 
74 %; нерозчинних у 10%-вій соляній кислоті мінеральних речовин не 
більше 0,4; якісна реакція на крохмаль і мікробіологічна забрудненість 
повинні бути відсутніми.  

Відомі різні способи очищення пектину. Згідно з одним з них 
пектин осаджують етиловим спиртом, підкисленим соляною кисло-
тою [14]:  
• після осадження пектин розчиняють у воді і вдруге осаджують 
підкисленим спиртом, до розчину якого додають кухонну сіль з розра-
хунку на 100 см3 спирту 1 г солі;  
• пектин-водно-спиртові розчини витримують 3...4 години, після 
чого отриманий осад відфільтровують;  
• осад пектину злегка підсушують на повітрі, розчиняють у деся-
тикратному об'ємі води і знову осаджують етанолом без підкислення;  
• потім промивають ще раз етиловим спиртом і висушують.  

Даний метод очищення дозволяє отримати чистіші препарати 
пектину, проте в цьому випадку не видаляються механічні домішки, 
які разом з відмитим порошком залишаються на фільтрі. Крім того, 
повнота звільнення від хімічних домішок залежить від ступеня подріб-
нення пектину.  

 
Пектино-алюмінієвий коагулят (ПК) 

↓ 
І фаза очищення етиловим спиртом: ПК:ЕС – 1:2,5; 30 хв 

СHCl=7,2% 
↓ 

ІІ фаза очищення етиловим спиртом: ПК:ЕС – 1:4; 30 хв 
↓ 

ІІІ фаза очищення етиловим спиртом: ПК:ЕС – 1:4; 15 хв 
↓ 

ІV фаза очищення етиловим спиртом: ПК:ЕС – 1:3,5; 15 хв 
СNH4OH=0,4% 

↓ 
Пектин 

 
Рис. 7.4. Класична схема очищення пектину [14] 
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Мембранна технологія концентрування та очищення пектиново-
го екстракту із застосуванням установок УВП-б і МР-6.3/10-6.З/n [17], 
дозволяє ефективно очищати пектинові речовини без застосування 
органічних розчинників і мінеральних кислот, створити замкнутий 
технологічний цикл. При цьому досягається ефективне концентруван-
ня пектину без фазового переходу і погіршення фізико-хімічних влас-
тивостей продукту. Слід зазначити, що необхідні хороші гідродинамі-
чні умови експлуатації установки, що виключають будь-які застійні 
зони, тому що це суттєво впливає на мікробіологічну чистоту кінцево-
го продукту і ефективність роботи обладнання. Таким чином, впрова-
дження електромембранних технології у виробництво пектинопродук-
тів можливо лише при вирішенні комплексу технічних і організацій-
них проблем. Для підвищення чистоти пектину авторами [17, 18] роз-
роблена схема очищення пектинового екстракту: очищення з одночас-
ним охолодженням, груба очистка на камерних фільтр-пресах з напов-
нювачем. Для очищення пектинових екстрактів багато дослідників 
використовували сорбційний метод [18].  

При обробці пектинового екстракту катіонітом КУ-2 значно по-
ліпшується чистота пектинового препарату, вона досягає 75,7%, що на 
13% вище, ніж у контрольному зразку (без обробки). Різко знижується 
зольність пектину від 0,96% до 0,18%, зменшується кількість поліфе-
нольних речовин, полісахаридів і амінокислот [18, 19]. Молекулярна 
маса при цьому практично не змінюється.  

Очищення пектинового екстракту дозволяє домогтися підви-
щення ефективності роботи на подальших стадіях виробництва (фільт-
рація і випарювання екстракту). У цьому випадку стає можливим за-
стосування до пектину найбільш простої схеми виробництва шляхом 
згущення очищеного екстракту. З цією метою авторами [20] досліджу-
валася можливість застосування іонообмінних смол різних марок, що 
використовуються в харчовій промисловості. Рекомендовані до роботи 
смоли NW-R10 і QA 10-AF як найбільш ефективні. За кордоном відомі 
інші способи очищення: ультрацентрифугування, дробове осадження 
сумішшю спирту і ацетату натрію до звільнення від пов'язаних з пек-
тиновими речовинами арабанів, галактанів та інших домішок. Однак 
вони багатостадійні, матеріало- та трудомісткі. Таким чином, пектини 
для лікувально-профілактичного призначення повинні володіти поряд 
з високою чистотою також постійним складом і здатністю довгостро-
ково зберігати свої біологічно активні властивості. Тому всі технології 
отримання пектинових речовин повинні включати в себе стадію очи-
щення. 
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Товарний пектин являє собою комплекс полісахаридів, склад 
яких варіюється від вибору методу і умов, які застосовуються при 
виділенні пектину. Основною складовою частиною пектину є рамно-
галактуронан – частково метоксильованих полігалактуронових кислота 
з включеннями рамнози, присутні в ньому також різною мірою дегра-
довані макромолекули пектину, галактан, арабінан, білки та інші речо-
вини, що входять до складу пектиновмісної сировини. Пектин, що 
виробляється з яблучної і цитрусової сировини і повинен відповідати 
вимогам ГОСТ 29186-91 «Пектин» і випускатися трьох типів з різним 
ступенем етерифікації і відповідно, швидкістю студнеутворювання 
(швидкої, середньої і повільної садки). Пектин являє собою слабокис-
лий порошок тонкого помелу, колір від світло-сірого до кремового. 
Ступінь етерифікаціі : тип А , Б і В відповідно 70, 67 ... 69, 60 ... 66% , 
студнеутворююча здатність 200 °ТБ (Тарр Бейкеру) для 1 сорту і     
170° ТБ для 2 сорту. 

У відповідності з цими нормами стандартизується якість студ-
неутворення пектинів, широко використовуваних при виробництві 
желейних кондитерських і консервних виробів, морозива та ін. Так як 
пектин є природним детоксикантом, потреба в якому постійно збіль-
шується, у зв'язку з чим найбільш переважним є його використання в 
лікувально-профілактичному харчуванні, при виробництві лікарських 
препаратів. 

Виробництво пектину з високим вмістом галактуронової кисло-
ти, відповідно нормам медичного використання можливе у разі розро-
бки ефективних способів очищення пектинового препарату. 

Призначені для харчової промисловості пектинопродукти і, зок-
рема, пектинові екстракти, повинні містити таку кількість пектинових 
речовин і такої якості, які дозволяли б використовувати їх як харчову 
добавку при виробництві продуктів харчування профілактичного при-
значення для категорій працівників та населення, схильних до підви-
щеного надходженню в організм солей важких металів і радіонуклідів, 
а також при виробництві продуктів харчування масового попиту, тобто 
доцільний випуск пектину і пектинопродуктів із заданими властивос-
тями для різних областей використання. 

Пектинові екстракти, отримані за традиційною кислотною тех-
нологією, використовувати в продуктах харчування без додаткової 
обробки не представляється можливим через наявність у них мінера-
льних кислот, баластних речовин, найнижчого значення pH, специфіч-
ного смаку і запаху. Позбавлені цих недоліків очищені екстракти мо-
жуть використовуватися, як самостійний продукт і, як складова части-
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на продуктів масового споживання. У зв'язку з цим пектинові екстрак-
ти повинні відповідати таким вимогам [16, 21, 22]: 

− не повинен містити речовин токсичної, мікробіологічної, ка-
нцерогенної, мутагенної чи іншої несприятливої дії на організм люди-
ни при вживанні його в загальноприйнятих кількостях; 

− за чисельним значенням критеріїв безпеки повинен відпові-
дати показникам для напоїв на настоях і есенціях. При цьому допусти-
мі рівні не повинні перевищувати (у мг / кг): свинцю 0,3; кадмію 0,03; 
миш'яку 0,1; ртуті 0,005; міді 3,0; цинку 10. 

Випуск пектину і пектинопродуктів з високими показниками 
якості, що відповідають вимогам безпеки харчових продуктів можли-
вий на основі оптимізації процесів витягання пектинових речовин, 
виділення з розчинів і очищення від супутніх речовин. 

Тому метою роботи стало створення технології високоочищено-
го пектину із відходів плодоовочевого сокового виробництва із вико-
ристання іонообмінних смол. 

 
7.3. Вивчення кінетики процесу очищення               

пектинового екстракту на іонообмінних смолах 

 
Об’єктами у лабораторних і виробничих дослідженнях стали 

свіжі цитрусові, яблучні, айвові, бурякові та морквяні вичавки після 
вилучення від 60% до 87% соку з сировини, які використовували для 
одержання пектину та іонообмінні смоли NW-R10  і QA 10-AF.  

Сильнокислотний катіоніт NW-R10 має структуру гелю, містить 
тільки один вид іонообмінних груп – сульфогрупу. Катіоніт отриму-
ють сульфуванням гранульного ВВПЗ полімеру стиролу з 8% дивиніл-
бензолу. Насипна щільність товарного катіоніту 0,8 т/м. Обмінна єм-
ність в динамічних умовах при повній регеніраціі 1360 екв / м. В Н+ – 
формі катіоніт може працювати у водних розчинах при +2…+35° С. 

Аніоніт QA 10-AF являє собою поліфункціональний аніоніт, мі-
стить вторинні і третинні аміногрупи аліфатичного ряду і близько 20 
% четвертинних амонійних основ. Його отримують поліконденсацією 
поліетиленполіамін з епіхлоргідрином. Аніоніт QA 10-AF близький до 
таких закордонних аніонітів, як Дуолайт А-30 (США), Фоватіти L-150, 
-160 і -165 (Німеччина). Аніоніт QA 10-AF стійкий до дії кислот і лу-
гів, але нестійкий до окислювача: при контакті з 10%-вої Н2О2 при 
кімнатній температурі протягом 48 годин його повна обмінна ємність 
знижується на 60%. 

Пектиновий екстракт з цитрусових, яблучних, айвових, буряко-
вих та морквяних вичавок одержували лужним гідролізом [23]. 
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Для характеристики свіжих фруктових, овочевих та цитрусових 
вичавок і продуктів їх переробки (пектинових речовин) проводилися 
сучасні хімічні та фізико-хімічні аналізи [20, 24]. 

Досліджували вміст пектинових речовин у одержаних екстрак-
тах, а також у досліджуємій сировині та вичавках з неї. Максимальна 
кількість загального вмісту пектинових речовин міститься у відходах 
яблук, айви та апельсинів (1,30, 1,12 и 3,80% відповідно) (рис. 7.5). На 
долю розчинного пектину приходиться найбільше у вичавках яблук, 
айви та апельсинів 0,56  – 0,60%, в відходах після одержання морквя-
ного та бурякового соків – 0,3 – 0,4% відповідно. Вміст загального 
пектину у морквяних та бурякових вичавках складає 0,7  – 0,8% відпо-
відно. Значний вміст пектину у яблуках, айві, апельсинах пояснює 
класичну перевагу їх перед іншою сировиною, як джерела для одер-
жання пектинових речовин. 

 

 
Рис. 7.5. Масова частка пектинових речовин у досліджуємій          

сировині 
 
Вміст пектинових речовин в різній сировині не однаковий     

табл. 7.1. Співвідношення між формами пектину у різних видів і сортів 
сировини різне. Вміст протопектину в середньому біля 50% загального 
його вмісту. 

Вичавки плодоовочевої сировини характеризуються значним 
вмістом аскорбінової кислоти від 7,1 до 32,1 мг/100г 

 



Розділ 7. Розробка технології високоочищеного пектину … 

 

221 

Таблиця 7.1 
Фізико-хімічні показники досліджуємої сировини 

Сиро-
вина 

Масова частка 

су-
хих 
речо-
вин, 
% 

органі-
чних 
кислот 
у пере-
рахунку 

на  
яблучну 
та ли-
монну, 

% 

зага-
льного 
пекти-
ну, % 

водороз-
чинного 
пектину, 

% 

вугле-
водів, 

% 

аскор-
бінової  
кисло-
ти, мг / 

100г 

Яблучні 
вичавки 

11,0 0,49 1,22 0,15 10,2 7,1 

Айвові  
вичавки 

11,5 0,52 1,11 0,14 9,7 10,5 

Морк-
вяні 
вичавки 

4,8 0,50 0,87 0,08 4,3 9,5 

Буряко-
ві 
вичавки 

4,2 0,42 0,76 0,11 3,2 9,2 

Апель-
синові 
вичавки 

15,75 0,21 3,84 0,25 12,1 32,1 

Апель-
синова 
цедра 

16,3 0,21 3,22 0,28 11,4 23,2 

 
Слід мати на увазі, що нерозчинний протопектин при нагріванні 

в кислому середовищі перетворюється в розчинний пектин. Проте 
надмірний нагрів призводить до подальшого гідролізу, укороченню 
ланцюга полігалактуронової кислоти і відщепленню метилового спир-
ту. При цьому утворюється не желююча пектинова кислота. Тому на-
ми використовувався лужний спосіб вилучення пектинових речовин із 
свіжих вичавок: яблучних, айвових, морквяних, бурякових та апельси-
ну. Технологічна схема представлена на рис. 7.6. 
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Подрібнення 
↓ 

Змішування з водою 
1:1,5 
↓ 

Підігрів 80° С і витримка 5 хв. 
↓ 

Охолодження 25° С 
↓ 

Додавання лугу NaOH рН 9 
↓ 

Гідроліз 15 хв 
↓ 

Вилучення пектинового екстракту 
↓ 

Запобігання помутнінню додавання CaCl2 1 % 
↓ 

Центрифугування → фільтрат 
↓ 

Осад пектат Са нейтралізуємо H2SO4  
до рН 5,0 

↓ 
Центрифугування → осад СаSO4 

↓ 
Обробка катіонітом → Обробка аніонітом 

↓ 
Підігрів і охолодження з 98° С до 60° С 

↓ 
Фасування пектинового екстракту, 
оформлення готової продукції та 

складське зберігання 
 

Рис. 7.6. Технологічна схема одержання очищених пектинових    
екстрактів з рослинної сировини 

 
 
 

В результаті катіонування екстрактів видаляються іони Са2+ і на 
80 % інші мінеральні речовини. Вміст пектину у екстрактах до катіо-
нування і після нього залишається незмінним, тобто пектинові речови-
ни на катіоніті NW-R10 не адсорбуються (табл. 7.2). 
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При більш глибокому аніонуванні пектинового екстракту (зна-

чення pH більше 2,2) відзначається збільшення його в'язкості. Найбі-
льша якість чистоти пектинових речовин при обробці катіонітом дося-
гається у яблучному, морквяному та буряковому екстрактах, одержа-
них з вичавок (83%, 88%, 84% відповідно). 

Крім того, в процесі аніонування пектинового екстракту на ані-
оніті QA 10-AF, починаючи з значень pH 4,0 ... 5,0, відзначається зни-
ження вмісту пектинових речовин у ньому і падіння студнеутворюю-
чої здатності, пов'язане з поглинанням пектинових речовин екстракту 
аніонітом табл. 7.3. 

Одним з основних умов ефективного використання технологіч-
ної схеми виробництва пектину з використанням іонітів є можливо 
більш повне звільнення екстракту в процесі аніонування від мінераль-
них кислот, які можуть надавати руйнівну дію на пектин в процесі 
тривалого зберігання. 

Таблиця 7.2 
Показники якості пектинових екстрактів, оброблених  

на катіоніті 

Сировина 

Масова частка 
рН сухих 

речовин, 
% 

водорозчинний 
пектин,  % 

полігалактуронової 
кислоти 

пектинового 
екстракту, % 

Яблучний  
екстракт 4,6 1,3 0,88 83 

Айвовий  
екстракт 4,4 1,4 0,86 65 

Морквяний 
екстракт 5,2 0,75 0,58 88 

Буряковий 
екстракт 5,3 0,94 0,69 84 

Апельсиновий 
екстракт  
з вичавок 

4,6 2,2 1,34 66 

Апельсиновий 
екстракт  
з цедри 

4,7 2,3 1,42 65 
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Таким чином, нами аналітично і експериментально обрано такі 

іонообмінні смоли для обробки пектинового екстракту: сільнооснов-
ний катіоніт NW-R10 і слабоосновний аніоніт QA 10-AF. 

Необхідність розчинення пектинових порошків при виробництві 
більшості харчових виробів , трудомісткість цієї операції обумовлю-
ють доцільність виробництва рідких пектинопродуктів . Оскільки пек-
тинові екстракти, пюре та порошки можуть використовуватися не 
тільки як складова частина продуктів масового споживання, але і як 
самостійний продукт, то, як вже зазначалося, вони не повинні містити 
речовин токсичної, канцерогенної, мутагенної чи іншого несприятли-
вого для організму людини дії при вживанні їх в загальноприйнятих 
кількостях. 

 

Таблиця 7.3 
Показники якості пектинових екстрактів, оброблених на аніоніті 

Сировина 

Масова частка 
рН сухих 

речовин 
% 

водорозчинний 
пектин % 

полігалактуронової 
кислоти 

пектинового 
екстракту % 

Яблучний  
екстракт 4,5 1,16 0,83 87 

Айвовий  
екстракт 4,6 1,12 0,78 72 

Морквяний 
екстракт 4,9 0,57 0,50 89 

Буряковий 
екстракт 5,4 0,63 0,53 85 

Апельсиновий 
екстракт  
з вичавок 

4,6 1,48 1,10 72 

Апельсиновий 
екстракт  
з цедри 

5,2 1,52 1,26 83 

Апельсиновий 
екстракт з 
шкірочки 

5,3 1,64 1,28 78 
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Особливості хімічного складу рослинної сировини обумовлю-
ють специфічний запах і присмак пектинового екстракту з нього, і 
відповідно, харчових виробів на основі екстракту.  

У зв'язку з цим нами вивчена кінетика процесу очищення пек-
тинового екстракту на іонообмінних смолах. Для очищення пектино-
вого екстракту використовували скляні колонки діаметром 10 мм. 
Висоту шару іоніту в набряклому вигляді змінювали при проведенні 
досліджень від 12 до 24 см для катіоніту і від 10 до 22 см для аніоніту з 
метою визначення найбільш ефективного співвідношення смол для 
обробки пектинового екстракту. Дослідження проведені за наступною 
методикою. По 100 см3 пектинового екстракту пропускали зі швидкіс-
тю 0,42 л / год через три колонки з катіонітом (висота шару 12 см), 
отримані проби екстракту змішувалися і в середній пробі визначали 
вміст розчинних сухих речовин, рН, вміст пектину спиртоосажджує-
мого, доброякісність, органолептичні показники , вихід пектину. Та-
ким же чином екстракт пропускали через колонки з висотою шару 
катіоніту 18 і 24 см, аналізували ті ж показники екстракту і пектину 
(табл.7.4).  

Таким чином, в результаті проведених нами досліджень встано-
влено, що при іонообмінній обробці пектинового екстракту з нього 
віддаляється значна кількість баластних речовин, тобто підвищується 
його чистота за вмістом поліуронідної складової, яка становить 
72 ... 83 %. 

 
Висновки  

 

Таблиця 7.4  
Вплив обробки іонообмінними смолами на чистоту пектину 
Показник Яблучний 

екстракт 
Айвовий 
екстракт 

Морквяний 
екстракт 

Буряковий 
екстракт 

Чистота пектину (за 
вмістом  
поліуроніду),% 

73 79 77 72 

Показник 
Апельсиновий  

екстракт з вичавків 
Апельсиновий екстракт  

з цедри 

Чистота пектину (за 
вмістом  
поліуроніду),% 

83 79 
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1. Аналіз будови та хімічного складу рослинної тканини пока-
зав, що пектинові речовини – полісахариди клітинної стінки, основни-
ми компонентами яких є полігалактуронові кислоти. Пектинові речо-
вини включають галактуронани, рамногалоктуронани, арабінонани, 
галактани і арабіногалактан.  

2. Протопектин – складний полісахаридних комплекс, пектинові 
ланцюжки якого з'єднані зі структурними полісахаридами каркаса 
клітинних стінок рослин водневими, іонними та іншими зв'язками. 

3. Протопектин – інертна речовина, його активність проявляєть-
ся тільки в розчинному стані, що досягається розривом його внутріш-
ньомолекулярних зв'язків. Інертність протопектину при певних пара-
метрах температури, реакції середовища і тривалості впливу цих фак-
торів дає можливість знайти способи обробки фруктової і овочевої, 
цитрусової сировини з метою отримання з нього пектину високої якос-
ті.  

4. Фізико-хімічні властивості отриманого пектину визначаються 
наявністю і кількістю функціональних груп, його молекулярною ма-
сою, а також умовами його отримання та очищення.  

5. Баластні речовини відносяться до різних груп хімічних спо-
лук, що утруднює процес їх видалення. Тому використання іонообмін-
них смол (сильноосновного катіоніту та слабоосоновного аніоніту) є 
універсальним способом для очищення пектинового екстракту.  

6. Іоннообмінне очищення покращує органолептичні показники 
пектинового екстракту, видаляє специфічні присмаки та підвищує його 
чистоту за поліуронідною частиною, що дозволяє використовувати 
його для продуктів лікувально-профілактичного призначення. 
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Abstract: An actual problem in Ukraine today is still the increasing of nutritional value of 

food products. One way to solve it is the use of herbal supplements that can be added into 

products as purees, pastes, juices, juice concentrates, extracts, and others. The new 

perspective scientific and practical direction of modern food industry is the use of herbal 

supplements obtained by cryogenic technologies. The general characteristic of herbal 

supplements obtained by cryogenic technologies (cryogenic pastes from quince, pumpkins, 

carrots, apples, grapes; сryas-powders from aronia, inflorescence of Hibiscus and nettle 

leaves) has been described. The technologies of marmalade-pastila products have been 

improved by adding of these additives into the recipe composition. The results of the study 

of quality indicators of new products have been described. It has been established that the 

use of herbal supplements obtained by cryogenic technologies in producing of jelly-fruit 

marmalade, jelly marmalade and marshmallow allows to obtain the products with a bright 

color and a high content of biological-active compounds (vitamin C, carotenoids, 

anthocyans, chlorophyll, pectin, etc.). 
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Відповідно до концепції продовольчої безпеки України актуа-

льною проблемою в Україні на сьогодні залишається підвищення по-
живної цінності харчової продукції для забезпечення повноцінного 
харчування населення. Відомо, що одним з найважливіших підходів до 
вирішення цього завдання є створення оздоровчих або функціональних 
продуктів – продуктів нового покоління з підвищеним вмістом фізіо-
логічно-функціональних інгредієнтів.  

На сьогоднішній день визначено два основні шляхи корекції ха-
рчового раціону людини: 

• регулярне споживання дієтичних добавок до їжі, що 
містять вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна та інші 
необхідні речовини; 

• регулярне споживання продуктів харчування з підвищеною 
харчовою цінністю [1]. 

Для нормальної життєдіяльності людини біологічно активні ре-
човини необхідні у невеликих кількостях, але організм не може задо-
вольнити власну потребу в деяких із них за рахунок біосинтезу. На-
приклад, вітамін F (ліноленова, лінолева і арахідонова кислоти), взага-
лі не синтезуються організмом і в той же час є необхідними для його 
нормальної життєдіяльності. Тому біологічно активні речовини по-
винні поступати з їжею як її обов’язкові компоненти.  
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Таким чином, з фізіологічної, технологічної та економічної точ-
ки зору ефективне та цілеспрямоване використання нетрадиційної 
сировини рослинного походження є перспективним шляхом до ство-
рення принципово нових харчових продуктів підвищеної харчової та 
біологічної цінності.  

 
8.1. Характеристика рослинних добавок отриманих 

за кріотехнологіями 

 
У технології кондитерських виробів широко використовуються 

добавки з рослинної сировини: плоди, овочі, фрукти, лікарські трави, тощо 
як у натуральному вигляді, так і у вигляді продуктів їх переробки (рис. 8.1).  

Одним із пріоритетних напрямів науки і техніки останнього де-
сятиріччя ХХ століття була розробка «холодних» технологій отриман-
ня натуральних рослинних добавок. Актуальність упровадження низь-
котемпературної технології в Україні зумовлена необхідністю вироб-
ництва вітчизняних екологічно чистих біологічно-активних добавок 
(БАД), які сприяють підвищенню захисних сил організму людини [2]. 

Науково обґрунтовано та реалізовано можливість використання 
кріогенного та альтернативного йому дезінтеграторного (без застосу-
вання холоду) видів подрібнення в процесі отримання БАД із нетради-
ційної лікарської та пряно-ароматичної сировини, як способів підви-
щення якості кінцевого продукту. Встановлено, що використання та-
ких методів подрібнення приводить до додаткового переходу низько-
молекулярних БАД і харчових речовин зі зв’язаного з біополімерами 
стану у вільний. Показано, що під час використання кріогенного под-
рібнення рослинної сировини вихід екстрактивних біологічно активних 
речовин (БАР) підвищується у 1,5…2 рази, а швидкість екстракції − в 
2…4 рази порівняно з традиційними методами [3]. 

Вченими ПП „НВП Кріас Плюс” м. Харків отримано кріас-
порошки за принципом кріомеханічної активації сировини, яка перед-
бачає заморожування за температури (-35º С) без використання хіміч-
них стабілізаторів, що дозволяє зберігати структуру тканин свіжого 
продукту [3, 4]. Проведення шокового заморожування сировини спри-
яє зменшенню відходів у 2…3 рази, при цьому скорочується час замо-
рожування в 3…10 раз порівняно з традиційним. 
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Рис. 8.1. Класифікація рослинних добавок, які                      

використовуються у виробництві мармеладно-пастильних виробів 
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Добавки, одержані за низькотемпературною технологією – це 
порошки з дисперсністю 10…30 мкм і вологістю 4…8%, у складі яких 
зберігається весь комплекс біологічно активних речовин, що присутні 
у вихідній сировині (рис. 8.2, табл. 8.1). Ці властивості зумовлюють 
можливість використання даних добавок у харчовій, фармацевтичній 
та парфумерній промисловості [5]. 

 

 
Завдяки своїм властивостям кріас-порошки відносяться до ново-

го покоління харчових речовин багатофункціонального призначення, 
які відповідають усім сучасним вимогам за гігієнічними і фізико-
хімічними параметрами. 

Найважливішою особливістю кріас-порошків є високий вміст 
біологічно активних речовин, що під час кріомеханічної обробки збе-
рігають 95% вихідного складу корисних речовин. 

Дослідження хімічного складу кріас-порошків показали, що во-
ни містять значний відсоток біологічно активних речовин (табл. 8.2).  

Так, дрібнодисперсний кріас-порошок із чорноплідної горобини 
відрізняється особливо високим вмістом низькомолекулярних феноль-
них сполук до 2,5%, дубильних речовин до 5,4% і антоціанів до 2,8%; 
із пелюсток суданської троянди − значним вмістом антоціанів − 4,2%, 
низькомолекулярних фенольних сполук – 2,3…2,5% і дубильних речо-
вин – 5,05…5,25%; із суцвіття нагідок – значним вмістом природних 
каротиноїдів до 200 мг в 100 г, низькомолекулярних фенольних сполук 
– 2,6…2,7% і дубильних речовин – 3,1…3,3%; із листя кропиви – висо-
ким вмістом зеленого пігменту хлорофілу а і b 5,5…6,0%, низькомоле-
кулярних фенольних сполук від 2,2 до 2,4% і дубильних речовин 
3,9…4,0%. 

 
 
 
 
 
 

   
а б в г 

Рис. 8.2. Кріас-порошки з: а) чорноплідної горобини;  
б) суданської троянди; в) нагідок; г) кропиви 
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Таблиця 8.1 
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості  

кріас-порошків 
 

 
У роботах [6,7] розроблено спосіб отримання рослинних кріо-

паст (рис. 8.3, табл. 8.3), що передбачає кріогенне «шокове» заморожу-
вання сировини за температури (-35…-70° С) без використання хімічних 
стабілізаторів та її подальше низькотемпературне подрібнення. Як 
результат, в рослинній сировині відбуваються процеси кріодеструкції 
та механоактивації, завдяки яким у кріопастах кількість БАР збільшу-
ється в 2-4 рази за рахунок їх переходу із зв’язаного з біополімерами 
стану у вільний. 

Найменуван-
ня показника 

Характеристика та значення показників  
для кріас-порошків із 

чорноплідної 
горобини  

суданської 
троянди 

нагідок кропиви 

Зовнішній 
вигляд 

Сухий, сипкий порошок. Незначна кількість грудочок, 
що розсипаються під час легкого натискання 

Колір 
Темно-

фіолетовий 
Темно-

червоний 
Жовтий 

Темно-
зелений 

Запах 

Притаманний 
аромату  

рослинної 
сировини,  

без  
стороннього 

запаху  

Притаман-
ний судансь-
кій троянді, 
кислий, 

терпкуватий,   
без сторон-
нього прис-

маку 

Прита-
манний 

суцвіттям 
нагідок, 
в’яжучий, 
без сто-
роннього 
присмаку 

Прита-
манний 
листям 
кропиви, 
без сто-
роннього 
присмаку 

Масова част-
ка вологи, %  

5,5…7,5 6…7 7,5…8,5 5,0…8,0 

рН 3,5…4 2,5…3 4…4,5 4…4,5 

Масова кон-
центрація 
барвних 
речовин, г/кг 

67…70 135…140  0,8…1 15,0…17,0 
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Таблиця 8.2 
Вміст біологічно активних речовин дрібнодисперсних                  

кріас-порошків із антоціанової, каротиновмісної, хлорофіловмісної 
рослинної сировини 

Показник 

Кріас-порошок 

із чорноплід-
ної горобини 

із пелюсток 
суданської 
троянди 

із суцвіття 
нагідок 

із листя 
кропиви 

Антоціани, % 2,8±0,2 4,2±0,3 – – 

Каротиноїди, 
мг/100г – – 200,0±10,0 – 

Хлорофіли, % – – – 5,5±0,5 

Пектинові речо-
вини, г/100 г 9,0±0,5 2,4±0,2 – – 

Низькомолекулярні 
фенольні сполуки 
(за рутином), мг/100 г 

2480,0±124,0 2400,0±100,0 2600,0±130,0 2250,0±115,0 

Дубильні речовини 
(за таніном), мг/100 г 5350,0±260,0 5050,0±200,0 3130,0±160,0 3890,0±195,0 

Вітамін С, мг/100 г 6,0±0,3 90,0±5,0 20,0±1,0 60,0±3,0 
 
 
 

 
 

Рис. 8.3 Кріопасти з плодів та овочів 
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Таблиця 8.3  
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості рослинних 

кріопаст 

Найменування 
показника 

Характеристика та значення показників  
для кріопаст із 

айви  яблук гарбуза моркви винограду 

Зовнішній ви-
гляд 

Однорідна протерта маса, рівномірна, з 
вмістом шкірочки та волокон 

Однорідна 
протерта 
маса, рів-
номірна, з 
вмістом 

шкірочки та 
кісточок 

Смак та запах 
Смак та запах властиві даному продукту. 

Без стороннього запаху та присмаку  

Колір 
Світло-
жовтий 

Жовтий 
Яскраво-

помаранчевий 
Темно-

фіолетовий 

Масова частка 
сухих речовин, %  

15,0±0,8 15,0±0,8 7,0±0,4 7,0±,04 20,0±1,0 

Загальна кислот-
ність, град  

6,0±0,3 4,6±0,3 0,4±0,1 0,7±0,1 13,0±0,7 

Проба на желе  Задовільна Незадовільна 

 
Дослідження хімічного складу кріопаст показали, що вони містять 

значний відсоток біологічно активних речовин (табл. 8.4). Так, кріопасти з 
яблук та айви  відрізняються високим вмістом вітаміну С до 32 мг/100 г, 
пектинових речовин  до 3,2 г/100 г; із моркви та гарбуза – значним вміс-
том природних каротиноїдів до 15 мг/ 100 г, вітаміну С до 14,8 мг/100 г, 
пектинових речовин до 2,2 г/100 г; кріопаста з винограду містить до 5 % 
антоціанових речовин, вітаміну С до 16,0 мг/100 г, пектинових речовин 
до 1,7 г/100 г.  

Розмір частиць добавок становить 10…50 мкм. Терміни збері-
гання 6-12 місяців. На дані добавки Мінздравом України затверджена 
нормативна документація [8-11]. Вищеназвані добавки рекомендовані 
для використання під час розробки продуктів харчування Міністерст-
вом охорони здоров’я України, Державним комітетом України по хар-
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човій промисловості, Науково-дослідним інститутом медичної радіо-
логії МОЗ України, Науковим центром лікувальної сировини.  

 
Таблиця 8.4  

Вміст основних біологічно активних речовин у рослинних          
кріопастах 

Найменування 
речовин 

Кріопаста з 

айви яблук моркви гарбуза винограду 

Антоціани, % –  – – – 5,0±0,25 

Каротиноїди, 
мг/100 г 0,9±0,05 0,1±0,05 15,0±1,0 12,0±1,0 0,3±0,02 

Пектинові 
речовини, 
г/100 г 

3,2±0,2 1,8±0,1 1,9±0,1 2,2±0,1 1,7±0,1 

Вітамін С, 
мг/100 г 32,0±1,6 29,4±1,5  14,7±1,0 14,8±1,0 16,0 ±1,0 

 
 
Таким чином рослинні добавки, отримані за кріотехнологіями, 

завдяки дрібнодисперсному подрібненню є концентратом біологічно 
активних речовин, містять значну кількість низько- та високомолеку-
лярних фенольних сполук, харчових волокон, вітамінів, глікозидів, 
органічних кислот, макро- та мікроелементів і мають антиоксидантні, 
імуномодулюючі властивості, а також високу забарвлюючу здатність, 
гарні смакові та ароматичні характеристики.  

Отримані дрібнодисперсні рослинні добавки можуть використову-
ватися в технологіях мармеладно-пастильних виробів для підвищення 
вмісту біологічно-активних речовин, надання смаку та кольору. 

 
8.2. Удосконалення технології мармеладу желейного 

з екстрактами рослинних кріас-порошків 

 
Вивчено вплив рецептурних компонентів желейного мармеладу 

на структурно-механічні та фізико-хімічні властивості драглів агару з 
екстрактами кріас-порошків, обґрунтовано технологічні параметри та 
режими виробництва нової продукції, удосконалено технологію же-
лейного мармеладу з водно-спиртовими екстрактами кріас-порошків із 
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чорноплідної горобини, суцвіття нагідок і спиртовим екстрактом кріас-
порошку з листя кропиви. 

За результатами експериментальних досліджень розроблено рецеп-
тури на нові види мармеладу желейного з використанням водно-спиртових 
екстрактів кріас-порошків із чорноплідної горобини та суцвіття нагідок і 
спиртового екстракту кріас-порошку з листя кропиви зі зниженими витра-
тами агару на 10…15% та лимонної кислоти на 30..35%. Методом матема-
тичного моделювання визначено оптимальну кількість екстрактів кріас-
порошків – 0,7…0,74% і лимонної кислоти 0,65…0,70% від загальної маси 
системи. Показано, що введення екстрактів дозволяє отримати вироби чер-
воного, жовтого та зеленого кольору з приємним ароматом без застосування 
барвників та ароматизаторів [12, 13]. 

Розроблено технологічну схему виробництва желейного марме-
ладу з екстрактами кріас-порошків (рис. 8.4).  

Відмінність запропонованої схеми виробництва від традиційної 
полягає в уварюванні мармеладної маси до вмісту сухих речовин 75±2%, 
у додаванні водно-спиртових екстрактів кріас-порошків із чорноплідної 
горобини чи суцвіття нагідок або спиртового екстракту з листя кропиви 
на стадії обробки за температури мармеладної маси 52,5±2,5º С, що забез-
печує максимальне збереження біологічно активних і забарвлюючих ре-
човин. 

Органолептичні та фізико-хімічні показники якості нових видів 
виробів наведені на рис. 8.5 та в табл. 8.5. 

Експериментально обґрунтовано технологічні параметри вироб-
ництва нової продукції (рис. 8.4). Показано, що якість нових виробів за 
фізико-хімічними та мікробіологічними показники відповідає желейно-
му мармеладу на агарі виготовленому за традиційною рецептурою, а за 
вмістом біологічно активних речовин значно перевищує їх [14]. 
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Рис. 8.4. Технологічна схема виробництва желейного мармеладу з 
екстрактами кріас-порошків (ТУ У 15.8–01566330–234:2010) 

 

Замочування в холодній воді 
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Установлено, що мармелад желейний з водно-спиртовими екст-

рактами кріас-порошків із чорноплідної горобини та суцвіття нагідок і 
спиртовим екстрактом кріас-порошку із листя кропиви зі зниженим 
вмістом агару та лимонної кислоти за органолептичними та фізико-
хімічними показниками якості відповідає вимогам діючої нормативної 
документації на даний вид продукції. На нові вироби розроблено нор-
мативну документацію та отримано патент на винахід.  

Було визначено показники якості мармеладу желейного з екст-
рактами кріас-порошків при зберіганні за температури 18±2° С, віднос-
ній вологості 75…80% з доступом та без доступу світла протягом трьох 
місяців. За контрольні значення прийняті органолептичні та фізико-
хімічні показники якості виробів, що отримані одразу після їх приготу-
вання. Контрольними точками під час проведення експерименту були: 
1-ий, 2-ий, 3-ій тижні та 1-ий, 2-ий, 3-ій місяці.  

Згідно з отриманими даними встановлено, що показники якості 
мармеладу желейного з кріас-порошками протягом 1-ого місяця зберіган-
ня відповідають щойно виготовленим виробам. Протягом 2-ого місяця 
колір виробів дещо змінився, від насичених відтінків червоного, жов-
того, зеленого до червоного, жовтого, зеленого кольору. Інші органо-
лептичні показники залишились без змін. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8.5. Мармелад желейний із екстрактами кріас-порошків            
із чорноплідної горобини, суцвіття нагідок, листя кропиви 
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Таблиця 8.5 
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості виробів 

Показник 

Мармелад желейний 

за традицій-
ною рецепту-

рою 
 
 

з екстрактами кріас-порошків 

із чорноплід-
ної горобини 

із суцвіття 
нагідок 

із листя 
кропиви 

Зовнішній 
вигляд 

Правильна форма з чіткими контурами, без деформації 

Запах і смак Смак і запах, 
відповідний 
внесеному 

ароматизатору, 
без сторон-

нього запаху та 
присмаку 

Смак і запах, відповідний внесеному 
екстракту кріас-порошку, без сто-

роннього запаху та присмаку 

Колір 
 

Відповідний 
внесеному 
барвнику 

Червоний Жовтий Зелений 

Консистенція Драглеподібна, піддається різанню ножем 
Стан поверхні Поверхня рівномірно обсипана цукром білим 

Вигляд на 
зламі 

Прозорий шар, скловидний злам 

Вміст вологи, 
% 

15,0…23,0 22,0±1,0 21,5±1,0 21,5±1,0 

Загальна 
кислотність, 
град. 

7,5…22,5 15,0±0,5 15,0±0,5 15,0±0,5 

Вміст реду-
куючих речо-
вин, %, не 
більше 

20,0 14,0±0,5 14,0±0,5 14,0±0,5 

Міцність, г 750±35 750±35 760±35 750±35 
 
 
Дослідження фізико-хімічних показників виробів під час збері-

гання протягом 3 місяців показало, що наприкінці терміну зберігання 
вміст вологи в мармеладі без добавок та з додаванням екстрактів кріас-
порошків за умов зберігання в поліетилені становить 13…16%, за умов 
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зберігання в картонній коробці − 11…14% внаслідок гігроскопічності 
пакування; загальна кислотність становить 16…17 градусів та 
15,8…16,8 градусів відповідно; вміст редукуючих речовин складає 
15,2…16,8% та 15,0…16,5% відповідно. 

Визначено інтенсивність кольору нових видів желейного мармела-
ду протягом 3 міс із застосуванням спектрофотометра SP 810. Показано, 
що протягом першого місяця зберігання інтенсивність кольору готових 
виробів майже не змінилась, наприкінці терміну зберігання 
досліджуваний показник знизився незначно: з екстрактом кріас-порошку з 
чорноплідної горобини – на 8,5…10%; суцвіття нагідок – на 6,5…8,5%; 
листя кропиви – на 7,3…8,3% залежно від виду упаковки, але візуальне 
сприйняття кольору залишилось незмінним: мармелад мав червоний, 
жовтий та зелений колір (рис. 8.6). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рис. 8.6. Вміст забарвлювальних речовин в екстрактах                  

кріас-порошків із чорноплідної горобини (а); суцвіття нагідок (б); листя 
кропиви (в):  

1 – екстракт за загальноприйнятою схемою; 2 – екстракт                
за скороченою схемою 

 
8.3. Удосконалення технології мармеладу желейно-

фруктового з використанням рослинних кріопаст  
 
Розроблено технології мармеладу желейно-фруктового з кріопа-

стами з вітчизняної сировини: айви сорту Мускатна, гарбуза сорту 
Новинка, яблук сорту Українські, моркви сорту Вітамінна 6, винограду 
сорту Ізабелла. З метою максимального збереження біологічно актив-
них речовин кріопасти додавали в кінці уварювання на стадії обробки 
мармеладної маси.  
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За результатами досліджень розроблено рецептури мармеладу 
желейно-фруктового з кріопастами з айви, яблук, гарбуза, моркви, 
винограду. Вироби, одержані за розробленими рецептурами, мають 
яскраво виражений смак, колір і аромат внесених добавок, а також 
підвищений вміст вітаміну С, β-каротину, пектинових і антоціанових 
речовин (рис. 8.7) [15, 16].  

 
 

 
а 

 
б 

Рис. 8.7. Мармелад желейно-фруктовий із комбінованими           
кріопастами:  

а) айва-гарбуз; б) яблуко-морква 
 
 

При введенні до рецептури мармеладу кріопаст з айви та гарбу-
за показник міцності порівняно з контрольним зразком збільшується 
на 25,0%, а з яблук та моркви на 16,0%. Це дало підставу для змен-
шення пектину в технології мармеладу желейно-фруктового. В ході 
проведених досліджень встановлено, що для отримання мармеладу 
желейно-фруктового з рослинними кріопастами айва-гарбуз та яблуко-
морква доцільно зменшити кількість пектину на 20%. За цих умов 
мармеладні вироби виходять правильної форми, драглеподібної конси-
стенції, яскравого кольору, вираженого смаку. 

Кислотність мармеладу при введенні рослинних добавок у порівнянні 
з мармеладом за традиційною рецептурою збільшується в 2 рази. За 
цих даних доцільно зниження кількості лимонної кислоти до 10% [17]. 

Технологічну схему виробництва нових виробів наведено на ри-
сунку 8.8.  

Органолептичні та фізико-хімічні показники мармеладу желей-
но-фруктового зі зменшеною кількістю пектину та лимонної кислоти 
наведено в табл. 8.6 [18, 19]. 

Отримані вироби характеризуються найбільшим вмістом БАР 
порівняно з желейно-фруктовим мармеладом виготовленим за тради-
ційною рецептурою.  

 



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

244 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.8. Технологічна схема виготовлення мармеладу желейно-
фруктового на пектині з кріопастою  

Змішування пектину з цукром 
білим кристалічним 

τ =12-15 хв; СР=(7±1)% 

Приготування пектин-
цукрово-патокової суміші 
СР=(70±2)%; t=(50±2,5)°С 

Приготування мармеладної 
маси 

Формування та драглеутво-
рення мармеладної маси 

tпов = (12,5±2,5)° С; τ =12-14 

Вибірка мармеладу із форм та 
обсипання цукром-піском 

Сушка та охолодження марме-
ладу 

tп = (12,5±2,5)° С; τ=12-14 хв. 

Пакування, маркування, тран-
спортування та зберігання 

мармеладу 

Патока 

Підігрі-
вання до  

t = 40-50°С 
та процід-
жування 

 

Кріопаста 

Розморо-
жування 

Цукор 
білий  

Пектин 
цитрусовий 

Просіювання та 
пропускання 

крізь магнітоулов-
лювачі 

Вода Кислота 
лимонна 

Розчинення 
у воді (1:1) 
та фільтру-

вання 

Підігрівання до  
t = (42,5±2,5)° С 

Цукор 
білий для 
обсипки 

Лактат 
натрію 

Приготування 
40% водного 

розчину 
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Таблиця 8.6 
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості мармеладу 
желейно-фруктового на пектині з рослинними кріопастами 

Найменування 
показника 

Характеристика та значення показників  
для мармеладу желейно-фруктового на пектині 

за традиційною 
рецептурою 

з рослинними кріопастами з 

айви та  
гарбуза  

яблук та   
моркви 

Форма Правильна, з чіт-
ким контуром 

Правильна, з чітким конту-
ром, без деформації 

Смак і запах 

Властиві мармела-
ду, без сторонньо-
го присмаку та 

запаху 

Яскраво виражені, обумов-
ленні наявністю кріопаст, 

без стороннього присмаку та 
запаху 

Колір Темно-жовтий 
Темно-
жовтий 

Яскраво-
помаранчевий 

Консистенція 
Драглеподібна, не 

затяжна Драглеподібна, не затяжна 

Стан поверхні 

Рівномірно обси-
пана цукром білим 

кристалічним, 
еластична 

Еластична, не липка, рівно-
мірно обсипана цукром 

білим 

Вигляд на зламі 

Не прозорий на 
зламі, присутні 

включення яблуч-
ного пюре 

Не прозорий на зламі, без 
включень добавки 

Масова частка 
вологи, % 

22±1,0 23,0±1,0 23,0±1,0 

Загальна кислот-
ність, град 

17,5±0,7 16,0±0,7 

Масова частка 
редукуючих ре-
човин, % 

9,0±0,5 10,3±0,5 

Міцність, г 600±25 600±25 

Органолептичні показники якості мармеладу желейно-фруктового 
з кріопастами під час зберігання в поліетиленових плівках протягом 1-ого 
та 2-ого місяців зберігання відповідають щойно виготовленим виробам.  
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Визначено показники якості мармеладу желейно-фруктового про-
тягом терміну зберігання Мармелад зберігали за температури 18±2° С, 
відносній вологості 75…80% з доступом та без доступу світла протягом 
трьох місяців зберігання упаковані в прозору (поліетиленову плівку) чи 
непрозору (картонні коробки) тару. За контрольні значення прийняті ор-
ганолептичні та фізико-хімічні показники якості виробів, що отримані 
одразу після їх приготування. Контрольними точками під час проведення 
експерименту були: 1-ий, 2-ий, 3-ій тижні та 1-ий, 2-ий, 3-ій місяці.  

Наприкінці терміну зберігання незалежно від виду упаковки мар-
мелад желейно-фруктовий з кріопастами має виражений смак та приєм-
ний легкий запах, що відповідає кріопастам з айви, яблук, моркви, гар-
буза та винограду без сторонніх присмаків та запахів. Зовнішній вигляд і 
форма правильна з чіткими контурами без деформацій, консистенція 
драглеподібна, піддається різанню ножем, мармелад має непрозорий 
шар, злам несклоподібний. Колір виробів залежно від виду внесеного 
екстракту темно-жовтий, яскраво-помаранчевий, фіолетовий відповідно 
для айви та гарбуза, яблук та моркви, винограду.  

Дослідження фізико-хімічних показників виробів під час збері-
гання протягом 3 місяців показало, що наприкінці терміну зберігання 
вміст вологи в мармеладі без добавок та з додаванням кріопаст стано-
вить 14…16%; загальна кислотність становить 21…22,5 градусів; вміст 
редукуючих речовин складає 14,0…15,5%. 

 
8.4. Удосконалення технології маршмелоу з           

використанням рослинних кріас-порошків 

 
Розроблено технології маршмелоу з використанням рослинних крі-

ас-порошків із суданської троянди та чорноплідної горобини [20]. В якості 
структуроутворювача та піноутворювача використовували желатин хар-
човий марки П-11 або желатин харчовий марки П-11 з солюбілізованою 
соняшниковою олією [21, 22]. Проведення попередньої солюбілізації 
соняшникової олії розчином желатину дозволяє вводити до його складу 
жиророзчинні вітаміни та поліненасичені жирні кислоти, що підвищує 
харчову цінність структуроутворювача. 

Під час виготовлення маршмелоу кріас-порошки із чорноплідної 
горобини та суданської троянди вносили у масу на стадії аерування у 
натуральному вигляді та у вигляді екстрактів [23, 24]. 

Під час безпосереднього введення кріас-порошків у виробах 
спостерігались чітко виражені вкраплення частиць і був відчутний 
хруст, що є недопустимим під час виробництва такого роду продукту. 
Під час внесення водних або 40% водно-спиртових екстрактів кріас-
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порошків показники якості виробів суттєво покращуються. Встановле-
но, що найкращі органолептичні та фізико-хімічні показники спостері-
гаються при внесенні водного або водно-спиртового екстрактів кріас-
порошку з суданської троянди в концентрації 5% та 3% від загальної 
маси системи відповідно та 7…9% водно-спиртового екстракту кріас-
порошку з чорноплідної горобини від загальної маси системи (рис. 8.9, 
табл. 8.7, 8.8). 

 

 

Рис. 8.9. Маршмелоу з екстрактом кріас-порошку з чорноплідної 
горобини 

 
 
Технологічну схему виробництва нових виробів наведено на 

рис. 8.10. 
За результатами досліджень розроблено рецептури маршмелоу з 

використанням солюбілізованих речовин та екстрактів кріас-порошків 
із чорноплідної горобини та суданської троянди. Вироби, одержані за 
розробленими рецептурами, мають яскраво виражений смак, колір і 
аромат внесених добавок, а також підвищений вміст вітамінів, пекти-
нових і антоціанових речовин (табл. 8.8).  
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Рис. 8.10. Технологічна схема виробництва маршмелоу з                
екстрактом кріас-порошку 
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Таблиця  8.8  
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості маршмелоу  

з екстрактами кріас-порошків 

Найменування 
показника 

Характеристика та значення показників  
для маршмелоу  

за рецептурою 
згідно ТУ У 15.8-

30701488-001-
2004 

з екстрактами кріас-
порошків із 

чорноплідної 
горобини 

суданської 
троянди 

Зовнішній ви-
гляд 

Властивий дано-
му найменуванню 

виробів 

Властивий даному наймену-
ванню виробів. Форма пра-
вильна, поверхня гладка,     
не липка, без затвердінь. 

Смак і запах 

Властиві даному 
виробу, без сто-
роннього присма-

ку та запаху  

Кислувато-
солодкий, 
без сторон-
нього прис-
маку та за-

паху 

Кислувато-
солодкий з 
присмаком 
троянди, без 
стороннього 
присмаку та 

запаху 
Колір Білий Рожевий Рожевий 

Структура Рівномірна, дріб-
нодисперсна Рівномірна, дрібнодисперсна 

Консистенція Затяжна Піноподібна, затяжна 
Масова частка 
вологи, % 

30, не більше 21,7±0,9 16±0,8 

Загальна кислот-
ність, град 

3,0, не менше 3,1±0,1 5,5…7,8 

Масова частка 
редукуючих 
речовин, % 

8,0…20,0 13,0…19,0 15,3…16,9 

 
Маршмелоу зберігали за температури 18±2° С, відносній волого-

сті 75…80% з доступом та без доступу світла упакованим у прозору 
(поліетиленову плівку) чи прозору плівку та непрозору (картонні короб-
ки) тару. 

Установлено, що під час зберігання в поліетиленових плівках орга-
нолептичні показники якості маршмелоу з екстрактами кріас-порошків 
протягом 1-ого, 2-ого тижня зберігання відповідають щойно виготовле-
ним виробам. Протягом 3-ого, 4-ого тижня інтенсивність забарвлення 
виробів зменшилась. Інші показники залишились без змін. Для виро-
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бів, що упаковані додатково у непрозору тару колір залишається не-
змінним протягом місяця. 

Дослідження фізико-хімічних показників виробів під час збері-
гання протягом місяця показало, що наприкінці терміну зберігання 
вміст вологи в маршмелоу з екстрактами кріас-порошків за умов збері-
гання в поліетилені становить 11…14%, за умов зберігання в поліети-
лені та картонній коробці - 12…16%; загальна кислотність змінюється 
незначно; вміст редукуючих речовин складає 20,0…25,0% та 
19,0…23,0% відповідно. 

 
8.5. Біологічна цінність мармеладно-пастильних ви-

робів з рослинними добавками  

 
Біологічну цінність мармеладно-пастильних виробів з рослин-

ними добавками кріогенного походження оцінювали за вмістом у них 
вітамінів, антоціанів, пектинових речовин. Результати досліджень 
наведені в таблицях 8.10-8.12. 

З наведених у таблицях даних видно, що  мармелад желейний з 
екстрактами кріас-порошків містить, мг/100 г: антоціани – 1,67; кароти-
ноїди – 0,15; хлорофіли – 2,4; пектинові речовини – 4,00; вітамін С – 
0,02…0,22; низькомолекулярні фенольні сполуки – 3,58…3,85; дубильні 
речовини – 1,47…2,59; органічні кислоти – 0,03…0,74. 

У мармеладі желейно-фруктовому з кріопастами вміст кароти-
ноїдів збільшується до 1,8…3, 5 мг/100 г, пектинових речовин - до 
3,8…6,2 г/100 г, вітаміну С - до 15,6…18 мг/100 г. 

Маршмелоу з екстрактами кріас-порошків містить, мг /100 г:  
антоціани −  15,0…27, 0; пектинові речовини − 13,0…162,0; низькомо-
лекулярні фенольні сполуки − 13,0…45,0; дубильні речовини − 
28,0…97,0; вітамін С − 0,108…0,5. 

Слід відзначити, що при споживанні 100 г мармеладу желейного з екс-
трактами кріас-порошків добова потреба людини в антоціанах задовольняєть-
ся на 32 %, у пектинових речовинах на 80…100 % (табл. 8.12). 

Споживання 100 г нових видів мармеладу желейно-фруктового 
дозволить задовольнити потребу людини у вітаміні С на 17…24%, 
β-каротині − на 36…70%. 

Під час вживання 100 г маршмелоу людина отримує від 15 до        
27 мг антоціанів, що становить від 30 до 54% від добової норми – 50 мг 
для здорових жителів України 18 років і старше [25]. 
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Таблиця 8.9 
Хімічний склад мармеладу желейного з екстрактами                   

кріас-порошків із антоціанової, каротиновмісної та хлорофіловмі-
сної рослинної сировини 

Найменування речовин 

Мармелад желейний з екстрактами 
кріас-порошків 

із чорноплідної 
горобини 

із суцвіття 
нагідок 

із листя 
кропиви 

Бі
ол

ог
іч
но

  
  

 
ак

ти
вн

і  
  

  
  

  
ре

чо
ви

ни
 

Антоціани, мг/100 г 1,67±0,08 – – 

Каротиноїди, мг/100 г 0,02±0,001 0,15±0,008 – 

Хлорофіл, мг/100 г – – 2,4±0,12 

Вітамін С, мг/100 г 0,02±0,001 0,05±0,003 0,22±0,01 

Органічні кислоти, мг/100 г 0,74±0,04 0,03±0,002 0,04±0,002 
Пектинові речовини, мг/100 г 4,00±0,2 – – 
Низькомолекулярні фенольні 
сполуки (за рутином), мг/100 г 3,63±0,18 3,85±0,19 3,58±0,18 

Дубильні речовини (за тані-
ном), мг/100 г 2,59±0,13 1,47±0,07 1,53±0,08 

 
 
 
 
 
 

Таблиця 8.10  
Вміст основних біологічно активних речовин у мармеладі           

желейно-фруктовому з кріопастами 

Найменування речо-
вин 

Мармелад желейно-фруктовий 
традиційна ре-
цептура з яблу-

чним пюре 

з кріопастою  
з айви та 
гарбуза 

з кріопастою 
з яблук та 
моркви 

Каротиноїди, мг/100 г сл. 1,8 ±0,1 3,5 ±0,2 
Пектинові речовини, 
г/100 г 0,9±0,05 6,2 ±0,3 3,8 ±0,2 

Вітамін С, мг/100 г 0,4±0,02 15,6±0,8 18±0,9 
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Таблиця 8.11 
Вміст основних біологічно активних речовин у маршмелоу  

з екстрактами кріас-порошків 

Найменування речовин 

Маршмелоу  

з екстрактами кріас-порошків із 

чорноплідної 
горобини 

суданської 
троянди 

Антоціани, мг/100 г  15,0±0,8 27,0±0,7 

Пектинові речовини, мг/100 г  162,0±8,0 13,0±0,6 

Низькомолекулярні фенольні спо-
луки, мг/100 г  45,0±2,0 13,0±0,6 

Дубильні речовини, мг/100 г  97,0±4,0 28,0±1,4 

Вітамін С, мг/100 г 0,108±0,005 0,5±0,02 

 
 

Таблиця 8.12 
Задоволення добової потреби людини у БАР при споживанні 100 г 

мармеладно-пастильних виробів з рослинними добавками 

Найменування 
речовин 

Добова 
норма 
для здо-
рових 
жителів 
України 
18 років і 
старше 

Задоволення добової норми (%)  
під час споживання 100 г 

мармеладу 
желейного з 
екстрактами 

кріас-
порошків 

мармеладу 
желейно-

фруктового з 
кріопастами 

маршмелоу з 
екстрактами 

кріас-
порошків 

Антоціани, мг 50 32 40…50 30…54 
β-каротин, мг 5 3 36…70 − 
Пектинові 
речовини, г 4…5 80…100 76…155 0,26…4 

Вітамін С, мг 75…90 0,03…0,29 17…24 0,12…0,66 
 

 
Висновки 
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1. За результатами проведених теоретичних та експерименталь-
них досліджень удосконалено технології мармеладу желейного, марме-
ладу желейного-фруктового, маршмелоу шляхом використання рослин-
них добавок отриманих за кріотехнологіями − кріас-порошків та кріо-
паст, що дозволяє отримати мармеладно-пастильну продукцію високої 
якості з максимальним збереженням біологічно активних речовин та зме-
ншеними витратами агару на 10…15%, пектину на 20 %, патоки на 10 
% і лимонної кислоти на 10…50%, а також повним виключенням барв-
ників та ароматизаторів. 

2. Визначено, що дрібнодисперсні кріас-порошки та кріопасти 
відрізняються особливо високим вмістом низькомолекулярних фено-
льних сполук, антоціанів, природних каротиноїдів, хлорофілу а і b, дуби-
льних речовин та низькомолекулярних фенольних сполук. 

3. Науково обґрунтовано спосіб отримання екстрактів із дріб-
нодисперсних кріас-порошків з максимальним вилученням забарвлю-
ючих та біологічно активних речовин (каротиноїдів, хлорофілів, анто-
ціанів). 

4. Розроблено рецептури на нові види мармеладу желейного з 
використанням водно-спиртових екстрактів кріас-порошків із чорноплі-
дної горобини та суцвіття нагідок і спиртового екстракту кріас-порошку 
з листя кропиви; мармеладу желейного-фруктового з кріопастами з 
айви, яблук, гарбуза, моркви, винограду та комбінованими кріопаста-
ми айва-гарбуз і яблуко-морква; маршмелоу з використанням солюбілі-
зованих речовин та водно-спиртового екстракту кріас-порошку із чор-
ноплідної горобини та водного або водно-спиртового екстрактів кріас-
порошку із суданської троянди. 

5. Доведено, що за рахунок використання кріопаст і екстрактів 
кріас-порошків підвищується біологічна цінність мармеладу желейно-
фруктового, мармеладу желейного та маршмелоу. 

6. Установлено, що споживання 100 г мармеладу желейного з 
використанням водно-спиртових екстрактів кріас-порошків із чорноплі-
дної горобини та суцвіття нагідок і спиртового екстракту кріас-порошку 
з листя кропиви.дозволить людині задовольнити добову потребу в 
антоціанах на 32%, пектинових речовинах до 100%.  

7. Установлено, що споживання 100 г мармеладу желейно-
фруктового з кріопастами з айви, яблук, гарбуза, моркви, винограду та 
комбінованими кріопастами айва-гарбуз і яблуко-морква дозволить 
людині задовольнити добову потребу в вітаміні С на 17…24%,       
β-каротину − 36…70%.  

8. Установлено, що споживання 100 г маршмелоу з екстракта-
ми кріас-порошків із чорноплідної горобини та суданської троянди 
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дозволить людині задовольнити добову потребу в антоціанах на 
30…54%.  
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Забезпечення повноцінного харчування населення є стратегіч-

ним завданням нашої держави. Одним із концептуальних підходів до 
вирішення цього завдання є створення харчових продуктів з високим 
вмістом інгредієнтів, необхідних для підтримки здоров’я  людей.  

Відомо, що пшеничний хліб відноситься до найулюбленіших 
продуктів щоденного споживання населення України та інших країн 
світу і традиційно відіграє важливу роль у формуванні раціонів харчу-
вання. Більшість асортименту цієї групи виробів передбачає викорис-
тання пшеничного сортового борошна. Вони характеризується висо-
кими органолептичними показниками, проте, на жаль, містять недо-
статню кількість харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин, 
які були втрачені із видаленням під час помелу таких  біологічно цін-
них морфологічних часток зерна як зародок, алейроновий шар, обо- 
лонки [1]. 

У зв’язку з цим одним з актуальних напрямків розвитку асорти-
менту «здорових» харчових продуктів є виробництво хліба з цілого 
зерна,  що дозволяє максимально використовувати закладений в ньому 
природою біологічний потенціал.  

 
9.1. Зерновий хліб як продукт оздоровчого            

призначення 

 
Історія виготовлення зернового хліба бере свій початок у Фран-

ції і налічує вже більше 150 років, проте особливої актуальності пи-
тання використання цілого зерна у технології хліба набуло в середині 
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70-х років минулого століття, коли провідні фахівці-дієтологи розви-
нутих країн стали ретельно вивчати вплив його складових на організм 
людини. Це було викликано стрімким розповсюдженням пов’язаних з 
неправильним харчуванням «захворювань цивілізації», таких як ожи-
ріння, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання тощо [2–4].  

Сьогодні такий хліб розглядається як один із важливих елемен-
тів здорового харчування за рахунок збереження майже всіх основних 
корисних речовин  зерна: харчових волокон, білків, вітамінів групи В, 
вітаміну Е, мінеральних речовин тощо [4]. Крім того, під час замочу-
вання зерна відбувається його біоактивація, що сприяє синтезу бага-
тьох незамінних амінокислот, вітамінів, а також перетворенню висо-
комолекулярних сполук зерна у форми, які легше засвоюються органі-
змом порівняно із їх природним станом [4; 8]. 

Зерновий хліб є джерелом таких харчових волокон, як целюлоза 
та геміцелюлози, що і забезпечують його основний оздоровчий ефект. 
Науковцями доведено [10; 14], що висока гідрофільність і адсорбційна 
здатність харчових волокон з одного боку зумовлює надання людині 
відчуття ситості і захист від переїдання, а з іншого – сприяє видаленню 
з організму багатьох токсичних речовин, шлаків, солей важких мета-
лів, радіонуклідів, позитивно впливає на мікрофлору кишківника.  

Крім того, зерновий хліб містить значну кількість вітамінів (тіа-
міну, рибофлавіну, ніацину, бета-каротину, токоферолу) та мінераль-
них речовин (заліза, цинку, кремнію та магнію), а також  поліненаси-
чених жирних кислот, поліфенольних сполук тощо [4; 17; 23]. 

Низкою клінічних досліджень встановлено [5–7], що включення 
до раціону харчування хліба з цілого зерна сприяє зниженню ризику 
виникнення серцево-судинних і онкологічних захворювань, цукрового 
діабету другого типу, а також стабілізації кров’яного тиску. 

Зерновий хліб входить до переліку хлібобулочних виробів для 
спеціального дієтичного споживання і його виготовлення регламенту-
ється ДСТУ-П 4588:2006 «Вироби хлібобулочні для спеціального діє-
тичного споживання». В Україні його випускають такі підприємства, 
як ТОВ Укр Еко-Хліб (м. Київ), ПАТ «Одесский каравай», ТМ 
«Жизнь» (м. Одеса), а також  ПП «Урсуленко О.А.»  
(м. Херсон) та ін. 

Не зважаючи на підтверджені оздоровчі властивості зернового 
хліба, його частка в асортименті хлібобулочної продукції досить об-
межена. Це пов’язано з необхідністю виділення на підприємстві додат-
кових виробничих приміщень і встановлення обладнання для здійс-
нення довготривалої стадії замочування зерна та подрібнення набряк-
лої зернової маси. Крім того, в силу особливостей технології зерновий 
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хліб має нижчі, порівняно з борошняними виробами із сортового бо-
рошна, структурно-механічні властивості, що впливає на попит.  

У цьому зв’язку способи вдосконалення технології зернового 
хліба спрямовані на прискорення стадії замочування зерна [11; 12], 
покращення реологічних властивостей зернового тіста [13; 16; 24], 
підвищення якості та мікробіологічної безпеки готової продукції [15; 
23; 25–27]. 

Основною сировиною для виробництва зернового хліба є пше-
ниця. Проте внаслідок своїх сортових особливостей вона містить недо-
статню кількість білка, що лімітований за лізином. З метою збагачення 
пшеничного зернового хліба білковими речовинами та іншими корис-
ними для організму людини речовинами використовують продукти 
переробки зернових і олійних культур, такі як подрібнений кунжут 
[25] і жмих зародків пшениці [18], коренеплідні овочі [23], гідролізат 
молюсків [19] та ін.  

Актуальним залишається пошук нових нетрадиційних видів си-
ровини для виробництва зернового хліба. Авторами [12] запропонова-
но технологію зернового хліба з тритикале – гібрида пшениці та жита. 
Споживання такого хліба у кількості 100 г дозволяє забезпечити добові 
потреби в білках – майже на 30%, у харчових волокнах – на 28…29%, 
у магнії, міді, цинку та марганцю – понад 50%. Білок зернового хліба з 
тритикале хоча і відрізняється від ідеального (лімітуючими амінокис-
лотами є лізин і треонін), проте скори лімітованих амінокислот пере-
вищують 90%, що свідчить про високу утилітарність білка тритикале-
вого хліба. 

Останнім часом увагу виробників і вчених привертають так зва-
ні «давні злаки», які відігравали провідну роль у харчуванні людини за 
прадавніх часів. До них належать айнкорн, камут, спельта, полба та 
інші.  

Айнкорн (Triticum monococcum ssp monococcum) відомий у ку-
льтивуванні близько 12 000 років до н.е., був популярним у споживан-
ні в період неоліту та бронзового віку. Сьогодні він вирощується у 
Франції, Італії, Туреччині, деяких країнах Близького Сходу. Борошно з 
айнкорну характеризується високим вмістом білка (17–20%), а також 
каротиноїдів [21]. Існують відомості , що білки айнкорну не виклика-
ють алергії у хворих на целіакію [20].  

Камут (Triticum turgidum L. subsp. turanicum (Jakubz)) з давніх 
часів вирощувався на території Єгипту. Його зерна мають маслянистий 
горіховий аромат, за властивостями близький до пшениці твердої [22]. 
Порівняно з іншими пшеницями містить на 65% більше амінокислот, а 
вміст білка більший на 40% ніж у пшениці м’якій. Відповідно до літе-
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ратурних джерел камут може використовуватися як у вигляді цільноз-
меленого, так і сортового борошна для виробництва хлібобулочних і 
борошняних кондитерських виробів [22].  

Спельта (Triticum spelt) – вид зерна, що належить до сімейства 
злаків, що гарно адаптується до умов навколишнього середовища [28]. 
Вона використовувалася в їжу ще в епоху неоліту (6…5 тис. років до 
н.е.), проте в сучасному світі заміщена м’якою пшеницею за рахунок 
більшої врожайності та кращих борошномельних властивостей [28]. 
Типові спельти містять порівняно велику кількість білків (8,6…21% у 
перерахунку на суху речовину %) [28-30] високої біологічної цінності 
(засвоюваність 83%). 

Тісто, виготовлене зі спельтового борошна, характеризується 
нижчою стабільністю, гіршою еластичністю та вищою розтяжністю 
порівняно з пшеничним, а висока газоутворювальна здатність борошна 
спельти зумовлює необхідність пришвидшення процесу дозрівання 
тіста [32]. На сьогодні ученими НУХТ розроблено технологію хлібо-
булочних виробів із цільнозмеленого борошна спельти із додаванням 
круп’яних пластівців [31]. 

Полба або пшениця-двозернянка (Triticum diccocum) відносить-
ся до давніх пшениць, що відігравала важливу роль у філогенезі її 
сучасних сортів [33]. Вважається, що перші форми м'якої пшениці 
(Triticum aestivum) були отримані внаслідок спонтанної гібридизації 
полби (Triticum diccocum) і рослини з роду пшениць (Aegilops tauschii). 
Вважається також, що полба є більш наближеною за властивостями до 
твердої пшениці, а спельта – до м’якої (рис. 9.1) [33].  

Дослідники стверджують, що в епоху неоліту та бронзового віку 
полба була стратегічно важливим продуктом у харчуванні людини, 
зокрема мешканців Вавилону, Ассирії, Стародавнього Єгипту [34]. 
Найбільше поширення (за територією культивування) полба тоді 
отримала в зоні так званого «Родючого півмісяця», який охоплює те-
риторію Близького Сходу – Палестину, Йорданію, Ліван, Сирію, Ірак і 
Іран, – де і сьогодні можна зустріти її дикого родича Triticum 
diccoccoides. У сучасному світі полба вирощується в деяких країнах 
Балканського півострова, Італії, Австрії, Туреччині, Ірані, Ефіопії, 
Індії, а в науково-дослідних установах зберігаються колекції полб 
різного походження – з України, Росії, Кавказу, США та ін. [35]. 

Полба характеризується надзвичайно цінним нутрієнтним скла-
дом – вона містить  багато білків, вітамінів, мінеральних речовин, 
поліфенолів [36–38; 42]. У деяких сортах полби крохмаль є високоре-
зистентним [9], що надає можливість її використання в дієтичному 
харчуванні, зокрема під час ожиріння, цукрового діабету, серцево-
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судинних захворюваннях [9; 39] Продукти переробки полби викорис-
товують і в нетрадиційній медицині [39].  

 

 
Рис. 9.1. Колос і зерно: а - полби Triticum dicocum (Schrank) Schueb;                  

б - спельти Triticum spelta L. 
 
 

Здавна полба відома, головним чином, як круп’яна культура. В 
силу високої міцності клейковини, а також наявності на зерні полби 
грубих оболонок, що ускладнюють його вимолот, застосування проду-
ктів переробки полб’яного зерна у виробництві хлібобулочних виробів 
обмежене [34; 36]. Полб’яне борошно рекомендовано використовува-
ти, в основному, як поліпшувач слабкого пшеничного борошна за ра-
хунок високого вмісту в ньому клейковини [39; 41] . 

Науковцями Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН    
(м. Харків) було створено новий сорт полби – «Голіковська», що поєд-
нує в собі генетичні ознаки полби звичайної Triticum diccocum і пше-
ниці твердої Triticum durum. Зерно нового сорту полби добре вимоло-
чується та має покращені технологічні властивості порівняно з полбою 
звичайною, що відкриває шляхи для його використання у виробництві 
хліба [40]. 

Рис. 9.1. Колос і зерн Рис. 9.1. Колос і зерно: а - полби Triticum 
dicocum (Schrank) Schueb;                  б - спельти Triticum spelta L. 
о: а - полби Triticum dicocum (Schrank) Schueb;                  б - 

спельти Triticum spelta L. 
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Фахівцями кафедри технології хліба, кондитерських, макарон-
них виробів і харчоконцентратів запропоновано використовувати но-
вий сорт полби для виготовлення зернового хліба.  Нижче наведені 
особливості технологічного процесу і результати аналізу якості та 
харчової цінності нової продукції.  

 
9.2. Перспективи  використання полби сорту           

Голіковська у технології зернового хліба 

9.2.1. Характеристика полби сорту Голіковська                 
як сировини для виготовлення зернового хліба 

 
У дослідженні використовували зерно полби ярої сорту Голі-

ковська (табл. 9.1). За контроль було обрано зерно пшениці м’якої ярої 
сорту Харківська 30, що районований для фізико-географічної зони 
Східного Лісостепу України та є одним із найбільш поширених серед 
ярих сортів для використання в хлібопеченні. 

Із даних, наведених у табл. 9.1. видно, що зерно полби є мен-
шим порівняно із зерном пшениці, про що свідчать показники маси 
1000 зерен та натури. Ця особливість зумовлена, імовірно, генетични-
ми ознаками зерна. Загальна склоподібність полби наближується до 
100% і опосередковано свідчить про високий вміст білка в ній.  

Зерно полби відрізняється підвищеним вмістом клейковини (на 
31,3% порівняно із зерном пшениці), яку за пружно-пластичними влас-
тивостями можна віднести до другої групи якості. 

Таблиця 9.1 
Показники якості зерна 

Найменування показника Полба сорту 
Голіковська 

Пшениця сорту 
Харківська 30 

Колір Властивий здоровому зерну 
Запах Властивий здоровому зерну 
Маса 1000 зерен, г 32,3 38,1 
Натура, г/л 747 775 
Загальна склоподібність, % 98 70 
Вологість, % 11,2 10,8 
Вміст сирої клейковини, % 30,2  23,0  
Пружність клейковини, од. ІДК 81 72 
Розтяжність, см 16 14 
Ураженість шкідниками Не виявлено 



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

264 

Важливою характеристикою зерна є його хімічний склад, що 
надає уяву не лише про харчову цінність цього продукту, але й зумов-
лює його функціонально-технологічні властивості. Хімічний склад 
зерна полби та пшениці наведено в табл. 9.2. 

Із аналізу даних табл. 2.2 видно, що полба сорту Голіковська мі-
стить на 47,3% більше білка порівняно з пшеницею м’якою, що є хара-
ктерною особливістю полби. Уміст жиру в полбі на 8,7% більший, ніж 
у пшениці, що може бути зумовлене більшим питомим вмістом зарод-
ку в зерні полби. 

 
Таблиця 9.2 

Порівняльна характеристика хімічного складу  
зерна полби та пшениці 

Показники Полба сорту Голі-
ковська 

Пшениця сорту Хар-
ківська 30 

Білки, г 19,0 12,9 
Жири, г 2,5 2,3 
Вуглеводи, г 76,2 80,0 
у т.ч. моно- та дисахариди 3,5 3,0 
крохмаль 57,4 66,5 
харчові волокна: 15,3 10,5 
у т.ч. целюлоза 3,4 2,3 
          геміцелюлози 11,6 7,8 
Вітаміни, мг   
В1 0,39 0,35 
В2 0,12 0,09 
РР 3,6 3,3 
β-каротин 0,027 0,020 
Е 2,94 2,53 
Мінеральні речовини, мг   
Залізо 4,2 4,6 
Цинк 2,7 2,4 
Марганець 3,4 3,1 
Фосфор 310 254 
Калій 280 262 
Магній 154 103 
Кальцій 43 36 

 
Вміст вуглеводів у полбі менший, ніж у пшениці, причому істо-

тна різниця спостерігається у вмісті крохмалю та харчових волокон. У 
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загальній кількості вуглеводів питома частка крохмалю для полби 
становить 75,3%, харчових волокон – 20,1%, тоді як для пшениці такий 
розподіл складає 83,7 і 13,1% відповідно. Фракційний склад харчових 
волокон, як для полби, так і для пшениці, кількісно істотно не відріз-
няється. Кількість крохмалю в полбі менша майже на 16% порівняно з 
пшеницею, у той час як кількість харчових волокон більша на 45,7%. 
Вміст моно- і дисахаридів є дещо вищим для полби. 

Полба характеризується підвищеним вмістом вітамінів і мінера-
льних речовин порівняно із зерном пшениці: кількість бета-каротину в 
ній більша на 35%, вітаміну В2 (рибофлавіну) – на 33%; магнію –         
у 1,5 рази; кальцію – на 19,4%. Зазначені нутрієнти відіграють важливу 
роль у забезпеченні належного функціонування організму.  

Оскільки відмінною особливістю хімічного складу полби є під-
вищений вміст білка, вважали за доцільне дослідити його біологічну 
цінність за вмістом незамінних амінокислот. Результати досліджень 
представлено в табл. 9.3. 

Аналіз амінокислотного скору полби свідчить про те, що серед 
незамінних амінокислот лімітуючою є лізин, скор якої становить 57 і є 
дещо більшим, ніж для пшениці м’якої.  

 
 
 
 

Таблиця 9.3  
Порівняльна характеристика біологічної цінності білка  

полби та пшениці 
Показник Полба Голіковська Пшениця Харківська-30 

Вміст, г/100г 
білка 

Скор, % Вміст, г/100г 
білка 

Скор, % 

Валін 4,93 99 4,80 69 
Лейцин 7,48 107 7,91 113 
Ізолейцин 3,92 98 4,09 102 
Лізин 3,16 57 2,96 54 
Треонін 3,09 77 3,47 87 
Метіонін 1,66  1,60  
Фенілаланін + 
Тирозин 

8,43 141 9,78 163 

Лімітуюча аміно-
кислота, скор, % 

Лізин, 57 Лізин, 54 
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Таким чином, результати визначення показників якості, харчо-
вої та біологічної цінності зерна полби свідчать про перспективність 
його застосування в технології зернового хліба. 

 

9.2.2. Оцінка показників якості та харчової цінності 
полб’яного зернового хліба 

 
Нами розроблено технологію зернового полб’яного хліба, яка 

включає такі стадії, як підготовка зерна до виробництва, замочування, 
промивання зерна, подрібнення, замішування тіста, бродіння тіста, 
оброблення тіста, випікання хліба, охолодження та пакування готових 
виробів. 

На першому етапі технологічного процесу зерно підготовлюють  
до виробництва шляхом його очищення, мийки та замочування. Експе-
риментальним шляхом встановлено, що під час замочування за темпе-
ратури 20±2° С і гідромодуля 1:1,5 зерно полби досягає стану (струк-
турно-механічних властивостей), необхідного для подальшого подріб-
нення, за 15 год, тоді як для зерна пшениці цей термін становить         
18 год. Після замочування зерно промивають і подрібнюють. До под-
рібненої зернової маси додають сольовий розчин, дріжджову суспен-
зію та воду і замішують тісто вологістю 47%. Тривалість дозрівання за 
температури 30±2° С становить 90±10 хв. Виброджене тісто подається 
на оброблення та випікання. 

Технологічна схема виготовлення зернового полб’яного хліба 
наведена на рис. 9.2. 

Для оцінки якості полб’яного зернового хліба здійснювали про-
бне лабораторне випікання. У якості контрольних використовували 
зразки пшеничного зернового хліба, приготованого із використанням 
пшениці сорту Харківська 30.  

Аналіз якості виробів здійснювали через 3 год після повного 
остигання за стандартними методиками. Органолептичні показники 
якості готових виробів наведено в табл. 9.4. 

Із табл. 9.4 видно, що полб’яний та пшеничний хліб за зовніш-
нім виглядом відповідає хлібній формі, у якій здійснювалося випікан-
ня, без бокових випливів, має шорохувату поверхню світло-
коричневого кольору. М’якушка виробів є добре пропеченою, не воло-
гою на дотик, еластичною, пористість добре розвинена. Смак і запах 
виробів властиві зерновому хлібу, без сторонніх присмаків. Зерновий 
хліб із полби має більш виражене забарвлення скоринки та більший 
об’єм порівняно із хлібом, отриманим із зерна пшениці. 
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Рис. 9.2. Технологічна схема виготовлення зернового полб’яного 
хліба 
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Таблиця 9.4 
Органолептичні показники якості зернового хліба 

Показник Хліб із зерна 
полби  пшениці  

Зовнішній вигляд  
форма 

відповідає хлібній формі, у якій здійснюється 
випікання, без бокових випливів 

поверхня шорохувата, із наявністю висівкових часточок 
колір скоринки коричневий 
Стан м’якушки 
пропеченість 
 

добре пропечена,     
не волога на дотик,  
еластична 

добре пропечена,           
не волога на дотик,    
еластична, крихкувата 

пористість добре розвинена, із 
включеннями висів-
кових часточок 

добре розвинена, із 
включеннями висівкових 
часточок 

проміс без слідів непромісу 

Смак властивий зерновому хлібу, без сторонніх       
присмаків 

Запах властивий зерновому хлібу, без стороннього  
запаху 

 
 
 
 
 
Аналіз якості зернового хліба за фізико-хімічними показниками 

(табл. 9.5) свідчить про те, що зерновий хліб із полби та пшениці за 
вологістю істотно не відрізняється, даний показник знаходиться в ме-
жах, що регламентується відповідною нормативною документацією. 

Кислотність зернового полб’яного хліба є дещо вищою від кис-
лотності пшеничного, що пояснюється, ймовірно, більш інтенсивним 
перебігом процесів дозрівання внаслідок більшої активності амілолі-
тичних ферментів зерна полби.  

За показниками пористості та питомого об’єму полб’яний зер-
новий хліб вигідно відрізняється від пшеничного, що, вірогідно, 
пов’язане із високим вмістом клейковини в полбі, яка сприяє форму-
ванню структури хлібобулочних виробів.  

Оскільки метою використання  полби в технології зернового 
хліба є підвищення харчової та біологічної цінності, нами проведено 
визначення вмісту в зразках хліба поживних і біологічно активних 
речовин, результати якого наведено в табл. 9.6.  
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Таблиця 9.5 
Фізико-хімічні показники якості зернового хліба 

Показник Дослідні зразки хліба із зерна 
полби  пшениці  

Вологість, % 45,8 45,5  
Кислотність, град 3,2 3,0 
Пористість, % 58 56 
Питомий об’єм, г/см3 2,0 1,8 

 
 
 

Таблиця 9.6 
Вміст харчових та біологічно активних речовин у зерновому хлібі  

Найменування  
біологічно активних  і 
поживних речовин 

Масова частка речовини у зерновому 
хлібі 

полб’яному пшеничному 

Білки, г 12,5 8,5 
Жири, г 1,5 1,4 
Вуглеводи, г 42,5 45,0 
у т.ч. моно- та дисахариди 2,5 2,2 
крохмаль 31,3 36,6 
харчові волокна: 8,7 6,2 
у т.ч. целюлоза 2,0 1,3 
          геміцелюлози 6,7 4,5 
Вітаміни, мг   
В1 0,32 0,29 
В2 0,09 0,07 
РР 3,3 2,9 
β-каротин 0,023 0,018 
Е 2,66 2,28 
Мінеральні речовини, мг   
Залізо 3,1 3,3 
Цинк 2,1 1,7 
Марганець 2,5 2,3 
Фосфор 235 215 
Калій 218 198 
Магній 85 64 
Кальцій 36 30 
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Із даних табл. 9.6 видно, що вміст білка в зерновому полб’яному 
хлібі перевищує вміст білка в пшеничному зерновому хлібі на 47,1%. 
Також в ньому міститься на 40,3% більше харчових волокон. Вміст 
вітамінів і мінеральних речовин в полб’яному зерновому хлібі є дещо 
вищим, ніж у зерновому пшеничному, що зумовлене відповідними 
відмінностями у хімічному складі зерна полби та пшениці. 

Отже, отримані дані свідчать про доцільність застосування пол-
би сорту Голіковська в технології зернового хліба, як з метою підви-
щення харчової цінності зернового хліба, так і покращення його фізи-
ко-хімічних показників.  

Нові хлібобулочні вироби підвищеної біологічної та харчової 
цінності можуть бути рекомендовані для оздоровчого та лікувально-
профілактичного харчування. 

Висновки 

 
1. На основі аналізу літературних джерел показано, що зерно-

вий хліб є перспективним продуктом оздоровчого харчування за раху-
нок використання у його технології всіх біологічно цінних складових 
зерна. Актуальним шляхом розширення асортименту цих виробів є 
застосування у їх технології нетрадиційних зернових культур.  

2. Обґрунтовано перспективність використання полби сорту Го-
ліковська в технології зернового хліба. Доведено, що полб’яний хліб 
має високі органолептичні та фізико-хімічні показники якості і вигідно 
відрізняється від пшеничного за вмістом харчових волокон, білків, 
вітамінів і мінеральних речовин.  
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Abstract: Expediency the use of electro-processing techniques for the purpose of ultra 

dispersible particles whey, in particular casein dust that impede efficient processing of raw 

materials. The results of investigations particle size of whey, processed electrohydraulic 

method and ultrasound. The dependence of the particle size of the processing parameters, 

namely the voltage and charges quantity for electrohydraulic method and sonocation time - 

for ultrasound. Established that ultrasound treatment of whey with an exhibition of 4 ... 5 

min. contributed to the atomization of particles of average size (478,1 ± 23,7) and (467,9 ± 

9,25) nm respectively. Electrohydraulic treatment provided a more "subtle" dispersion: 

after treatment by electrical discharges voltage 45 kV and charges quantity 25 average 

hydrodynamic diameter of the particles decreased with(1697,5 ± 82,38) nm to (221,34 ± 

10,3) nm. Number particles with a size of 500 was almost absent. Analysis of variance 

results forcible deposition of particles in a gravitational field, the dynamics electrokinetic 

potential have proved increase sedimentation stability of processed whey. The use of 

processing methods considered in line with the primary treatment of whey protein to 

reduce losses and expand technological capabilities of processing whey. 
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Вступ 

 
Розвиток і реалізація сучасних способів диспергування в харчо-

вих технологіях, зокрема продуктів із вторинної молочної сировини, 
відкривають можливості для створення нових багатокомпонентних 
систем із керованими якісними характеристиками, сприяють покра-
щанню органолептичних показників і технологічних властивостей 
сировини та готових продуктів, подовженню термінів зберігання вна-
слідок підвищення стійкості дисперсних систем. 

На сьогоднішній день при виробництві харчових продуктів за-
пропоновані способи диспергування, що базуються на використанні 
різних механічних та фізичних ефектів – розколювання, розтирання,  
роздавлювання речовин, надшвидке проходження рідини через вузь-
кий зазор «сідло-клапан», адіабатне кипіння в вакуумі, дискове розпи-
лювання, гідродинамічна кавітація, ударні, імпульсні, ультразвукові 
збурення середовища та інші. 

Промислове використання більшості способів диспергування 
стримується існуючими апаратурно-технологічними можливостями  та 
істотними енерговитратами на їх реалізацію. До того ж практично усі 
способи, що використовуються в промисловості, вичерпали технічні 
можливості щодо підвищення ступеня дисперсності частинок продук-
ту. Так, наприклад, при використанні найбільш поширених в молочній 
промисловості гомогенізаторів клапанного типу жирові кульки подрі-
бнюються до середніх розмірів 1...2 мкм [1-2]. Підвищення ступеня 
дисперсності вимагає збільшення тиску та удосконалення конструкцій 
гомогенізуючих пристроїв, направлене на підвищення турбулентності 
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потоку рідини, посилення кавітації, збільшення швидкості її руху на 
вході в клапанну щілину тощо [1-2]. Вказане веде до додаткових мате-
ріальних та енерговитрат. 

Відомі дискові роторні, гідродинамічні пристрої для диспергу-
вання, відцентрові, вакуумні гомогенізатори та інше устаткування 
забезпечують, як правило, подрібнення частинок до середнього розмі-
ру 2…3,5 мкм [1-3].  

Вказаний ступінь диспергування не відповідає вимогам сього-
дення для багатьох харчових систем, насамперед молочної сироватки, 
в якій розмір коагульованих частинок казеїнового пилу, що залиша-
ються в сироватці після сквашування чи осадження основного продук-
ту і здатні утворювати небажаний осад, сягає 2 мкм і більше [4]. Тому 
актуальності набуває вивчення та розроблення альтернативних спосо-
бів впливу, що дозволяють досягти ультратонкого диспергування.  

Перспективним напрямом розвитку способів диспергування в 
харчовій промисловості є електрофізичний вплив на дисперсну систе-
му, зокрема електрогідравлічний та ультразвуковий. Можливості елек-
трофізичних методів використовуються на разі недостатньо, хоча 
останнім часом ці можливості все більше усвідомлюються фахівцями 
різних галузей виробництва, особливо з виникненням у ряді країн ене-
ргетичної кризи.  

Згідно з переконаннями академіка Рогова Й.О., електрофізичні 
методи здатні вивести більшість традиційних процесів з еволюційного 
тупика. Але ця складна науково-технічна задача потребує вирішення 
ряду питань, зокрема, виявлення ланок виробництва, де економічно 
ефективно використовувати дані методи за раціонального поєднання з 
традиційними технологічними методами, та дослідження їх впливу на 
властивості продукту [5]. 

 
10.1. Стан реалізації ультразвукового та                

електрогідравлічного оброблення для диспергування 

частинок в технології молочних продуктів 

 
Згідно численних досліджень, присвячених ультразвукового 

впливу на харчові системи, використання високочастотних звукових 
хвиль дає можливість інтенсифікувати технологічні процеси, знизити 
собівартість продуктів, а також створити нові продукти. 

Ультразвукове оброблення низької інтенсивності ( потужність 
менше 1 Вт/см2 при частотному діапазоні 5…10 МГц) зазвичай вико-
ристовується для контролю, вимірювань, досліджень внутрішньої 
структури матеріалів та продуктів. При високій інтенсивності (потуж-
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ність в діапазоні 10…1000 Вт/см2, з частотою 20…100 кГц) ультразву-
кове оброблення справляє активну дію на склад, структуру та власти-
вості систем і знаходить практичне використання в різних галузях 
промисловості [6].  

Ефективність та затребуваність ультразвукових технологій підт-
верджена світовим досвідом реалізації в різних галузях науки і вироб-
ництва.  

Основним чинником прискорення процесів в ультразвуковому 
полі є кавітація [6, 7]. Коли рідини зазнають інтенсивного впливу зву-
кових хвиль відбувається почергове виникнення циклів високого і 
низького тиску (приблизно 20000 циклів/с). Під час дії низького тиску 
утворюються маленькі вакуумні бульбашки. Коли бульбашки сягають 
певного розміру, вони стрімко руйнуються під час дії високого тиску. 
За внутрішнього вибуху локально генеруються дуже високий тиск і 
висока швидкість струменя рідини. Отримані потоки і турбулентність 
розривають агломерати часток і призводять до сильних зіткнень між 
індивідуальними частинками.  

Процеси гомогенізації молока і диспергування молочних емуль-
сії під дією ультразвуку високої інтенсивності вивчені багатьма науко-
вцями, зокрема [6-15]. 

За даними Хмельова С.М. [6] ультразвукове оброблення молока 
за температури 55…70° С дозволяє досягти ступеня дисперсності, за 
якого 80% від загального числа жирових кульок мають розміри менше 
2 мкм. Супутнім позитивним ефектом ультразвукової кавітації є згубна 
дія на хвороботворні бактерії. 

Ertugay, Wu H. та інш. [8-9] встановили, що ультразвукова гомо-
генізація молока (20 кГц, потужність 450 Вт, експозиція 5 хв.) сприяє 
подрібненню жирових глобул до середнього розміру близько 1 мкм. 
Vercet A., Bermudez-Aquirre D. та інш. [10-11] досягли подібних ре-
зультатів ультразвуковим обробленням (24 кГц, потужність 400 Вт, 
експозиція 30 хв.) за високих температур (63° С), обґрунтувавши при 
цьому покращання реологічних властивостей ферментованих продук-
тів, вироблених із обробленого молока. 

Певний диспергуючий ефект ультразвукової кавітації незбира-
ного молока (потужність 2 кВт, частота (22 ±1,65) кГц, експозиція 
1…5 хв, дієвий фактор на рівні 30% потужності) відмічено в роботі 
Потороко І.Ю. [12].  

Дослідження, описані в роботах [13-17], показали, що ультраз-
вукова обробка високої інтенсивності здатна також значно покращати 
розчинність і диспергування частинок в розчинах ізоляту, концентрату 
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сироваткових білків, відновленій та рекомбінованій сировині при ви-
робництві молочних та молоковмісних продуктів.  

Більшість явищ, що виникають під ультразвуковим впливом, 
були вивчені в пакетному режимі, на малих обсягах модельних систем 
з використанням лабораторних установок і модулів. Тим не менш, 
протягом останнього десятиліття, безперервні проточні ультразвукові 
системи, здатні реалізувати промислові обсяги переробки, стають все 
більш доступними. Так, в якості акустичних джерел пружних коливань 
можуть бути застосовані ультразвукові індустріальні процесори виро-
бництва Hielscher Systems GmbH (Німеччина). Зібрані в одному блоці 
шість таких процесорів, електричною потужністю по 500 Вт кожна, за 
кімнатної температури оброблюваної сировини забезпечать продукти-
вність до 2,5 м3/год. 

До новаторських способів оброблення харчових систем відно-
ситься метод впливу на дисперсну систему, що базується на імпульс-
ному електричному пробої рідини. 

При електророзрядах в рідині відбувається перетворення елект-
ричної енергії в звукову з достатньо високим коефіцієнтом корисної 
дії. Електрогідравлічний ефект (ЕГ-ефект), який при цьому створю-
ється, – це складний комплекс фізичних і хімічних явищ, що виника-
ють під час проходження високовольтних електроімпульсних розрядів 
у рідині (високий тиск, потужні ударні хвилі, кавітаційні процеси, 
утворення парогазової бульбашки та її пульсація, світлове свічення 
каналу розряду, іонізація та розкладання молекул речовини в плазмі 
каналу і біля нього, інтенсивне ультрафіолетове та ультразвукове 
опромінення, імпульсне магнітне поле). Ці процеси виникають миттє-
во і призводять до різноманітних фізико-хімічних змін самої рідини і 
тих складових, які знаходяться в ній [18]. 

Дія електрогідравлічного ефекту була вивчена ще у 50-ті роки 
минулого століття Левом Юткіним і розвинута в роботах багатьох 
дослідників [19-28]. ЕГ-ефект здобув практичне застосування перева-
жно в гірничодобувній, збагачувальній та хімічній промисловості. 
Однак існує ряд наукових розробок, які доводять доцільність викорис-
тання даного ефекту з метою інтенсифікації виробництва і поліпшен-
ня споживчих властивостей продуктів при виготовленні цукру, крох-
малю, інуліну, фруктози та ін. [20-28]. 

Як відомо з науково-технічної літератури, при проходженні ро-
зряду пошкоджується цілісність в рідині з подоланням молекулярного 
зчеплення частинок і утворення порожнини в середині її об'єму. Одра-
зу після закінчення дії розряду відбувається змикання стінок утворе-
ної порожнини, яке протікає зі звуковими чи надзвуковими швидкос-
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тями, що супроводжується згідно з сучасними уявленнями тими ж 
явищами, як і кавітація. Величина порожнин-пустот, що виникли в 
рідині при електрогідравлічних ударах, може досягати видимих роз-
мірів. Змикання стінок порожнини викликає появу кавітаційного  
розрядного удару, що доповнює основний удар. Імпульсний розряд 
викликає принаймні два гідравлічні удари: перший - в момент утво-
рення порожнини, другий - при її закритті. Це сприяє диспергуванню 
частинок, що потрапили в зону кавітаційних порожнин. Кавітація 
відіграє вирішальну роль: при стисненні порожнин місцево розвива-
ється дуже високий тиск – це спричиняє сильну механічну дію, яка 
здатна диспергувати не тільки рідину, але й тверді частинки. Теплові 
процеси в каналі розряду призводять до утворення парогазової      
порожнини, пульсації якої інтенсифікують процеси масо-                        
обміну [18-20, 22, 26]. 

Відомостей щодо впливу розглянутих електрофізичних методів 
на склад і властивості молочної сироватки, а також перспективи реалі-
зації з метою диспергування коагульованих частинок казеїнового пилу 
недостатньо. Вказані дослідження, заслуговують на увагу, оскільки 
наявність білкового осаду в нативній молочній сироватці негативно 
впливає на технологічність процесу її перероблення, обмежує можли-
вості виробництва продуктів із збереженням усіх компонентів сирови-
ни. А саме: в результаті теплового оброблення на теплопередаючих 
поверхнях теплообмінників відбувається осадження частинок білка, 
що не тільки веде до втрат цінного компоненту, але й знижує ефектив-
ність пастеризації, ускладнює миття устаткування. Стає неможливим 
CIP-миття – обов’язкова умова сучасного виробництва.  

Очищення сироватки від білка різними способами (сепарування, 
фільтрування, відстоювання, мембранні методи та ін.), так зване освіт-
лення, дозволяє усунути небажаний осад, але, на жаль, негативно поз-
начається на біологічній цінності продуктів. Отримання і подальше 
використання білкового концентрату на підприємствах з невеликими 
обсягами виробництва, відсоток яких в Україні значний, не раціональ-
но, оскільки витрати перевищують доходи від отриманої продукції.  

Враховуючи вищевикладене та те, що сьогодні в раціоні харчу-
вання людей спостерігається дефіцит білків, зокрема тваринного похо-
дження, інтерес представляють дослідження спрямовані на отримання 
продукту, що містить всі цінні компоненти молочної сироватки, і при 
цьому має максимально привабливі сенсорні властивості. Вирішити 
означену проблему можна диспергуванням коагульованих частинок 
казеїнового пилу. До того ж, ультратонке диспергування сировини 
позитивно впливає на інтенсифікацію сушіння [3]. Оскільки виробниц-
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тво сухої сироватки є пріоритетним вектором переробки вторинної 
молочної сировини, порушена проблема досить актуальна і вимагає 
вивчення. 

Мета досліджень – вивчення впливу ультразвукового та елект-
рогідравлічного оброблення на ступінь дисперсності частинок натив-
ної молочної сироватки. 

 
10.2. Дослідження впливу ультразвукової дії на     

диспергування частинок молочної сироватки 

 
При проведенні наукових досліджень використовували лабора-

торну ультразвукову установку УЗДН-А.  
Об’єктом досліджень виступала молочна сироватка з масовою 

часткою білка 1,0...1,5%, отримана при виробництві сиру кисломолоч-
ного нежирного. 

Ультразвукову кавітаційну обробку проводили за частоти        
(22 ± 1,65) кГц при інтенсивності впливового чинника – 7...10 по від-
носній шкалі, час експозиції варіювали в діапазоні від 1 до 5 хв. 

Для адаптації процесу ультразвукового оброблення до промис-
лових умов залучали реактор кавітаційний ультразвуковий (РКУ) з 
п’єзокерамічним перетворювачем (сертифікат відповідності C–RU–
TM05.В.00020 ТР 1002178). Спосіб оброблення, що реалізується в 
РКУ, базується на використанні явища акустичної кавітації, виклика-
ного пружними гармонійними коливаннями ультра-звукового діапазо-
ну частоти, які розповсюджуються в рідині джерелом ультразвуку. В 
реакторі РКУ зразки обробляли за потужності 45, 60, 80% від паспорт-
ної (1200 Вт). Робоча частота – 20 кГц. 

Статистичний розподіл розмірів частинок молочної сироватки 
визначали методом динамічного світлорозсіювання на аналізаторі 
Malvern Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., Великобританія) з 
кутом детектування 173°, гелій-неоновим лазером He-Ne потужністю 4 
мВт з довжиною хвилі 633 нм. Зразки поміщали в одноразові кювети з 
полістиролу. Всі вимірювання в даному дослідженні здійснювалися за 
температури 25° C. Для контролю повторюваності результатів для 
кожного зразка було виконано не менше трьох-п'яти вимірів. Розподіл 
за розмірами в одиницях інтенсивності були отримані з аналізу коре-
ляційних функцій з використанням алгоритму General purpose програ-
много забезпечення аналізатора Zetasizer Software 6.20.  

Визначено, що у вихідній сироватці з-під сиру кисломолочного 
(далі – контроль) частинки мали розміри переважно в діапазоні понад 
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1,0 мкм. При цьому частка частинок діаметром більше ніж 4,0 мкм 
складала 54…58% від їх загального об’єму.  

Аналіз експериментальних даних показав, що криві розподілу 
частинок в молочній сироватці до та після ультразвукового оброблен-
ня, як правило, мали піки у таких розмірних рядах: І – до 550 нм, ІІ – 
550…1500 нм, ІІІ – понад 1500 нм. Об’ємне співвідношення між вказа-
ними фракціями залежало від експозиції та інтенсивності ультразвуко-
вого впливу.  

Як видно з рис. 10.1 (а–е), збільшення тривалості оброблення 
від 0 до 5 хв. призводило до поступового перерозподілу частки части-
нок понад 1500 нм і зміщенню піків в діапазон І та ІІ розмірних рядів. 
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Рис. 10.1. Розподіл частинок сироватки з-під сиру кисломолочного 

після ультразвукового оброблення з експозицією:                                              
а) 0 хв. (контроль), б) 1 хв; в) 2 хв; г) 3 хв; д) 4 хв; е) 5 хв 

 
Для встановлення впливу тривалості обробки на ефект диспер-

гування частинок аналізували стан піків, частку частинок у відповід-
ному розмірному ряді і їх середній діаметр, відомості про який подано 
в табл. 10.1. 

 
Таблиця 10.1 

Середній діаметр частинок сироватки з-під сиру кисломолочного 
залежно від експозиції ультразвукового оброблення 

Показник Конт-
роль  

Сироватка з-під сиру кисломолочного після 
ультразвукового оброблення з експозицією, хв 

1 2 3 4 5 
Середній гідро-
динамічний 
діаметр, нм  

1763,5 
± 88,0 

1495,3 
± 50,6 

993,6 
± 49,7 

953,0 ± 
46,8 

478,1 ± 
23,7 

467,9 
± 9,3 

Індекс полі-
дисперсності 

(PdI) 

1,000 1,000 1,000 0,993 
±0,011 

0,376 ± 
0,006 

0,354 
± 

0,018 

 
Як вказує індекс PdI, вихідна сироватка і сироватка після ульт-

развукового оброблення з експозицією 1 ... 3 хв мала широкий розпо-
діл за розмірами і високий ступінь полідисперсності. Згідно з рекомен-
даціями Malvern Instruments Lmd, середній діаметр частинок для цих 
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зразків слід розглядати не як кількісний показник, а лише як величина 
для порівняння при вивченні динаміки зміни дисперсності частинок в 
залежності від експозиції ультразвукового впливу. 

При збільшенні тривалості озвучення до 4...5 хв, індекс поліди-
сперсності значно знижувався і становив (0,376 ± 0,006) ... (0,354 ± 
0,018), що характеризує систему як наближену до монодисперсної (ту, 
що має дуже вузьку величину розподілу). Як показав аналіз результа-
тів досліджень, об'ємна частка частинок розміром понад 550 нм була 
не більше 6,0...7,0 % від загального обсягу частинок, при середньому 
гідродинамічному діаметрі – 467,9...478,1 нм. 

Диспергування частинок молочної сироватки, в першу чергу ко-
агульованих частинок казеїнового пилу, відбувається внаслідок вини-
кнення явища акустичної кавітації. Подрібнення частинок, очевидно, 
пояснюється тим, що при проходженні звукової хвилі в рідині відбу-
ваються місцеві стиснення і розтягування, що швидко змінюються і 
створюють розривне зусилля, яке призводить до диспергування части-
нок. 

З технологічної точки зору, показовим є те, що дисперговані ча-
стинки молочної сироватки зберігали достатню агрегатну стійкість 
впродовж зберігання. Як видно з рис. 10.1 (a, д, е) та рис. 10.2 (а, б, в), 
криві розподілу частинок сироватки з-під сиру кисломолочного за 
розмірами одразу після оброблення і через 24 години зберігання за 
температури (6 ± 2) °С мали подібний характер. Спостерігалось лише 
незначне укрупнення частинок, середній розмір збільшувався              
до 603 ± 30,16 нм. 

 Зміни в стані дисперсної системи узгоджуються з візуальними 
спостереженнями та результатами примусового осадження частинок в 
гравітаційному полі. 

Встановлено, що в сироватці, обробленій ультразвуком з експо-
зицією 4...5 хв., був відсутній видимий осад білка на відміну від вихід-
ної сироватки. Білкові частинки залишалися у зваженому стані протя-
гом двох-трьох діб, на четверту добу спостерігали незначний осад. 
Обсяг сирого осаду в контролі після центрифугування з частотою    
1000 хв-1 був 0,5...1,2 см3, тоді як у зразках сироватки, обробленої уль-
тразвуком з експозицією 4...5 хв., він не перевищував 0,2 см3. 

Отримані результати знайшли підтвердження при апробації ка-
вітаційного ультразвукового реактора типу РКУ. Ефективність оброб-
лення знаходилась в прямій залежності до потужності оброблення. 
Зразки, оброблені за потужності 80 % від паспортної потужності РКУ, 
характеризувалися найкращим ступенем дисперсності. 
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Рис. 10.2. Розподіл частинок сироватки з-під сиру кисломолочного, необ-
робленої (а) та обробленої ультразвуком з експозицією 4 хв (б) і 5 хв (в), 

через 24 години зберігання за температури (6 ± 2)° С 

  
10.3. Вплив параметрів електрогідравлічного         

оброблення на диспергування частинок сироватки  

з-під сиру кисломолочного  

 
Електрогідравлічне оброблення молочної сироватки здійснюва-

ли на експериментальній установці, що складається із генератора ім-
пульсних струмів ГИТ 50-5×1/4С УХЛ4 та електророзрядної камери 
місткістю 2,7...3,0 дм3 [28]. Напругу при обробленні змінювали в ме-
жах 30...45 кВ, кількість розрядів – від 5 до 25 з кроком 5.  

Статистичний розподіл розмірів частинок молочної сироватки 
та електрокінетичний потенціал (ζ-potential) досліджували на аналіза-
торі Malvern Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., Великобрита-
нія) подібно до викладеного вище. 
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Вивчаючи динаміку перетворень дисперсної фази сироватки 
внаслідок диспергування розглянутим способом, встановили залеж-
ність розміру частинок від параметрів оброблення, а саме: напруги та 
кількості розрядів.  

Відмічено, що за напруги 30 і 35 кВ та кількості розрядів 
5…15 диспергування частинок було не істотним (табл. 10.2). Середній 
розмір частинок зменшувався в середньому до 22…30 %. Зі збільшен-
ням напруги і кількості розрядів відмічено зміщення піків на кривих 
розподілу в бік частинок розміром до 500…1000 нм та зниження сере-
днього гідродинамічного діаметру. 

Найкращі результати за електрогідравлічного оброблення сиро-
ватки з-під сиру кисломолочного були досягнуті за напруги 45 кВ і 
кількості розрядів 20 і 25. За вказаним режимом індекс полідисперсно-
сті знижувався з 1,0 до 0,40 (табл. 2). При реалізації електрогідравліч-
ного ефекту за напруги 45 кВ піки на кривих розподілу частинок були, 
як правило, в таких розмірних рядах: І – до 150 нм, ІІ – 150…500,       
ІІІ – понад 500 нм (рис. 10.3). 

При цьому у вихідній сироватці розмір частинок знаходився пе-
реважно в діапазоні понад 500 нм, їх об’єм складав 89%. Частинки, що 
найчастіше зустрічались, мали розмір близько 2,2 мкм.  

Подібно до ультразвукового впливу, електрогідравлічний спосіб 
оброблення сироватки наближав систему до монодисперсної. Частин-
ки з розміром понад 500 нм були майже відсутніми. Проте оброблення 
електричними розрядами забезпечувало більш «тонке» диспергування 
частинок сироватки з-під сиру кисломолочного. Після оброблення 
середній гідродинамічний діаметр знижувався з (1697,5 ± 82,38) нм до 
(221,34 ± 10,3) нм за максимальної напруги і кількості розрядів. 

Встановлено, що температура оброблення не мала істотного 
впливу на ступінь диспергування частинок. Електрогідравлічне оброб-
лення рекомендовано здійснювати за температури проміжного резер-
вування (4 ± 2)º С або одразу після осадження білка чи відокремлення 
сироватки від сиру кисломолочного – за температури (30 ± 2)º С. 

На підставі отриманих експериментальних даних за допомогою 
математичного пакету MathCad 14 побудовано графічні залежності 
впливу напруги та кількості розрядів на розмір частинок молочної сиро-
ватки та лінії постійних значень розмірів частинок за змінних парамет-
рів оброблення [30]. Аналіз математичної моделі підтвердив суттєвий 
вплив напруги та кількості розрядів на ступінь дисперсності частинок і 
дозволив встановити раціональні параметри електрогідравлічного обро-
блення: напруга 45 кВ і кількість розрядів 20. 
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Таблиця 10.2  
Середній гідродинамічний діаметр частинок молочної сироватки, 

обробленої електрогідравлічним способом за різної напруги          
та кількості розрядів 

На-
пруга, 
кВ 

Показник Кількість розрядів 
5 10 15 20 25 

 
 

30 

Середній 
гідродина-
мічний 

діаметр, нм 

1643  
±  
54 

1597 
 ±  
61 

1325 
 ±  
62 

1120 
 ±  
48 

1042 
 ±  
41 

Індекс по-
лідисперс-

ності 

1,000 1,000 0,997  
±  

0,006 

0,856 
 ±  

0,040 

0,852  
±  

0,043 
На-

пруга, 
кВ 

Показник Кількість розрядів 
5 10 15 20 25 

 
 

35 

Середній 
гідродина-
мічний 

діаметр, нм 

1617 
 ±  
57 

1529  
±  
39 

1177 
 ±  
59 

878 
 ±  
44 

780 
±  
35 

Індекс по-
лідисперс-

ності 

1,000 1,000 1,000 0,832  
±  

0,033 

0,800 
 ± 

0,032 
 
 

40 

Середній 
гідродина-
мічний 

діаметр, нм 

1549 
 ±  
70 

1461 
 ±  
72 

970 
 ±  
44 

723 
±  
31 

610  
±  
30 

Індекс по-
лідисперс-

ності 

1,000 0,962 
 ±  

0,037 

0,800 
 ± 

0,038 

0,785  
±  

0,039 

0,618  
±  

0,030 
45 Середній 

гідродина-
мічний 

діаметр, нм 

1475 ±  
66 

948 
 ±  
46 

654 
±  
28 

306  
±  
14 

221 
 ±  
10 

Індекс по-
лідисперс-

ності 

1,000 0,993 
 ±  

0,011 

0,550 
 ± 

0,022 

0,425  
±  

0,021 

0,403  
±  

0,018 
Примітка. У вихідній сироватці середній гідродинамічний діаметр становив  
                    (1697,5 ± 82,38) нм, індекс полідисперсності – 1,0. 
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Рис. 10.3. Розподіл частинок сироватки з-під сиру кисломолочного 
до (а) та після електрогідравлічного оброблення за напруги 45 кВ і кіль-

кості розрядів: б) 5, в) 10; г) 15; д) 20; е) 25 
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Седиментаційну стійкість сироватки до та після оброблення 
встановлювали за швидкістю осідання частинок та об’ємом осаду, що 
відділився внаслідок примусового осадження в гравітаційному полі. 
Встановлено, що внаслідок зменшення розміру білкових частинок 
після електрогідравлічного оброблення, швидкість їх осідання відпові-
дно до закону Стокса сповільнювалась у рази. Об’єм осаду в оброб-
леній сироватці зменшувався з 0,9…1,1 до 0,1…0,2 см3 за напруги       
45 кВ і кількості розрядів 20…25. В сироватці, обробленій за напруги 
45 кВ і кількості розрядів 20…25, видимий осад білка був відсутнім 
протягом трьох діб зберігання на відміну від вихідної сироватки.  

На користь стабілізації системи та уповільнення процесу оса-
дження частинок сироватки після електрогідравлічного оброблення 
свідчать результати визначення електрокінетичного потенціалу. За 
аналізом кореляційних функцій з використанням алгоритму General 
purpose програмного забезпечення аналізатору Zetasizer Software 6.20 
встановлено, що зі збільшенням напруги та кількості розрядів електро-
гідравлічної обробки, збільшується абсолютне значення електрокіне-
тичного потенціалу. Так, за напруги 45 кВ в міру збільшення кількості 
розрядів абсолютне значення ζ -потенціалу частинок обробленої сиро-
ватки збільшується з (-0,06 ± 0,002) до (-4,02 ± 0,26) мВ (табл. 10.3). 

 
Таблиця 10.3  

Зміна ζ-потенціалу частинок сироватки, обробленої                      
електрогідравлічним способом за напруги 45 кВ та змінної         

кількості розрядів 
Показник Сироватка молочна 

до оброб-
лення 

після оброблення за напруги 45 кВ і кількості роз-
рядів: 

5 10 15 20 25 
ζ –

потенціал, 
мВ 

- (0,06 ± 
0,003) 

- (3,22 ± 
0,13) 

- (3,49 ± 
0,14) 

- (3,83 ± 
0,10) 

- (3,72 ± 
0,17) 

(-4,02 ± 
0,20) 

 
Отримані результати свідчать про підвищення седиментацій-

ної стійкості обробленої молочної сироватки. 
 

Висновки 

 
1. Методом динамічного світлорозсіювання доведено ефект 

диспергування частинок молочної сироватки за ультразвукового та 
електрогідравлічного впливу. Вивчаючи динаміку перетворення дис-



Розділ 10. Перспективи використання електрогідравлічного … 

 

291 

персної фази молочної сироватки внаслідок диспергування розгляну-
тими способами, встановили залежність розміру частинок від пара-
метрів оброблення, а саме: від напруги і кількості розрядів для елек-
трогідравлічного способу та експозиції – для ультразвукового. 

2. Встановлено, що ультразвукове оброблення сироватки з-під 
сиру кисломолочного з експозицією 4…5 хв. сприяло диспергуванню 
частинок до середнього розміру (478,1 ± 23,7) та (467,9 ± 9,25) нм 
відповідно і суттєвому зменшенню частки частинок розміром понад 
550 нм (до 6…7 % від загального об’єму частинок). 

3. Електрогідравлічне оброблення забезпечувало більш «тонке» 
диспергування порівняно з існуючими способами, зокрема ультразву-
ковим. Після оброблення електричними розрядами середній гідроди-
намічний діаметр знижувався з (1697,5 ± 82,38) нм до (221,34 ± 10,3) 
нм за максимальної напруги і кількості розрядів. За напруги 45 кВ і 
кількості розрядів 20…25 система наближалась до монодисперсної, 
кількість частинок з розміром понад 500 нм була практично відсутня. 
Індекс полідисперсності знижувався з 1,0 до 0,4. 

4. Дисперсійний аналіз, результати примусового осадження ча-
стинок в гравітаційному полі, динаміка ζ-потенціалу засвідчили 
підвищення седиментаційної стійкості обробленої молочної сироватки.  

5. Розглянуті способи оброблення доцільно використовувати в 
лінії первинного оброблення сироватки з метою зниження втрат білка 
та розширення технологічних можливостей перероблення сироватки  
з-під сиру кисломолочного. 
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Abstract: The regular consumption of high quality dairy products produced using 

probiotic bifidobacteria cultures promotes the normalization of children’s intestinal 

microbiocenosis and the improvement of children’s immune status. In the present work 

the regularities were established of fermentation of adapted to milk monocultures B. 

bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 in sterilized milk enriched with fructose as 

bifidogenic factor. The recommendations for the composition of the three strain starter of 

mixed cultures of bifidobacteria were given: for dairy products for infant food with the 

highest number of viable cells of all three types of bifidobacteria – B. bifidum 1, B. longum 

Я3 and B. infantis 512 it was recommended to set the ratio of these cultures in starter 

composition 1 : 1 : 10, the inoculum concentration of the cultures – 1×105, 1×105 and 

1×106 CFU/cm3, respectively. The prospectivity of the use of the developed starter 

composition of mixed cultures of bifidobacteria in the technology of bifidobacteria-

containing dairy products for infant food with long shelf life was experimentally proved. 

 
Keywords: infant food, bifidobacterium, fermentation, probiotic  
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Раціональне харчування дітей, особливо першого року життя, є 

основною умовою фізичного і нервово-психічного розвитку, високого 
опору до різних захворювань та різних факторів навколишнього сере-
довища. Правильна реалізація харчування з перших днів життя дитини 
підвищує захисні реакції її організму й відіграє важливу роль у профі-
лактиці захворювань. Регулярне вживання якісних молочних, в т.ч. 
кисломолочних продуктів є обов’язковою умовою нормального розви-
тку дитини [1].  

За оцінками експертів, в Україні лише третина дітей знаходить-
ся виключно на грудному вигодовуванні, 38 % українських матерів 
кормлять дітей груддю до шести місяців та тільки 12 % – до року, а 
показник грудного вигодовування в нашій країні – один з найнижчих в 
регіоні [2]. В таких умовах одним із першочергових завдань суспільст-
ва і переробної промисловості є розробка та широке впровадження у 
виробництво спеціальних високоякісних біологічно повноцінних мо-
лочних продуктів, адаптованих до жіночого молока [1, 2]. Тому Мініс-
терство агрополітики України ініціювало розробку державної цільової 
програми розвитку дитячого харчування в Україні на 2012…2016 рр., 
згідно якої передбачається збільшення внутрішніх обсягів виробницт-
ва і розширення асортименту дитячих продуктів [3]. Очевидно, що 
стратегічний шлях розвитку молочної промисловості, пов᾿язаний з 
виробництвом продуктів дитячого харчування, сьогодні є актуальним і 
своєчасним. 
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11.1. Стан споживчого ринку продуктів для дитячого 

харчування в Україні та перспективи його розвитку   

в сучасних умовах 

 
Ситуація на українському ринку дитячого харчування сьогодні 

не проста. В країні в 90-ті роки повністю зруйнували радянську систе-
му забезпечення дітей харчуванням. Тривалий час втрачену систему 
нічим не заміняли. На ринку створився вакуум, на який спочатку від-
реагували західні компанії, а потім серйозно зацікавились і вітчизняні 
оператори. І виробництво, і імпорт продуктів для дитячого харчування 
помітно виросли. Але, в той же час, суттєво збільшилась кількість 
новонароджених українців після демографічної кризи 90-х років [2, 3]. 
Тому ринок дитячого харчування в Україні хоч і виріс, все ж залиша-
ється далеким від насичення [2, 3]. Сьогодні цей сегмент ринку знахо-
диться на стадії розвитку, причому з високим потенціалом росту. Однак, 
слід звернути увагу, що він доволі специфічний і вимагає детального 
аналізу [3].  

За період з 1990 по 2005 рр. виробництво молочних продуктів 
для дитячого харчування в Україні скоротилось у 8 разів [2, 3]. З 2006 
по 2010 рр. виробництво рідких та пастоподібних молочних продуктів 
для дитячого харчування в Україні збільшилось у 6 раз і склало в 2010 
році майже 14 тис. тонн, в той же час виробництво сухих продуктів 
для дитячого харчування на молочній основі скоротилось майже на 
40%. Розвитку виробництва дитячих молочних продуктів сприяло 
прийняття у 2006 році «Закону про дитяче харчування» [4].  

Внутрішній обсяг виробництва продуктів для дитячого харчу-
вання у 2012 р. склав 24,2 тис. тонн, що на 22 % перевищило такий у 
2011 р., в т.ч. кількість спеціалізованих молочних продуктів для дитя-
чого харчування у 2012 р. збільшилась на 25 % у порівнянні з 2011 
роком і склала 12 тис. тонн. У 2013 р. виробництво продуктів для ди-
тячого харчування збільшилось майже на 46,0 %, причому такий сут-
тєвий ріст, в основному, було забезпечено за рахунок збільшення ви-
пуску спеціалізованої молочної продукції для дітей: її виробництво 
зросло майже на 70,0% у порівнянні з 2012 р. і склало 20,4 тис. тонн [2, 
3]. Ріст кількості продукції даного сегменту пов’язаний із запуском у 
2012 р. двох спеціалізованих підприємств з виробництва молочних 
продуктів для дитячого харчування – заводу «Яготинське для дітей» 
компанії «Молочний альянс» і заводу «Агуша» компанії «Вімм-Білль-
Данн Україна» [3]. 

Дитячі молочні продукти поділяють на п’ять груп. До кожної з 
груп віднесено продукти з урахуванням вікових особливостей дітей і 
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ступеню адаптації до жіночого молока. Перша група включає продук-
ти, які забезпечують харчування дітей від народження до 6-ти місяців 
життя. Друга – продукти, які забезпечують харчування дітей у віці від 
6-ти місяців до одного року. До третьої групи включено продукти, 
якими забезпечується харчування дітей від одного до трьох років. Чет-
верта група об’єднує продукти, якими забезпечується харчування дітей 
від 3-ох до 6-ти річного віку, п’ята – продукти, якими забезпечується 
харчування дітей шкільного віку [1, 5]. 

Пробіотичні бактерії, які вводять до складу заквашувальних 
композицій для виробництва кисломолочних продуктів для дитячого 
харчування, сприяють нормалізації мікробіоценозу кишечника та під-
вищенню імунного статусу організму дитини [1, 5]. Найчастіше у 
складі пробіотиків застосовують живі культури біфідобактерій і моло-
чнокислих бактерій, зокрема лактобацил [1, 5]. Пробіотичні культури 
біфідобактерій мають високу біологічну активність і забезпечують 
низку важливих функцій в організмі малюків [6-8]. Для виробництва 
кисломолочних продуктів для дитячого харчування доцільно розроби-
ти триштамову заквашувальну композицію, яка відповідала б мікробі-
ологічному пулу кишечника малюків і включала б всі три види біфідо-
бактерій (B. bifidum, B. longum та B. infantis), які його колонізують, ство-
рюючи в ньому сприятливу фізіологічну композицію [9]. Така заква-
шувальна композиція могла б бути використана для розробки техноло-
гій біфідовмісних молочних продуктів для дитячого харчування тре-
тьої та четвертої груп згідно класифікації, наведеної в [10]. 

Тому науково-практичне обґрунтування складу триштамової за-
квашувальної композиції зі змішаних культур (ЗК) адаптованих до 
молока біфідобактерій (ББ) для виробництва ферментованих молочних 
продуктів для дитячого харчування з тривалим терміном зберігання є 
актуальним завданням сьогодення.  

Для вирішення поставленого завдання необхідно: 
– визначити закономірності культивування монокультур (МК) 

B. bifidum 1, B. longum  Я3 та B. infantis 512 в стерилізованому молоці з 
використанням біфідогенних факторів (БФ); 

– встановити особливості спільного культивування ЗК B. bifidum 
1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 в стерилізованому молоці з викорис-
танням БФ та науково обґрунтувати склад триштамової заквашуваль-
ної композиції зі ЗК ББ для виробництва ферментованих молочних 
продуктів для дитячого харчування; 

– навести рекомендації щодо використання розробленої заква-
шувальної композиції зі ЗК ББ у технологіях кисломолочних продуктів 
для дитячого харчування з тривалим терміном зберігання. 
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11.2. Закономірності культивування монокультур 

адаптованих до молока біфідобактерій                        

у стерилізованому молоці, збагаченому фруктозою 

 
Для встановлення закономірностей культивування адаптованих 

до молока МК B. bifidum 1, B. longum Я3 та B. infantis 512 у стерилізова-
ному при температурі (120±1)° С протягом (20±1) хв молоці з масовою 
часткою жиру 1,5%, збагаченому фруктозою як БФ (масова частка 
фруктози – 0,1%) досліджували процес ферментації молока при темпе-
ратурі 37…38° С вказаними МК ББ. 

У стерилізоване охолоджене до температури заквашування мо-
локо вносили МК ББ у кількості 1·106 та 1·105 КУО/см3. Ферментацію 
всіх заквашених зразків здійснювали при температурі 37…38° С до 
досягнення активної кислотності 4,6…4,7. В процесі ферментації дос-
ліджуваних зразків в них визначали активність кислотоутворення за 
змінами титрованої та активної кислотності, в’язкість (рис. 11.1 та 
11.2), кількість життєздатних клітин ББ у 1 см3, а також розраховували 
питому швидкість росту клітин ББ у стерилізованому молоці, збагаче-
ному фруктозою (рис. 3 та 4) [9, 11-12].  

При ферментації стерилізованого молока, збагаченого фрукто-
зою, МК B. bifidum 1 (рис. 11.1, б та 11.3, б) гелеутворення експериме-
нтальних зразків, в яких вихідна концентрація культури складала 1·106 
та 1·105 КУО/см3, триває 6,0 та 7,5 год., відповідно; за цей час досяга-
ється ізоелектричний стан білків молока (активна кислотність зразків 
складає 4,63…4,70) під впливом суміші молочної та оцтової кислот, 
накопичених МК B. bifidum 1 при розщепленні цукрів (лактози молока 
та фруктози, внесеної у нормалізоване молоко). Ферментація зразків, 
заквашених МК B. longum Я3 у кількості 1·106 та 1·105 КУО/см3, триває 
6,0 та 7,5 годин, відповідно, як і при використанні МК B. bifidum 1; 
активна кислотність ферменто-ваних згустків складає 4,60…4,69. 
Отримані дані підтверджують той факт, що використані культури 
B. bifidum 1 та B. longum Я3 є сильними кислотоутворювачами, що 
вказує на перспективність їх використання у складі заквашувальних 
композицій зі змішаних культур ББ для інтенсифікації біотехнологіч-
ного оброблення молока при виробництві кисломолочних продуктів 
для дитячого харчування. 
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а                                                          б 

 
в 
 

Рис. 11. 1. Зміна титрованої  (а) й активної  (б) кислотності, 
в’язкості (в) стерилізованого молока, збагаченого фруктозою, при ферме-

нтації: 1 – МК B. infantis 512; 2 – МК B. bifidum 1;  
3 – МК B. longum Я3 (вихідна концентрація культур у молоці  

1·106 КУО/см3) 
 

МК B. infantis 512, виділені з медичного препарату «Лінекс» і 
адаптовані до молока, відносяться до менш сильних кислотоутворюва-
чів, оскільки вони ферментують стерилізоване  молоко  в  присутності  
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Рис. 11.2.  Зміна кількості життєздатних клітин  ББ у 1 см3 (а), пи-

тома швидкість росту клітин ББ (б) у стерилізованому молоці, збагачено-
му фруктозою при ферментації: 1,        – МК B. infantis 512; 2,       – МК B. 
bifidum 1; 3,       – МК B. longum Я3 (вихідна концентрація культур у молоці 

1·106 КУО/см3) 
 

фруктози довше, ніж МК B. bifidum 1 або B. longum Я3. МК B. infantis 512 
при внесенні їх у процесі заквашування стерилізованого молока, збагачено-
го фруктозою, у  кількості 1·106 та 1·105 КУО/см3 сквашують його за 7,5 
та 8,0…8,5 год, відповідно (рис. 11.1, б, 11.3, б, відповідно). Це, напев-
не, пояснюється тим, що дані культури виробляють меншу кількість 
екзогенних глюкозидаз, в т.ч., лактази [6-8, 10-11], що обумовлює 
повільніше наростання титрованої та зниження активної кислотності у 
молоці (в порівнянні з ферментацією його МК B. bifidum 1 та МК B. 
longum Я3) і створює умови для розвитку залишкової термофільної 
мікрофлори при виробництві кисломолочних продуктів для дитячого 
харчування. Тому для виробництва цієї групи продуктів МК B. infantis 
512 доцільно комбінувати у складі триштамової заквашувальної ком-
позиції зі змішаних культур ББ з МК B. bifidum 1 та МК B. longum Я3. 

Титрована кислотність ферментованих МК B. bifidum 1, B. longum 
Я3 та B. infantis 512  зразків складає  62…63, 55…56 та 51…53° Т, від-
повідно (рис. 11.1а, 11.3а). Нижчий рівень титрованої кислотності 
отриманих пробіотичних згустків у порівнянні з традиційними кисло-
молочними   продуктами  – кефіром,  ацидофіліном,   ряжанкою,   
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а)                                                           б) 

 
в)                                              

Рис. 11.3. Зміна титрованої  (а) й активної  (б) кислотності, 
в’язкості (в) стерилізованого молока, збагаченого фруктозою, при ферме-

нтації: 1 – МК B. infantis 512; 2 – МК B. bifidum 1;  
3 – МК B. longum Я3 (вихідна концентрація культур у молоці  

1·105 КУО/см3) 
 

пояснюється  тим,  що  оцтова  кислота, яка,  поряд  з молочною,  
утворюється  при  бродінні  цукрів  МК  ББ,  є  більш  сильним елект-
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ролітом у порівнянні з молочною.  Найнижчий  рівень титрованої 

 
а                                                          б 

 
Рис. 11.4. Зміна кількості життєздатних клітин  ББ у 1 см3 (а), пи-

тома швидкість росту клітин ББ (б) у стерилізованому молоці, збагачено-
му фруктозою при ферментації: 1,        – МК B. infantis 512; 2,       – МК B. 
bifidum 1; 3,       – МК B. longum Я3 (вихідна концентрація культур у молоці 

1·105 КУО/см3) 
 

кислотності мають згустки, ферментовані МК B. infantis 512, що, напе-
вне, обумовлено накопиченням більшої кількості оцтової кислоти в 
них у порівнянні зі згустками, сквашеними МК B. bifidum 1 або 
B. longum Я3. Найвищу титровану кислотність мають зразки, фермен-
товані МК B. bifidum 1, що дозволяє припустити, що вони накопичу-
ють менше оцтової кислоти і, відповідно, мають менш виражені анта-
гоністичні властивості по відношенню до патогенної та умовно-
патогенної мікрофлори (це припущення підтверджується результатами 
досліджень антагоністичної активності культур) [9].  

В’язкість експериментальних зразків, ферментованих МК ББ, 
внесеними при заквашуванні у кількості 1·106 та 1·105 КУО/см3 залиша-
лась майже незмінною протягом 2,0 та 4,0 год., відповідно, оскільки 
протягом цього часу кислотність зразків наростала незначно (рис. 1в, 
3, в). Найшвидше в’язкість наростала у зразках, ферментованих МК B. 
longum Я3, що, напевне обумовлено тим, що ця культура виробляє 
екзогенні полісахариди. Згустки, отримані з її використанням, мають 
максимальну в’язкість (умовна в’язкість складає 60,0…69,5 с.), що 
обумовлює доцільність використання МК B. longum Я3 у складі заква-
шувальних композицій для виробництва ферментованих молочних 
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напоїв дитячого харчування. Мінімальну в’язкість (умовна в’язкість 
30,5…39,0 с.) мають згустки, отримані ферментацією стерилізованого 
молока, збагаченого фруктозою, МК B. infantis 512; згустки, отримані з 
використанням МК B. bifidum 1, мають умовну в’язкість 41,0…47,0 с. 

Максимальну кількість життєздатних клітин ББ – 
(2,3±0,7)·109 КУО/см3 (рис. 2, а, 4, а) мають зразки, ферментовані  МК 
B. infantis 512, що пояснюється тим, що вони є менш активними кисло-
тоутворювачами і не так швидко, як МК B. bifidum 1 та B. longum Я3 
знижують активну кислотність молока у процесі ферментації. Згустки, 
отримані сквашуванням стерилізованого молока МК B. bifidum 1 та B. 
longum Я3, також мають високу кількість життєздатних клітин ББ – 
(0,5±0,5)·109 та (8,0±0,1)·108 КУО/см3, відповідно (рис. 2а, 4а). 

Згустки, отримані сквашуванням стерилізованого молока МК 
B. infantis 512, внесеними при заквашуванні у кількості 1·106 та 1·105 
КУО/см3, мають практично однакову кількість життєздатних клітин ББ. 
Однак, при ферментації молока вказаними МК ББ, внесеними у кіль-
кості 1·106 КУО/см3, вони мають практично сталу питому швидкість 
росту (1,43…1,50 год-1) протягом 4 год. ферментації (рис. 2, а), що 
забезпечить їх активний розвиток у молоці у складі заквашувальної 
композиції з більш сильними кислотоутворювачами. З 4-ої по 6-ту 
години ферментації культура має питому швидкість росту 0,87…0,90 
год-1, після чого переходить до стадії відмирання. При культивуванні 
МК B. infantis 512, внесених у молоко при заквашуванні у кількості 
1·105 КУО/см3, вони протягом перших 4 годин ферментації мають 
вищу питому швидкість росту (1,73…2,19 год-1), ніж при внесенні їх у 
кількості 1·106 КУО/см3, однак питома швидкість росту МК B. bifidum 
1 та МК B. longum Я3, внесених у молоко при заквашуванні у кількості 
1·105 КУО/см3, набагато нижча – 0,92...1,50 год-1 (рис. 4, б), що може 
сприяти пригніченню росту і розвитку МК ББ при спільному їх куль-
тивуванні у складі заквашувальної композиції у співвідношенні 1:1 
при вихідній концентрації 1·105 КУО/см3. Отже, МК B. infantis 512 та 
МК B. bifidum 1 у складі заквашувальної композиції доцільно комбіну-
вати у співвідношенні 10:1 для забезпечення вихідної концентрації 
клітин у молоці 1·106 та 1·105 КУО/см3, відповідно. При цьому трива-
лість ферментації молока обома культурами складає 7,5 год.  

МК B. longum Я3 при внесенні їх у молоко у кількості 
1·106 КУО/см3 протягом перших двох годин ферментації мають таку ж 
питому швидкість росту, як і МК B. infantis 512 – 1,50 год-1, що може 
обумовлювати пригнічення останньої культури при спільному культи-
вуванні, оскільки вона є менш активним кислотоутворювачем. При 
культивуванні МК B. longum Я3 у стерилізованому молоці при вихід-
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ній концентрації 1·105 КУО/см3 вони мають сталу питому швидкість 
росту протягом 6-ти годин ферментації 1,27…1,30 год-1 (рис. 4, б), яка 
з 2-ої по 6-ту годину ферментації нижча у порівнянні з іншими двома 
культурами, однак при цьому ферментують молоко за 7,5 год., що 
вказує на те, що вони є найактивнішими кислотоутворювачами з трьох 
досліджуваних МК ББ. Отже, МК B. infantis 512 з МК B. longum Я3 у 
складі заквашувальної композиції також доцільно комбінувати у спів-
відношенні 10:1 для забезпечення вихідної концентрації клітин у мо-
лоці 1·106 та 1·105 КУО/см3, відповідно. 

Отже, можна висловити припущення, що комбінування МК 
B. bifidum 1 + МК B. longum Я3 + МК B. infantis 512 у співвідношенні 
1:1:10 дозволить зберегти ріст кожної з них у складі заквашувальної 
композиції зі змішаних культур і отримати ферментовані молочні згус-
тки з високою кількістю життєздатних клітин ББ, максимально висо-
кими пробіотичними та антагоністичними властивостями. 

Ферментовані МК ББ згустки мають високі органолептичні по-
казники, зокрема смак та запах, що обумовлено нижчим рівнем титро-
ваної кислотності в них у порівнянні з традиційними кисломолочними 
продуктами. Консистенція отриманих згустків суттєво відрізняється 
від тих, які отримуються при сквашуванні молока молочнокислими 
бактеріями: вона більш ніжна, м’яка, сметаноподібна, що пояснюється 
меншою кількістю екзогенних полісахаридів, які виробляють у процесі 
метаболізму ББ [6-8, 10-11]. Згустки добре відокремлюють сироватку 
при незначному переквашуванні (до рН=4,40…4,50), що сприятиме 
скороченню тривалості синерезису у виробництві білкових пастоподі-
бних ферментованих молочних продуктів; в той же час вони мають 
досить щільну, сметаноподібну консистенцію без відстою сироватки 
при сквашуванні до рН=4,65…4,70, що має суттєве значення при ви-
робництві кисломолочних напоїв для дитячого харчування.  

 
11.3. Біотехнологічні особливості культивування 

змішаних культур адаптованих до молока                

біфідобактерій у стерилізованому молоці,             

збагаченому фруктозою 

 
Для встановлення біотехнологічних особливостей росту та роз-

витку ЗК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 досліджували 
процес ферментації стерилізованого молока з додаванням фруктози як 
БФ складеною заквашувальною композицією зі ЗК ББ і порівнювали 
отримані результати з параметрами культивування відповідних МК ББ. 
Заквашувальну композицію вносили у кількості, яка забезпечувала 
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вихідну концентрацію ББ 1,2·106 КУО/см3; в т.ч.  B. bifidum 1 – 
1·105 КУО/см3, B. longum Я3 – 1·105 КУО/см3, B. infantis 512 – 
1·106 КУО/см3. В процесі ферментації досліджуваних зразків в них 
контролювали активність кислотоутворення за зміною титрованої й 
активної кислотності, в’язкість (рис. 5), кількість життєздатних клітин 
ББ у 1 см3 і розраховували питому швидкість росту клітин ЗК ББ 
(рис. 6); відповідні показники якості визначали в процесі ферментації 
молока, збагаченого фруктозою, МК ББ, внесеними у молоко в анало-
гічних вказаним концентраціях. 

Гелеутворення білків у стерилізованому молоці, ферментова-
ному ЗК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 завершується 
через 6,0 год., тоді як у зразках, ферментованих МК ББ – через 7,5 год. 
(рис. 5, б). Питома швидкість росту ЗК ББ у процесі ферментації сте-
рилізованого молока протягом перших двох годин ферментації відпо-
відає такій для МК B. infantis 512 і вища, ніж питома швидкість росту 
двох інших МК ББ, введених до складу заквашувальної композиції; з 
2-ої по 4-ту години ферментації µ ЗК ББ перевищує таку для МК B. 
infantis 512 і МК B. longum Я3 і відповідає питомій швидкості росту 
МК B. bifidum 1 (рис. 11.6, б). Це свідчить про синергізм використаних 
у складі триштамової закваски МК ББ протягом перших 4-ох годин 
ферментації, що й сприяє її інтенсифікації. Тому кількість життєздат-
них клітин ББ у згустку, отриманому ферментацією ЗК ББ, вища – 
(5,8…6,2)·109 КУО/см3, ніж у згустках, отриманих ферментацією МК 
ББ (рис. 6, а), що забезпечить високі пробіотичні властивості кисломо-
лочних продуктів для дитячого харчування, вироблених з використан-
ням розробленої триштамової заквашувальної композиції.  
Синергізм у складі заквашувальної композиції обумовлений тим, що 
МК B. bifidum 1 і МК B. longum Я3 як більш активні кислотоутворюва-
чі відразу  після  заквашування  гідролізують  лактозу до моноцукрів, 
використовуючи для росту та розвитку внесену до молока фруктозу. 
Моноцукри, отримані при гідролізі (зокрема, глюкоза), виконують 
роль  БФ  для  МК  B. infantis  512, підвищуючи їх власну                       
β-галактозидазну активність. В свою чергу, МК B. infantis 512 у проце-
сі росту продукують екзогенні протеолітичні ферменти, які гідролізу 
ть білки молока з утворенням пептидів та амінокислот, оскільки мають 
найвищу протеолітичну активність серед досліджених культур. Пепти-
ди й амінокислоти стимулюють ріст і розвиток B. bifidum 1 і B. longum 
Я3 у складі заквашувальної композиції, тому гелеутворення білків 
стерилізованого молока при його ферментації ЗК ББ завершується 
швидше, ніж при ферментації кожною окремо взятою МК ББ. 
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      а                                                      б 

 
в 

Рис. 11.5. Зміна титрованої (а) й активної (б) кислотності, в’язкості 
(в) у стерилізованому молоці, збагаченому фруктозою, при ферментації: 1 

– МК B. infantis 512; 2 – МК B. bifidum 1;  
3 – МК B. longum Я3; 4 – ЗК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512      
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           а                                                           б 

 
Рис. 11.6. Зміна кількості життєздатних клітин  ББ у 1  см3 (а), пи-

тома швидкість росту клітин ББ (б) у стерилізованому молоці, збагачено-
му фруктозою при ферментації: 1,      – МК B. infantis 512; 2,      – МК B. 

bifidum 1; 3,       – МК B. longum Я3;  
4,        – ЗК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 
 

Результати експериментальних досліджень кількості життєздат-
них клітин ББ у зразках при ферментації (рис. 6а) також доводять пра-
вильність вибору співвідношень МК ББ у складі композиції зі ЗК, 
оскільки протягом всього процесу ферментації кількість життєздатних 
клітин ЗК ББ перевищує сумарну кількість окремо взятих МК ББ, що 
також свідчить про синергетичний ефект між МК B. bifidum 1, B. 
longum Я3 та B. infantis 512, включеними до складу заквашувальної 
композиції [12]. Фаза активного росту для всіх досліджених МК ББ 
починалася відразу після інокуляції і продовжувалася 6 годин для МК 
B. infantis 512, після чого вони переходили до стаціонарної фази росту, 
і 8 годин – для МК B. bifidum 1 і B. longum Я3 (рис. 11.6, а). Для ЗК ББ 
фаза активного росту також починалася відразу після інокуляції і про-
довжувалась протягом 6,0 годин, доки тривав процес сквашування 
стерилізованого молока, після чого ЗК ББ, як і МК B. infantis 512, пе-
реходили до стаціонарної фази росту. 

Титрована кислотність згустку, отриманого з використанням ЗК 
B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512, складає 64…65º Т (рис. 
11.5а), що забезпечить невисокий рівень кислотності та високі органо-
лептичні показники, зокрема смак та запах, у кисломолочних продук-
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тах дитячого харчування, отриманих з нього. В’язкість досліджуваного 
згустку перевищує таку для кожної окремо взятої МК ББ і знаходиться 
на рівні, який забезпечує сметаноподібну в’язку однорідну консистен-
цію згустку (рис. 11.5в). 

Отже, проведені дослідження свідчать про виникнення синергі-
зму між МК B. bifidum 1, B. longum Я3 та B. infantis 512, включеними 
до складу триштамової заквашувальної композиції, і перспективність 
використання розробленої заквашувальної композиції зі ЗК ББ у тех-
нологіях біфідовмісних ферментованих молочних продуктів дитячого 
харчування третьої та четвертої груп (за класифікацією, наведеною в 
[10]), оскільки вона має високі біологічні властивості та необхідний 
технологічний потенціал.  

Важливим фактором у виробництві біфідовмісних кисломолоч-
них продуктів, в т.ч. для дитячого харчування, є стійкість ББ до низь-
ких температур зберігання (2…6º С), які використовують у технології 
цих продуктів, та низьких значень активної кислотності (рН=4,4…4,6), 
характерних для них. Тому необхідним етапом експериментальних 
досліджень стало визначення показників якості ферментованих пробі-
отичних згустків, отриманих у процесі біотехнологічного оброблення 
стерилізованого молока, збагаченого фруктозою, МК ББ та розробле-
ною заквашувальною композицією зі ЗК ББ, у процесі зберігання при 
температурі 2…6° С.  

Згустки, отримані ферментацією стерилізованого молока, збага-
ченого фруктозою, адаптованими до молока МК B. bifidum 1, B. longum 
Я3 та B. infantis 512, внесеними при заквашуванні у кількості          
1·105, 1·105 та 1·106 КУО/см3, відповідно, та заквашувальною компози-
цією зі ЗК ББ, внесеною у кількості 1,2·106 КУО/см3, охолоджували до      
2…6° С і зберігали при цій температурі. При зберіганні пробіотичних 
згустків контролювали зміну їх кислотності (титрованої й активної), 
в’язкості, кількості життєздатних клітин Bifidobacterium в 1 см3 протя-
гом 21 доби з інтервалом у 7 діб (рис. 7), а також зміну органолептич-
них показників [12]. 
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Рис. 11.7. Зміна титрованої (а), активної (б) кислотності, умовної 
в’язкості (в), кількості життєздатних клітин Bifidobacterium у 1 см3 (г)        

у процесі зберігання експериментальних зразків, отриманих при           
ферментації стерилізованого молока, збагаченого фруктозою,                    

адаптованими до молока:  
1 – МК B. infantis 512; 2 – МК B. bifidum 1;  

3 – МК B. longum Я3; 4 – ЗК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 
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B. longum Я3, починалось наростання титрованої та зниження активної 
кислотності, що обумовлено тим, що ці культури є активними кисло-
тоутворювачами. Титрована кислотність згустку, ферментовано-го МК 
B. bifidum 1, наростала дуже стрімко і на 7-му, 14-ту і 21-шу добу дося-
гала високих значень – 85,0…86,5; 102,0…103,0 та 107,0…108,5 °Т, 
відповідно; активна при цьому складала 4,25…4,26; 4,18…4,20 та 
4,16…4,17 рН, відповідно (рис. 7а, б). Загальна кислотність згустку, 
ферментованого МК B. longum Я3, наростала менш стрімко і на 7-му, 
14-ту і 21-шу добу складала 68,0…68,5; 74,0…75,0 та 91,0…92,0° Т, 
відповідно; активна кислотність складала 4,41…4,42; 4,33…4,34 та 
4,25…4,26 рН, відповідно (рис. 11.7а, б). Наростання титрованої та 
зниження активної кислотності у досліджених згустках свідчить про 
те, що у процесі зберігання МК B. bifidum 1 та B. longum Я3 виробля-
ють активну позаклітинну  β-галактозидазу, яка ініціює зброджування 
лактози, що залишилась у згустках після ферментації, до молочної та 
оцтової кислот [6, 10-11]. Більш стрімке наростання кислотності у 
згустку, ферментованому МК B. bifidum 1, пояснюється збільшенням 
на порядок кількості життєздатних клітин цієї культури протягом пе-
рших 7-ми діб зберігання (рис. 7г), тоді як клітини МК B. longum Я3 
після 1-ої доби зберігання починають відмирати, однак їх кількість 
протягом всього дослідженого терміну зберігання (21 доба) залиша-
ється досить високою – (6,2±2,2)·108 КУО/см3. Кількість життєздатних 
клітин B. bifidum 1 протягом 21-єї доби зберігання дуже висока  –  
(5,1±4,9)·109 КУО/см3  (рис. 11.7г), що обумовлено вищою  їх стійкіс-
тю до підвищеного вмісту молочної кислоти в порівнянні з МК B. 
longum Я3. До того ж, МК B. bifidum 1 накопичують більше молочної і 
менше оцтової кислоти, тоді як МК B. longum Я3 накопичують більше 
оцтової кислоти, про що також свідчить дуже інтенсивне наростання 
титрованої кислотності в згустку, отриманому ферментацією стерилі-
зованого молока МК B. bifidum 1 (рис. 11.7а).  

Смак та запах згустку, отриманого з використанням МК 
B. bifidum 1 на 7-му добу був вираженим кисломолочним, без сторон-
ніх присмаків та запахів, після чого (на 14-ту та 21-шу добу) смак був 
занадто кислим, що недопустимо у ферментованих молочних продук-
тах дитячого харчування. У згустку, отриманому з використанням МК 
B. longum Я3, смак та запах залишались чистими, кисломолочним, без 
сторонніх присмаків та запахів протягом 14 діб зберігання і лише на 
21-шу добу у ньому відзначався занадто виражений кисломолочний 
смак, нехарактерний для ферментованих молочних продуктів дитячого 
харчування. 
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На 1-шу добу зберігання згусток, отриманий ферментацією сте-
рилізованого молока МК B. longum Я3, мав максимальну в’язкість 
(умовна в’язкість складала 226…228 с), це пояснюється тим, що ця 
культура виробляє найбільшу кількість екзогенних полісахаридів      
[6-8, 10-11]. В’язкість згустку на 1-шу добу зберігання у 3,7 раз пере-
вищувала таку для свіжосквашеного згустку (рис. 11.5в, 5в), що обу-
мовлено його ущільненням при охолодженні та зберіганні. У процесі 
зберігання в’язкість згустку знижувалась, що обумовлено відмиранням 
клітин B. longum Я3 і виділенням після їх лізису ендогенних протеолі-
тичних ферментів [6-8, 10-11]. Консистенція згустку протягом першої 
доби зберігання змінювалась: за рахунок його ущільнення вона зі сме-
таноподібної м’якої стала однорідною і в’язкою, без відділення сиро-
ватки і залишалась такою протягом 21 доби.  

Умовна в’язкість згустку, отриманого з використанням МК 
B. bifidum 1, складала 173…175 с (рис. 11.7в), що в 4,3 рази перевищу-
вало таку для свіжовиготовленого продукту. При зберіганні протягом 
перших 7-ми діб в’язкість досліджуваного згустку збільшувалась, що 
обумовлено збільшенням кількості життєздатних клітин B. bifidum 1 в 
ньому (це сприяло ущільненню консистенції згустку); після 7-ої доби 
зберігання відмічалось зменшення в’язкості згустку, це пояснюється 
відмиранням клітин культури (рис. 7в, г). З 3-ої по 21-шу добу збері-
гання згусток, отриманий з використанням МК B. bifidum 1, мав най-
вищу в’язкість (у порівнянні з двома іншими досліджуваними МК ББ), 
що забезпечуватиме в’язку консистенцію у кисломолочних напоях 
дитячого харчування при використанні у їх технології заквашувальних 
композицій з цією культурою. 

Титрована та активна кислотність згустку, отриманого фермен-
тацією стерилізованого молока МК B. infantis 512, протягом перших 7 
діб зберігання залишалася незмінною (55,0…55,5  Т та 4,65…4,66 рН, 
відповідно – рис. 11.7а,б), що свідчить про те, що ця культура у проце-
сі росту та розвитку при зберіганні виробляє незначну кількість позак-
літинної β-галактозидази [6-8], оскільки кількість життєздатних клітин 
B. infantis 512 протягом перших 7-ми діб зберігання збільшувалася з 
(3,0±0,2)·109 КУО/см3 до (2,8±0,4)·1010 КУО/см3 (рис. 11.7, г). Протя-
гом подальших 7-ми та 14-ти діб зберігання досліджуваного згустку 
відзначалося підвищення титрованої (до 57,5…58,0 та 75,5…76,0° Т, 
відповідно) та зниження активної (до 4,61…4,62 та 4,32…4,33 рН) 
кислотності, що, напевне, пояснюється виділенням активних ендоген-
них ферментів при відмиранні клітин B. infantis 512 протягом дослі-
джуваного періоду. На 14-ту та 21-шу добу зберігання кількість життє-
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здатних клітин B. infantis 512 у згустку складала (1,0±0,2)·1010 та 
(2,9±0,3)·109 КУО/см3 відповідно (рис. 11.7г). 

В’язкість згустку, отриманого з використанням МК B. infantis 
512, була найнижчою серед усіх досліджених зразків: на 1-шу добу 
зберігання умовна в’язкість складала 71…72 с; через 7, 14 та 21 добу 
зберігання – 78…79, 90…91, 90…91 с, відповідно (рис. 11.7в). Невисо-
ка в’язкість досліджуваного згустку обумовлена тим, що МК B. infantis 
512 продукують більш активні екзогенні протеолітичні ферменти в 
порівнянні з двома іншими МК ББ, що сприяє частковому гідролізу 
білків у згустку. Збільшення в’язкості згустку при зберіганні може 
бути обумовлено тим, що МК B. infantis 512 продукують незначну 
кількість полісахаридних компонентів. Консистенція згустку протягом 
всього дослідженого періоду зберігання була однорідною сметанопо-
дібною, без відділення сироватки. 

При зберіганні згустку, отриманого ферментацією стерилізова-
ного молока з використанням розробленої заквашувальної композиції, 
характер змін титрованої й активної кислотності, кількості життєздат-
них клітин ЗК ББ та в’язкості аналогічні характеру змін аналогічних 
показників у згустку, отриманому з використанням МК B. infantis 512, 
що свідчить про переважання цих МК ББ у ньому. Протягом перших    
7 діб зберігання кислотність згустку залишалась сталою (63…64° Т та 
4,63…4,64 рН), при цьому кількість життєздатних клітин ББ збільши-
лась на порядок – з (7,0±0,1)·109 КУО/см3 до (6,8±0,4)·1010 КУО/см3 
(рис. 11.7а,б,г). Напевне, збільшення кількості життєздатних клітин ЗК 
ББ відбувалося, в основному за рахунок збільшення концентрації клі-
тин МК B. infantis 512, оскільки при наростанні її біомаси у монокуль-
турі не відзначався ріст кислотності згустку. Протягом подальших 7-
ми діб зберігання згустку відзначалися незначний ріст титрованої (до 
66…68° Т) і зниження активної (до 4,37…4,38 рН) кислотності; при 
цьому кількість життєздатних клітин ЗК ББ залишалась практично 
сталою – (6,75±0,25)·1010 КУО/см3. Протягом 14 діб зберігання згусток 
мав чистий, кисломолочний ніжний смак і запах, без сторонніх прис-
маків та запахів. З 14-ої по 21-шу добу зберігання зміни кислотності 
були більш значними: на 21-шу добу титрована кислотність складала 
78…80° Т, активна – 4,29…4,30 рН (рис. 11.7а,б), що обумовило над-
лишковий кислуватий присмак і запах згустку, нехарактерний для 
кисломолочних продуктів для дитячого харчування. ББ після 14 діб 
зберігання почали відмирати, але їх кількість у згустку на 21-шу добу 
залишалась високою і склала (3,8±0,3)·1010 КУО/см3. Висока концент-
рація життєздатних клітин ЗК ББ у згустку протягом всього процесу 
зберігання свідчить про симбіоз у складеній заквашувальній компози-
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ції, оскільки кількість клітин ЗК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infan-
tis 512 перевищувала сумарну кількість клітин відповідних МК ББ 
(рис. 11.7г). 

Умовна в’язкість згустку, отриманого ферментацією стерилізо-
ваного молока з використанням розробленої заквашувальної компози-
ції, на 1-шу добу зберігання складала 153…155 с, що у 2,4 рази пере-
вищувало таку для свіжовиготовленого згустку (рис. 11.7в). На 7-му та 
14-ту добу зберігання в’язкість збільшилась у 1,2 та 1,4 рази, відповід-
но, у порівнянні з 1-ою добою зберігання, після чого залишалася ста-
лою. Такі значення в’язкості згустку свідчать про присутність у ньому 
всіх трьох введених до складу заквашувальної композиції МК ББ з 
переважанням МК B. infantis 512 і обумовлюють в ньому в’язку, одно-
рідну, сметаноподібну консистенцію без відділення сироватки протя-
гом всього терміну зберігання. 

З огляду на наведені результати досліджень, можна стверджува-
ти, що рекомендований склад триштамової заквашувальної композиції 
зі ЗК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 у співвідношенні        
1:1:10 забезпечує отримання ферментованих згустків з високими орга-
нолептичними, фізико-хімічними, пробіотичними, антагоністичними 
властивостями та нормованими реологічними характеристиками, які 
зберігаються протягом тривалого терміну (не менше 14 діб) і можуть 
бути рекомендовані як основа для виробництва біфідовмісних кисло-
молочних продуктів дитячого харчування третьої та четвертої груп з 
подовженим терміном зберігання. 

 
Висновки 

 
1. Встановлено закономірності культивування монокультур ада-

птованих до молока біфідобактерій – МК B. bifidum 1, МК B. longum 
Я3 та МК B. infantis 512 у стерилізованому молоці, збагаченому фрук-
тозою як біфідогенним фактором.  

2. Науково обґрунтовано раціональне співвідношення між адап-
тованими до молока монокультурами Bifidobacterium у складі заква-
шувальної композиції зі змішаних культур біфідобактерій для вироб-
ництва ферментованих молочних продуктів для дитячого харчування з 
підвищеними пробіотичними властивостями –  МК B. bifidum 1 + МК 
B. longum Я3 + МК B. infantis 512 у співвідношенні 1:1:10; вихідна 
концентрація життєздатних клітин біфідобактерій при інокуляції по-
винна складати 1·105, 1·105 та 1·106 КУО/см3, відповідно.  
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3. Експериментально доведено виникнення синергізму між мо-
нокультурами B. bifidum 1, B. longum Я3 та B. infantis 512, включеними 
до складу триштамової заквашувальної композиції.  

4. Розроблена заквашувальна композиція зі змішаних культур 
біфідобактерій спільно з монокультурами/змішаними культурами мо-
лочнокислих бактерій [13] використана у технологіях біфідовмісних 
ферментованих молочних продуктів – напоїв кисломолочних [14, 15], 
пастоподібних білкових молочних продуктів – сиру кисломолочного 
[16] й виробів з нього, білкових паст тощо, для дитячого харчування з 
подовженим терміном зберігання (10-21 діб), які за класифікацією 
біфідовмісних молочних продуктів [10] відносяться до четвертої гру-
пи. 

5.  Заквашувальна композиція зі ЗК B. bifidum 1 + B. longum Я3 
+ B. infantis 512 може бути використана у технологіях напоїв кисломо-
лочних та білкових пастоподібних продуктів (молочних і комбінова-
них) для дитячого харчування з підвищеними пробіотичними власти-
востями, які за класифікацією біфідовмісних молочних продуктів [10] 
відносяться до третьої групи. 
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Список використаних джерел  

 
Вступ 

 
Організація здорового харчування населення – складний і бага-

тофакторний процес, який можна реалізувати тільки спираючись на 
глибокі знання, струнку наукову концепцію і продуману науково-
технічну політику. Це вимагає вдосконалення технології отримання 
традиційних продуктів і створення нового покоління харчових про-
дуктів, що відповідають можливостям і реаліям сьогоднішнього дня. 
Це продукти із збалансованим складом, низькою калорійністю, зі зни-
женим вмістом цукру і жиру, підвищеним вмістом корисних для здо-
ров'я інгредієнтів функціонального і лікувального призначення, із 
збільшеним терміном зберігання, і, звичайно, абсолютно безпечних 
для людини. Класифікацію сучасних продуктів харчування можна 
представити в наступному вигляді: 

•  традиційні та нові продукти масового призначення; 
•  функціональні харчові продукти масового призначення; 
•  харчові продукти спеціального призначення для окремих груп 

населення (спецконтингент, контингент працює в екстремальних умо-
вах тощо); 

•  продукти харчування для дітей, вагітних жінок, матерів які 
годують дітей; 

•  продукти лікувального харчування. 
Перші дві групи продуктів призначені для масового споживання. 

Продукти третьої групи призначені для лікувально-профілактичного 
харчування груп населення, які страждають від шкідливих умов праці 
з метою профілактики професійних захворювань. П'ята група про-
дуктів призначена для комплексної дієтотерапії проблемних систем і 
органів людини.  

Таким чином, функціональні або оздоровчі продукти – це про-
дукти, які містять інгредієнти, які підвищують опірність захворюван-
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ням, поліпшують багато фізіологічні процеси в організмі людини, 
сприяючи тривалому збереженню активного способу життя. Ці про-
дукти призначені для широкого кола споживачів, повинні входити в 
раціон харчування та володіти такими основними якостями, як харчова 
цінність, смакові якості і фізіологічний вплив. Вони не є ліками і не 
можуть виліковувати, але допомагають попередити хвороби і старіння 
організму в ситуації, екологічної обстановці завдяки наявності в складі 
певних добавок, які і формують ці оздоровчі, профілактичні та 
функціональні властивості.  

Розробка і виробництво таких функціональних продуктів харчу-
вання можливо тільки при дотриманні ряду принципів, а саме:  

•  технологічність рекомендованих добавок і їх технологічна 
сумісність з іншими рецептурними компонентами; 

•  формування продукції із заданими властивостями, ка-
лорійністю, визначеною біологічною активністю і з заданою 
фізіологічної цінністю; 

•  розробка технологічних режимів виробництва, що дозволяють 
зберегти нативні властивості нових добавок в ході кулінарної обробки 
і зберігання;  

•  медико-біологічна апробація і оцінка кулінарних виробів і 
страв на придатність для функціонального харчування. 

Сьогодні безпека і корисність харчових продуктів – головні па-
раметри, що визначають їх споживчі властивості. Сучасні традиційні 
продукти харчування вже не відповідають вимогам нутриціології і не 
здатні повністю компенсувати всі витрати і потреби людського ор-
ганізму, що обумовлено рядом причин: 

•  різким зростанням психо-емоційного і фізичного навантажен-
ня на людину, тобто стресовості самого життя; 

•  зміною хімічного складу і харчової цінності сільськогоспо-
дарської сировини, що використовується для виробництва продуктів 
харчування; 

•  погіршенням екологічної обстановки у зв'язку з різкою техно-
кратиза-ціею життя, збільшення ступеня забруднення середовища 
проживання людини. 

Численні клінічні дослідження неодноразово доводили й продо-
вжують доводити тісний взаємозв'язок між виникненням, перебігом, 
профілактикою і лікуванням різноманітних патологій спеціально 
підібраними продуктами або індивідуально складеними дієтами, при-
чому, це стосується всіх вікових груп населення.  

Все це призвело до необхідності кардинального перегляду під-
ходу до виробництва продуктів харчування. Виникла потреба в ро-
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зробці принципово нових видів харчових продуктів, здатних не тільки 
виконувати свою пряму функцію по насиченню організму, але додат-
ково володіти профілактичними властивостями і сприяти збереженню 
активного способу життя. Так сформувался напрямок по розробці но-
вих видів харчових продуктів оздоровчого або функціонального при-
значення для систематичного і регулярного застосування у складі тра-
диційних раціонів харчування. Таким чином, оздоровче харчування 
займає проміжне місце між звичайним харчуванням, коли людина їсть 
те, що хоче або з метою наситити організм, і дієтичним, призначеним 
для певного кола хворих людей. 

В таких продуктах важливу роль грають інгредієнти, що визна-
чають в значній мірі нові функціональні властивості всього продукту. 
Вже стали звичними продукти, збагачені вітамінами, харчовими во-
локнами, пребіотиками. Створити універсальні харчові продукти, які 
дозволили б одночасно задовольнити щоденну потребу людини в ко-
рисних речовинах неможливо у зв'язку з тим, що складна рецептурна 
композиція харчового продукту не гарантує сумарний позитивний 
ефект всіх присутніх у ньому компонентів. Існує безліч перешкод – 
технологічна сумісність інгредієнтів, сумарний вплив температурних 
параметрів виробництва, хімічний взаємовплив інгредієнтів один на 
одного, в ході якого крім послаблюючого ефекту можуть виникнути і 
шкідливі сполуки. Крім того, активне насичення функціональними 
компонентами харчового продукту вплине на його собівартість і, як 
наслідок, доступність для певних верств населення. Тому в даний час 
оздоровчу дію функціональних продуктів обмежують двома-трьома 
напрямками впливу на організм людини, уникаючи багатофункціо-
нального і багатопланового впливу.  

Інгредієнти, що надають продуктам функціональні властивості, 
повинні відповідати наступним вимогам: 

•  бути корисними для харчування та здоров'я;  
•  їх корисні якості повинні бути науково обгрунтовані;  
•  щоденна доза повинна бути схвалена фахівцями з харчування 

та медицині; 
•  повинні бути безпечні з точки зору збалансованого харчуван-

ня;  
•  повинні мати точні фізико-хімічні показники та точні методи-

ки їх визначення;  
•  не повинні зменшувати поживну цінність харчових продуктів;  
•  не повинні випускатися у лікарських формах – таблетки, кап-

сули, порошки; 
•  повинні вживатися як звичайна їжа; 
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•  повинні бути натуральними.  
Сьогодні ефективно використовують сім основних видів 

функціональних інгредієнтів, що надають продуктам оздоровчі вла-
стивості:  

•  харчові волокна розчинні і нерозчинні ;  
•  антиоксиданти: бета-каротин і вітаміни С, Е;  
•  вітаміни; 
•  мінеральні речовини, особливо кальцій, залізо, йод і селен;  
•  поліненасичені жири – рослинні, риб'ячий жир, омега-3 жирні 

кислоти; 
•  олігосахариди як субстрат для корисних бактерій ; 
•  біфідобактерії . 
Аналіз ринку харчових продуктів показав неухильне і стабільне 

зростання попиту на продукцію оздоровчого, дієтичного, лікувально-
профілактичного призначення, причому ця тенденція повсюдна. Відо-
мо, що в Японії частка так званих функціональних чи «здорових» про-
дуктів складає в загальному обсязі виробництва понад 20%, а в нашій 
країні – не більше 1%, що недостатньо, враховуючи їх зростаючу по-
пулярність серед населення. Частково цей попит може бути задоволе-
ний за рахунок розробки і випуску нових видів продукції з наперед 
заданими функціональними та лікувально-профілактичними властиво-
стями, що і відбувається. Наприклад, традиційно високою попу-
лярністю користується продукція, що містить сою та продукти її пере-
робки – м'ясні, рибні, овочеві напівфабрикати і готові вироби, збага-
чені соєвим борошном, соєвим маслом, соєвим молоком, окарою, тоф-
фу і т. д.  

Друге місце за популярністю у споживача займає продукція з 
цукрозамінниками, причому перевага віддається продукції з натураль-
ними цукрозамінниками – це різні борошняні, желейні вироби та со-
лодкі страви.  

Третє місце розділяють вироби і страви з підвищеним вмістом 
харчових волокон і збагачені йодом, які технологічно найбільш тру-
домісткі, враховуючи специфічні технологічні особливості використо-
вуваних збагачувальних добавок. 

На четвертому місці вироби і продукція, до складу якої входять 
композиційні поліфункціональні суміші, які додають виробам яскраво 
виражені лікувально-профілактичні властивості. Ця група сама нечис-
ленна, хоча з точки зору практичної значущості та потрібності – най-
перспективніша, так як. дозволяє з однієї одиниці виробу отримати 
цілий комплекс корисних і необхідних для організму речовин. Розроб-
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ці технології саме таких виробів присвячені наші науково-дослідні 
роботи.  

Аналіз споживчих переваг показав, що великою популярністю 
користуються вироби борошнянної і желейної групи. Враховуючи ці 
тенденції, найбільш активно науково-дослідні розробки ведуться саме 
в цьому напрямку, тим більше що желейна група по рецептурному 
складу вже відноситься до групи функціональних продуктів і тра-
диційно використовується в лікувально-профілактичному харчуванні.  

 
12.1. Розробка технологій та рецептур нових видів 

кулінарного желе 

 
Група желейних кулінарних і кондитерських виробів завдяки 

особливостям свого хімічного складу абсолютно обґрунтовано відно-
ситься до розряду продуктів для лікувально-профілактичного харчу-
вання. Ці вироби входять до складу лікувальних і профілактичних 
раціонів, які активно використовуються на різних виробничих 
підприємствах і в санаторно-курортному лікуванні. Використання в 
якості нетрадиційної добавки ламідана - поліфункціонального ліку-
вально-профілактичного продукту, дозволить посилити унікальні ад-
сорбційні властивості виробів желейної групи. 

Ламідан – натуральний продукт з властивостями ентеросорбен-
ту, технологія одержання якого з бурих ламінарієвих водоростей Дале-
кого Сходу розроблена групою вчених на чолі з Лизогуб С.А. Ламідан 
володіє яскраво вираженими властивостями ентеросорбенту та широ-
ким спектром цілющих властивостей, обумовлених оптимально зба-
лансованим складом вітамінів, мікро-і макроелементів, амінокислот і 
комплексом полісахаридів, серед яких переважають альгінат натрію, 
ламінарин і фукоїдан. Технологія отримання добавки і сама добавка 
захищена патентами України і Росії, пройшла клінічні випробування і 
рекомендована в якості дієтичної добавки.  

У ході наукових досліджень вивчали можливість використання 
ламідана як нетрадиційної біологічно активної добавки при вироб-
ництві кулінарних желе. Кулінарні желе, приготовлені на основі жела-
тину, користуються стабільно високим попитом у населення нашої 
країни. Особливістю приготування кулінарного желе є його желатино-
ва основа. Желатин – гідроколлоід, здатний утворювати в водних си-
стемах термооборотні гелі, що визначає характер зв'язку води: як ко-
лоїдне речовина желатин утримує воду в результаті адсорбції і осмо-
тичних явищ. Осмотично зв'язана вода поглинається желатином в про-
цесі формування гелю шляхом іммобілізації в його осередках.  
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Ламідан являє собою порошкоподібний продукт, що отримуєть-
ся в ході низькотемпературної переробки бурих водоростей «ламінарія 
японська», є природним джерелом йоду ,селену, заліза, дефіцит яких в 
харчуванні населення України сьогодні викликає серйозне занепо-
коєння. Рекомендована профілактична доза ламідана порошкоподібно-
го в якості дієтичної добавки становить 1г на добу.  

У ході наукових досліджень вивчали технологічність добавки, 
можливість використання ламідана в якості біологічно активної речо-
вини при виробництві кулінарних желе, вплив добавки на структурно - 
механічні та органолептичні властивості готового продукту. При оп-
тимізації кількості введеної добавки враховували не тільки рекомендо-
вану добову дозу, але і технологічну можливість продукту. Таким 
чином, було встановлено, що оптимально допустимою є введення до-
бавки в кількості 1% від маси продукту. В ході вивчення структурно-
механічних властивостей желе встановили, що введення добавки 
істотно прискорює процес структуроутворення, скорочує його три-
валість в середньому на 30%. 

Недоліком кулінарного желе, приготовленого на желатині, є йо-
го здатність старіти з протягом часу із-за зміни внутрішніх напружень 
у системі в результаті перегрупування ланок ланцюгових молекул у 
каркасі холодцю. Процес старіння характеризується синерезисом – 
самовільним витісненням води в результаті скорочення обсягу каркаса 
під дією сил зчеплення між частками – тоді желе втрачає свій товарний 
вигляд і стає непридатним для вживання. Желе з ламіданом, на відміну 
від стандартного желе, при зберіганні не піддавалося синерезису, що є 
досить важливим позитивним моментом. Аналіз отриманих резуль-
татів дозволив припустити, що основний вплив на істотну зміну струк-
турно-механічних властивостей желатинового холодцю надав хімічний 
склад введеної добавки, а саме, наявність структуроутворюючих 
полісахаридів, що вступають у взаємодію з рецептурними компонен-
тами желе, зокрема, з желатином.  

Желатин – єдиний студнеутворювач, одержуваний з тваринної 
сировини, оскільки всі інші гідроколлоіди – полісахариди рослинного 
чи мікробного походження. Відомо, що вихідний матеріал для отри-
мання желатину складається з сполучної тканини – колагену, який 
відноситься до склеропротеінам. Базова молекула являє собою спіра-
левий білковий ланцюжок з 1054 амінокислот. Пептидні ланцюги 
утворюють потрійні спіралі, які утворюють більш великі агрегати, 
стабілізовані зшивками, при цьому структура в цілому являє собою 
тривимірну сітку, яка містить і інші функціональні компоненти – жи-
рові, нервові і інші клітини. Спектр амінокислот колагену складається 
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на 1/3 з гліцину, на 22% з проліну і гідроксипроліну, решта 45% інші 
17 амінокислот. Висока концентрація проліну і гліцину є характерною 
особливістю амінокислотного складу колагену. Сполучна тканина 
завдяки своїй зшитою тривимірній структурі нерозчинні у воді, в ході 
гідролізу відбувається переклад тканини в розчинну форму і утво-
рюється желатин. 

 Головна властивість желатину – здатність утворювати холодці у 
ввідних розчинах обумовлено асиметрією – переважанням довжини 
над товщиною високополімерних частинок, що утворюють розчини. 
Чим більше асиметрія, тим легше утворюється сітчастий каркас хо-
лодцю, у клітинках якої мобілізують вода і тим він міцніший. Від роз-
мірів і асиметрії частинок залежать в'язкість, температура плавлення і 
міцність холодцю. Не можна не враховувати особливість хімічного 
складу харчового желатину, який складається з 84-90 білка, 8 - 12 % 
води і 2 - 4% золи. 

Властивість желатину утворювати термолабільні гелі залежить 
від особливостей молекулярної структури, амінокислотного складу, 
розподілу по молекулярній масі, амфотерной і амфіфільних природи 
желатину. Похідне желатину – колаген містить всі незамінні амінокис-
лоти крім триптофану. Основною амінокислотою є гідроксипролін, 
тому желатин містить суміш білкових ланцюжків різної довжини, от-
риманих в результаті розщеплення високомолекулярного зшитого 
колагену і його молекулярна маса не однакова за обсягом. Драглеутво-
рювача здатність желатину залежить від його молекулярно-масового 
розподілу. Для утворення гелів необхідно переважання довгих 
ланцюжків молекул. Тому високу драглеутворювачу здатність желати-
ну забезпечує присутність високомолекулярних сполук, до яких і 
відноситься вводиться в якості біологічно активної речовини ламідан. 

В желатині певні ділянки утворені з гідрофобних амінокислот, 
інші ділянки можуть містити велику фракцію гідрофільних амиино-
кислот, тобто дані білки складаються з однієї гідрофобної і однієї 
гідрофільної ділянки, таке з'єднання називається амфіфільним і сприяє 
утворенню розділового шару на поверхнях фазових границь. При 
цьому поверхневий натяг систем на водній основі зменшується. Моле-
кулярний склад білка, його просторова структура, наявність гідрофіль-
них або гідрофобних сегментів визначають властивості білка, які 
впливають на адгезійні, когезійні, емульгуючі властивості желатинно-
го холодцю, його в'язкість і розчинність.  

Особливістю хімічного складу ламідана є наявність комплексу 
полісахаридів, у складі яких переважають альгінат натрію, ламінарин і 
фукоїдан.  
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На підставі проведених досліджень розробили технології та ре-
цептури нових видів кулінарного желе з ламіданом, розробки захищені 
патентами України і Росії, пройшли виробничі випробування. 

В останні роки активізувався науковий і практичний інтерес до 
так званих функціональних продуктів харчування, які, відповідно до 
статистики, користуються все зростаючою популярністю серед насе-
лення. Функціональні продукти надають сприятливий вплив на здо-
ров'я людини за умови їх вживання як частини різноманітного раціону 
харчування в ефективних дозах, так як містять фармакологічно діючі 
речовини. Функціональні продукти покликані знизити ризик виник-
нення захворювань, уповільнити процеси старіння організму, урізно-
манітнити раціон харчування за рахунок вмісту у своєму складі фар-
мако-логічно діючих біологічно активних речовин.  

При формуванні функціонального харчування і розробки техно-
логій і рецептур функціональних продуктів необхідно не тільки вияви-
ти технологічну сумісність добавок, що вводяться з основними рецеп-
турними інгредієнтами, але зберегти властивості і біологічну актив-
ність цих добавок. При цьому, одержувані вироби повинні бути 
фізіологічно цінними, володіти певною харчовою та біологічною 
цінністю. 

До розряду сучасних функціональних біологічно активних ре-
човин можна сміливо віднести хітозан, інтерес до якого виправдане 
зріс в останні роки.  

Хітозан – біополімер тваринного походження, дезацетіліроване 
похідне хітину, що отримується з панцирів ракоподібних, пластинок 
скелетних кальмарів, біомаси міцелярних і вищих грибів. За хімічною 
структурою близький до целюлози і тільки їй поступається за поши-
ренням в природі. По хімічній природі це сополімер D–глюкозаміна і 
N– ацетил –D-глюкозаміну, що володіє рядом цінних властивостей, а 
саме, хороший сорбент і комплексоутворювач, зв'язує токсини і 
радіонукліди, благотворно впливає на шлунково-кишковий тракт, його 
активно використовують у медицині при атеросклерозі, гіпертонії, 
цукровому діабеті, онкозахворюваннях. Хітозан добре всмоктується в 
кишечнику, швидко потрапляє в кров і надає системний вплив на ор-
ганізм людини. Хітозан відноситься до харчових волокон, які не за-
своюються організмом людини, але в кислому середовищі шлунка 
утворюють високов'язкі розчини, виявляючи властивості ентеросор-
бенту та імуномодулятора.  

У Росії промисловий випуск хітину освоєний з 1970 року і 
сьогодні обсяг його виробництва досягає 80 тонн на рік.  
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Хітозан знайшов широке застосування в ряді галузей харчової 
промисловості і фармакології, використовується як самостійний про-
дукт і як біологічно активний сорбент, володіє високою волого і жиро-
утримовальною здатністю, що широко використовують при вироб-
ництві фаршів, ковбас, паштетів. Завдяки високій жиро-емульгуючей 
здатністі його використовують при виробництві кремів, соусів, майо-
незів. Функціональні властивості хітозану як загусник, адгезиву і 
плівкоутворювача використовують при обсмажуванні і бездимному 
копченні риби.  

Розчин хітозану підвищує в'язкість рідкої паніровки, надає їй 
здатність міцно утримувати на поверхні виробу сухий шар сухарів або 
борошна. Наявність міцного шару панірування попереджає надмірне 
випаровування вологи з продукту під час обсмажування, сприяючи 
утворенню рівномірно хрусткої скориночки і зберігає кількість масла, 
в якому йде обсмажування. Хітозанові плівки наносять на фрукти і 
овочі для збереження від псування завдяки бактерицидним властиво-
стям, вони грають роль мікробного фільтра, впливаючи на активність 
дихання і сприяючи продовженню строків зберігання. Плівка хітозану 
подовжує термін зберігання мороженого тунця, варено-мороженого 
м'яса криля, граючи роль бар'єру і регулюючи проникнення повітря і 
випаровування води. Хітин і його дезацетіліроване похідне хітозан 
залучають учених завдяки комплексу хімічних, фізико-хімічних і 
біологічних властивостей і необмеженої відтворюваністю сировинної 
бази.  

Все вищевикладене дозволяє розглядати хітозан як перспектив-
ну і доступну нетрадиційну добавку з розряду пребіотиків, що володіє 
цінними хімічним складом і структурно-реологічними властивостями. 

Об'єктом досліджень стали желейні вироби на основі желатину з 
використанням молока і кисломолочних напоїв. Дієтичні властивості 
желейних виробів обумовлені наявністю желатину і кисломолочних 
бактерій, функціональні властивості желе може забезпечити хітозан, 
що вводиться в якості біологічно активної речовини. Використання 
хітозану в харчових продуктах, зокрема, кулінарному желе, дозволять 
розширити асортимент функціональних продуктів, які впливають на 
поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту, де міститься 70-80% 
всіх імунних клітин організму і стільки ж нервових клітин, як і в спин-
ному мозку. Інформація, що надходить від кишечника, за обсягом 
перевищує інформацію, що надходить з мозку, це пояснює, вплив хар-
чування впливає на наш настрій і на те, чому настрій визначає наші 
смакові уподобання.  
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Технологічною особливістю хітозану є його здатність розчиня-
тися тільки в кислому середовищі при певних температурних режимах. 
Необхідну кислотність середовища в досліджуваному кулінарному 
желе створюють молоко і кефірні грибки, до складу яких входять кіль-
ка сот штамів молочних бактерій і близько 30 видів дріжджів.  

Відмінною особливістю кулінарних желе є їх здатність до 
драглеутворювання, яке залежить від багатьох факторів, а саме, від 
рецептурного складу інгредієнтів, якості використовуваного сировини, 
технологічних і температурних режимів виробництва.  

В ході досліджень особливу увагу приділяли зміни швидкості 
драглеутворюванняі залежності міцнісних властивостей кулінарного 
желе від кількості введеного хітозану. В результаті проведених експе-
риментів встановлено, що введення хітозану не тільки прискорює про-
цес драглеутворювання, скорочуючи час структуроутворення у виро-
бах але і сприяє зміцненню желатинового холодцю порівняно з кон-
трольним зразком. Так міцність молочного желе з хітозаном зросла в 3 
рази, а кефірного желе на 66% . Отримані результати дозволили скоро-
тити витрату рецептурного драглеутворювача – желатину, при цьому 
показник міцності виробів з хітозаном відповідав міцності контроль-
ного зразка.  

Прискорення процесу структуроутворення і зміцнення структу-
ри холодцю можна пояснити наступним чином. Желатиновий гель з 
точки зору молекулярної будови, являє собою тривимірну сітку, тому, 
для утворення гелю необхідно певний час, оскільки відносно великі 
молекули переміщаються повільно. Поступове упорядкування молекул 
у системі відбувається при охолодженні розчину желатину, коли тем-
пература системи відповідає термодинамічному статусу молекул жела-
тину. Наявність гідрофільних і гідрофобних сегментів молекул і заряду 
поверхні молекул обумовлює драгле утворювачі і міцнісні властивості 
желатинового холодцю. Час желювання і міцність желатинового хо-
лодцю знаходяться в прямій залежності від концентрації драглеутво-
рювача, його температури і молекулярної маси. Можна припустити, 
що введення хітозану, сприяє прискоренню процесу впорядкування 
молекул желатину, а також прискорює охолодження маси і, будучи 
структуроутворювач, підвищує концентрацію гелеутворювачих ре-
човин. 

Хітозан, будучи харчовим волокном, відрізняється значною во-
допоглинальною здатністю, що дозволяє йому зв'язувати вільну воду, 
не поглинену желатином, а також брати участь в утворенні додаткових 
міжмолекулярні зв'язків з молекулами желатину. Як продукт тварин-
ного походження, хітозан технологічно поєднується з драгле утво-
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рювачем білкової природи – желатином, сприяючи зміцненню струк-
тури гелю бінарних сумішей полісахарид – поліаміносахарид, що і 
дозволило скоротити витрату рецептурного драглеутворювача на 20%, 
зберігши при цьому міцність холодцю кулінарного желе. Таким чином, 
введення хітозану як біологічно активної добавки до складу кулінар-
ного желе дозволило не тільки надати виробу функціональні власти-
вості, але й отримати продукт з покращеними технологічними власти-
востями, скоротити витрату рецептурного желатину, прискорити про-
цес структуроутворення і збагатити готовий продукт дієтичними во-
локнами з високою сорбіруючої здатністю. Кулінарне желе з хітозаном 
може бути рекомендовано для лікувально-профілактичного харчуван-
ня.  

 
12.2. Розробка технологій та рецептур нових видів 

борошняних кондитерських виробів 

 
Аналіз тенденції сучасного розвитку харчової промисловості 

показав, що переважає активний розвиток у трьох напрямках:  
– удосконалення апаратурно-технологічного забезпечення шля-

хом створення нових видів обладнання, особливо для міні виробництв, 
наприклад розроблений новий вид тістомісильної машини – мініатюр-
ний відцентрово-вихровий змішувач, який дозволяє змішувати рецеп-
турні компоненти в дрібнодисперсному стані в мінімально короткий 
термін, отримуючи тісто з поліпшеними структурно-механічними 
властивостями з борошна будь-якого якості;  

– удосконалення традиційних класичних технологій шляхом ви-
користання поліпшувачів та активаторів нового покоління; 

– розширення існуючого асортименту борошняних кондитерсь-
ких і кулінарних виробів за рахунок використання нетрадиційних і 
функціональних добавок.  

Цей напрямок розвивається найбільш активно, так як дозволяє 
отримати нові види виробів з заздалегідь заданими хіміко-
технологічними і дієтичними властивостями, що повністю відповідає 
популярної сьогодні концепції здорового або функціонального харчу-
вання.  

Згідно зі статистичними даними, найбільшим попитом у насе-
лення нашої країни користуються борошняні вироби – до 70%, при-
чому, лідируюче місце посідають здобні вироби. Одним з представ-
ників здобних борошняних кондитерських виробів є кекси – традицій-
ний борошняний кондитерський продукт. З точки зору технології – 
здобний виріб відрізняється високою калорійністю за рахунок присут-
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ності в рецептурі масла, меланжу і цукру, причому, вміст кожного з 
цих компонентів значно перевищує рецептурний вміст борошна. Відо-
мо два основних способи виробництва кексів – на хімічних розпушу-
вачах і на дріжджах, незважаючи на тривалість виробництва, цей 
спосіб дозволяє отримати вироби високої якості і більш тривалого 
строку зберігання.  

Поліпшити хімічний склад виробів, збагативши їх корисними 
добавками, надати їм функціональні властивості і розширити асорти-
мент можна за рахунок використання поліфункціональних натураль-
них добавок, наприклад, комплексної рослинної добавки з суміші гре-
чаної і льняної муки. У ході експериментально-наукових досліджень 
вивчали можливість часткової заміни рецептурного пшеничного бо-
рошна на комплексну рослинну добавку і вплив цієї домішки на фізи-
ко-хімічні та реологічні показники якості напівфабрикатів і готових 
виробів. 

Рецептурний склад тіста впливає на його структурно-механічні 
властивості і якість готових виробів. Основною сировиною для здоб-
ного тіста є борошно, цукор, жир і вода. При замісі теста відбуваються 
фізико-хімічні процеси, а саме, гідратація частинок борошна, розчи-
нення цукру, набухання колоїдів борошна, коагуляція набряклих біл-
кових міцел. Регулювання цих процесів дозволяє отримати тісто з 
заданими пружно-пластично-в'язкісними властивостями. У дріжджо-
вому тісті крім цих процесів відбуваються ще й біохімічні та фермен-
тативні процеси.  

Враховуючи, що кексове тісто – багатофазна структурована си-
стема, що володіє аномалією в'язкості, граничним напруженням зсуву і 
часткової тиксотропієй, вивчали вплив внесеної суміші гречаної і 
льняної муки на структурно-механічні властивості тіста. Аналіз гото-
вих виробів проводили після 8 годин зберігання за питомою об'єму, 
пористості, загальної щільності, вологості, органолептики, забарвлен-
ня кірки і м'якушки, еластичності і структурі пористості м'якушки, 
смаку і аромату.  

Вибір в якості добавки суміші гречаної і льняної муки обумов-
лений їх високою харчовою і біологічною цінністю, а також, високими 
технологічними властивостями і сумісністю з рецептурними ін-
гредієнтами.  

Гречана мука відрізняється унікальним амінокислотним складом 
білка з переважанням лізин і триптофан, наявністю рутина, що зумо-
влює її лікувально-профілактичні властивості, а також присутністю 
жирів з високою стійкістю до окислення.  
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Льняне борошно – цінний харчовий продукт, який широко вико-
ристовується в харчуванні, його отримують в результаті помелу насін-
ня льону. Льняне борошно містить до 30% клітковини, поліненасичені 
жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, до 50% білка, вітаміни B1, B2, B6, 
фолієву кислоту, антиоксиданти (лігнани), а також мікроелементи 
(калій, магній, цинк). Білки насіння льону володіють високою харчо-
вою цінністю, їх амінокислотний склад аналогічний складу білка сої. 
Льняне борошно також містить фітоестрогени. Необхідно відзначити, 
що льняне борошно і розмелене насіння льону – абсолютно різні про-
дукти. Льняне борошно не містить льняної олії на відміну від розмеле-
них нативних насіння льону, які можуть містити до 48% лляної олії. 
Саме тому льняне борошно можна зберігати значно довше, ніж розме-
лене льняне насіння, в якому за рахунок високого вмісту льняної олії 
досить швидко починаються процеси окислення, що призводить до 
швидкого псування продукту. Льняне борошно – рідкісний продукт, у 
якого практично немає протипоказань за винятком індивідуальної 
непереносимості.  

Регулюючи процентне співвідношення гречаної і льняної муки в 
композиційної суміші можна сформувати склад, найбільш підходящий 
для кожного конкретного виду виробу, тобто створити кінцевий про-
дукт із заздалегідь заданими функціональними властивостями. Рецеп-
турний склад тіста впливає на його структурно-механічні властивості, 
умови його обробки, формування та випікання, а також на якість гото-
вих виробів. Введення 20-30% композитної суміші шляхом часткової 
заміни пшеничного борошна дозволить частково збалансувати 
хімічний склад готових виробів, збагативши їх функціональними ін-
гредієнтами.  

Одним з напрямів удосконалення технології борошняних конди-
терських виробів є зниження їх енергетичної цінності при одночасно-
му підвищення їх біологічної цінності. Це можливо за рахунок заміни 
традиційних висококалорійних рецептурних інгредієнтів низькока-
лорійними нетрадиційними добавками, однією з яких є рапс, який 
традиційно використовується для отримання масла і в якості кормової 
культури. Насіння рапсу містять 35-50% жиру, 18-31% білка, добре 
збалансованого за амінокислотами і 5-7% клітковини. За вмістом жиру 
і сумі жиру і білка рапс перевершує сою, не поступається соняшнику 
та гірчиці. При отриманні безэрукового високоолеінового харчового 
масла залишається досить високобілкової макухи, використовуваного 
в сільському господарстві. Рапсова макуха характеризується цінним 
хімічним складом, а саме, вміст білка складає 24-25%, вміст залишко-
вого жиру, багатого есенціальними поліненасиченими жирними кис-
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лотами ω-6 і ω-3 в залежності від способу отримання олії становить      
1 - 8%, макуха також багатий калієм, кальцієм, фосфором і магнієм. 

У ході експериментально-наукових досліджень вивчали мож-
ливість часткової заміни рецептурного пшеничного борошна кексового 
тіста на рослинну добавку у вигляді рапсової макухи і вплив цієї 
домішки на фізико-хімічні та реологічні показники якості напівфабри-
катів і готових виробів, а також харчову безпеку готових виробів.  

Вибір в якості добавки рапсової макухи обумовлений його хар-
човою і біологічною цінністю, а також технологічними властивостями 
і сумісністю з рецептурними інгредієнтами. Введення 10-20% добавки 
за рахунок заміни рецептурного пшеничного борошна дозволив част-
ково збалансувати хімічний склад готових виробів, збагативши їх 
функціональними інгредієнтами. Хімічний склад добавки дозволив 
припустити і експериментально підтвердити рецептурні скорочення 
жирових компонентів, продовжити термін зберігання готових виробів і 
підвищити їх харчову цінність за рахунок додаткового збагачення 
білками і мінеральними речовинами.  

Для з'ясування ступеня безпеки кексів з добавками рапсового 
шроту провели випробування in vivo в ході яких вивчали вплив виро-
бів з добавками на деякі біохімічні показники крові піддослідних щу-
рів. Сформували дві групи тварин – контрольну та експериментальну. 
Протягом місяця контрольна група тварин отримувала традиційне 
харчування, експериментальна група отримувала вироби з добавками 
рапсової макухи. Контролювали зміни біохімічних і морфологічних 
показників крові, а також зміна ваги тварин. За результатами 30 добо-
вого спостереження було встановлено, що основні показники не вихо-
дять за межі встановлених норм, деякі показники свідчили про пози-
тивної тенденції оновлення оксидантно-антиоксидантної системи ор-
ганізму. На підставі проведених досліджень розроблено рецептури на 
нові види борошняних виробів, проведені виробничі випробування. 
Нові види борошняних вироби і технологія їх виробництва захищені 
патентами України.  

В ході подальших науково-експериментальних досліджень ро-
зроблено борошняний кондитерський продукт з частковою заміною 
пшеничного борошна на амарантове борошно. Амарантове борошно – 
цінний збагачувач завдяки наявності не тільки повноцінного і легкоза-
своюваного білка, але і жирних кислот, серед яких вміст лінолевої 
кислоти становить 47%, ліноленової – 3%, арахідонової – 12%; паль-
мітинової – 26%, стеаринової – 6%. Також відомо, що ліпіди амаранту 
відрізняються високим вмістом токоферролов з яскраво вираженим 
антиокислювальним ефектом, але особливу цінність надає ліпідам 
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наявність до 7% сквалену – ненасиченого вуглеводню С30Н52, актив-
ного антиконцеррогена і биоадсорбента для радіонуклідної інтоксика-
ції.  

В ході досліджень вивчали вплив борошна амаранту на струк-
турно-механічні властивості кексового тіста, а також органолептичні 
показники якості готових виробів. Відмінною особливістю кексового 
тіста є переважання у рецептурному складі жирів і цукрів, сумарний 
вміст яких перевищує вміст борошна. Присутність таких «важких» 
компонентів позначається на структурно-механічні характеристики 
тіста, готові кексові вироби важко зберігають пористу структуру і 
обсяг, що, в свою чергу, залежить від дисперсності жиру в емульсії і 
ступеня аерірованія маси. Кексове тісто – багатофазна структурована 
система, володіє аномалією в'язкості, граничним напруженням зсуву і 
часткової тиксотропієй. Відомі два способи приготування тіста для 
кексів:  

Перший спосіб: до розм’якшеної у місильній машині олії дода-
ють цукор і поступово меланж, суміш енергійно збивають 15-20 хв, 
потім при малій частоті обертання лопатей додають хімічні розпушу-
вачі, есенцію, борошно і перемішують 2-3хв – утворюване тісто мак-
симально насичується повітрям, виходить легкий, пухкий і з великим 
об'ємом кекс.  

Другий спосіб: яйця збивають з цукром 25-30хв, окремо масло 
розм'якшують у місильній машині і поступово додають до нього інше 
сировину, окрім борошна, потім збиті з цукром яйця і в останню чергу 
борошно. При цьому способі не відбувається насичення тесту по-
вітрям, але жир краще розподіляється в тесті і виходить дрібнопори-
стий продукт гарної якості. 

В ході збивання утворюється емульсія жиру у воді. Стійкість 
цієї емульсії в значній мірі залежить від емульгуючих властивостей 
лецитину, присутнього в жовтках яєць. Стійка емульсія виходить в 
тому випадку, коли поступово додаються яйця, при швидкому їх дода-
ванні крапельки води виходять більш великими, що відбивається на 
стійкості емульсії. Під мікроскопом видно, що жир вкраплен в тісто у 
вигляді дуже дрібних частинок. Кожна частка жиру включає велику 
кількість бульбашок повітря, який потрапляє туди в процесі збивання. 
Від хорошого розподілу бульбашок повітря в тісті залежить рівномір-
на пориста структура кексу, для цього жир, що містить пухирці по-
вітря, повинен бути добре діспергованний у тесті. Жири в момент вве-
дення їх в тісто повинні мати температуру влітку 21-27° С, взимку      
18-24° С. При високій температурі жиру не відбудеться достатньої 
аерації тесту.  
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Амарантове борошно вводили в кількості 25% за рахунок скоро-
чення рецептурного змісту пшеничного борошна, причому, вводили в 
яєчно-цукрову суміш на початку збивання. Готовий випечений кекс 
витримували 8 годин при кімнатній температурі для зміцнення струк-
тури м'якушки, потім визначали його питомий об'єм, пористість, щіль-
ність на пенетрометрі, вологість, органолептичні показники. У виробі з 
амарантового борошном зменшується вологість і щільність м'якуша, 
незначно зростають питомий об'єм, пористість і стискальність. Змен-
шення щільності збитої маси і збільшення вологості при введенні бо-
рошна амаранту сприяє кращому аерірованію маси в процесі збивання. 
Введення амарантового борошна в процесі замісу тіста попереджає 
руйнування тесту при механічному впливі. Зниження в'язкості і щіль-
ності сприяє більшого розширення бульбашок повітря при випічці ,а 
більш міцний порівняно з тістом без добавок плівковий каркас з яєць, 
цукру, жиру і муки перешкоджає виходу газу з бульбашок назовні, 
кекс при випічці менше сідати і характеризується незначним збіль-
шенням питомого об'єму, пористості і стисливості м'якушки.  

Введення амарантового борошна сприяє підвищенню міцності 
плівкового каркаса, уповільнення дифузії повітря з тіста та більшої 
стійкості до руйнування. Щільність суміші знижується за рахунок 
збільшення вологості системи. Амарантове борошно завдяки своєму 
хімічному складу проявляє деякі стабілізуючі властивості; взаємодію-
чи з білками яєць підвищує міцність оболонок повітряних бульбашок. 
Міжмолекулярна взаємодія яєчних білків та компонентів амарантового 
борошна підвищило міцність міжфазного шару в результаті чого стало 
можливим інтенсивне насичення системи повітрям, що при випічці 
закріпилося в дрібнопористий тонкостінний м'якуш.  

Кексове тісто містить велику кількість жирів, тому важко 
зберігає пористу структуру і обсяг, що залежить від дисперсності жиру 
в емульсії і ступеня аерірованія маси. Відомо, що кількість зв'язаної 
емульгаторами води залежить від його концентрації і ступеня дис-
персності, з підвищенням концентрації емульгатора і інтенсивності 
емульгування кількість незв'язаної води поступово зменшується. Вста-
новлено, що максимальної стійкості емульсії відповідає не тільки оп-
тимальна концентрація емульгатора, але і оптимальна ступінь дис-
персності. 

Технологія приготування кексів передбачає отримання емульсії 
жиру у воді перед введенням борошна та замішуванням тіста. Для 
збереження структури збитої маси до і після змішування з борошном 
необхідно стабілізувати емульсію. Стійкість емульсії залежить від 
співвідношення рідкої та твердої фази структури та ступеня дисперс-
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ності введеної добавки. Таким чином, введення амарантового борошна 
в якості стабілізуючої добавки за рахунок часткової заміни рецептур-
ної пшеничного борошна позитивно впливає на структурно-механічні 
показники готових виробів, органолептичні показники відповідають 
вимогам стандарту.  

Розроблений виріб і технологія його отримання захищені патен-
тами України.  

Розширити асортимент спеціалізованих продуктів харчування з 
різноплановим оздоровчим ефектом можливо за рахунок використання 
різних, але технологічно сумісних добавок. Так, в ході проведеної серії 
експериментальних досліджень вивчали можливість використання при 
виробництві кексів на хімічних розпушувачах в якості функціональної 
добавки буряковий жом, що володіє яскраво вираженими властиво-
стями сорбенту, і фруктозу як цукрозамінника.  

Кількість внесеного бурякового жому становило 10% до маси 
борошна. Вносили його за рахунок скорочення рецептурного змісту 
пшеничного борошна в яєчно-цукрову суміш на початку збивання. 
Випечений кекс витримували 8 годин при кімнатній температурі для 
зміцнення структури м'якушки, потім визначали його питомий об'єм, 
пористість, щільність на пенетрометрі, вологість, органолептичні по-
казники. У виробі з добавкою жому зменшується вологість і збіль-
шується щільність м'якуша, незначно знижується питомий об'єм, по-
ристість і стискальність. В процесі замісу тіста введення бурякового 
жому сприяє попередженню руйнування тіста при механічному впливі. 
Збільшення в'язкості і щільності тіста сприяє утворенню більш міцно-
го плівкового каркаса із рецептурних складових і, як наслідок – 
уповільнення дифузії повітря з тіста та більшої стійкості до руйнуван-
ня. Добавка завдяки своєму хімічному складу проявила деякі 
стабілізуючі властивості. Кексове тісто містить велику кількість жирів, 
тому важко зберігає пористу структуру і обсяг, що залежить від дис-
персності жиру в емульсії і ступеня аерірованія маси. Відомо, що кіль-
кість зв'язаної емульгаторами води залежить від його концентрації і 
ступеня дисперсності, з підвищенням концентрації емульгатора і ін-
тенсивності емульгування кількість незв'язаної води поступово змен-
шується. Встановлено, що максимальної стійкості емульсії відповідає 
не тільки оптимальна концентрація емульгатора, але і оптимальна 
ступінь дисперсності.  

Технологія приготування кексів передбачає отримання емульсії 
жиру у воді перед введенням борошна та замішуванням тіста, що 
сприяє збереженню структури збитої маси до і після змішування з 
борошном. Стійкість емульсії залежить від співвідношення рідкої та 
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твердої фази, структури та ступеня дисперсності введеної добавки. 
Таким чином, дані, отримані в ході експерименту свідчать про те, що 
введення бурякового жому в якості добавки за рахунок часткової 
заміни рецептурного пшеничного борошна позитивно впливає на 
структурно-механічні показники якості готових кексів. Органолептич-
ні показники якості залишаються відповідними вимог стандарту.  

Проблема харчування людей з порушеним обміном речовин 
завжди стояла досить гостро. Обмежений список дозволених до вжи-
вання продуктів створив передумови для розробки нових спеціалізова-
них виробів з заздалегідь заданими лікувально – профілактичними 
властивостями.  

В даний час йде активний пошук нових видів натуральних 
цукрознижуючих добавок рослинного походження. Однією з таких 
добавок є інулонг, технологія одержання якого з топінамбура розроб-
лена на кафедрі органічної хімії Одеської національної академії хар-
чових технологій та захищена патентом України.  

Лікувальна дія інулонга обумовлено особливостями його хіміч-
ного складу (табл. 12.1), а саме, високим вмістом інуліну – біологічно  

 
Таблиця 12.1 

Хімічний склад інулонга 
Показники хімічного складу Кількість, 

мг\100г 
«Сирий жир» 0,63 
Загальна кількість спирторозчинних речовин 10,3 

      в т.ч. цукрів 6,6 

Загальна кількість розчинних у холодній воді 
речовин 

14,2 

      в т.ч. цукрів 8,1 
Розчинні в гарячій воді олігоцукри 17,5 

Інулін 35,1 
Пектинові речовини водорозчинні 0,7 
Протопектин 1.0 
Гемімоцелюлози 5,3 

Целюлоза 4,8 
Лігнинні речовини 2,5 

Білкові речовини 2,8 
Зола 5,1 
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активного полідисперсного фруктана, утвореного Д-фруктозою з мо-
лекулярною вагою 5 000 - 6 000, присутністю вітамінів групи Д, С та 
найважливіших мікро- і макроелементів: селену, заліза, магнію та ін-
ших. 

Молекула інуліну складається з 35–42 залишків фруктози. При 
гідролізі інуліну отримують суміш цукрів, які містять 74,2–95,2% 
фруктози, 5,3–4,1 % глюкози і 0,5-0,7% олігосахаридів. Численні до-
слідження показали, що вживання речовин які містять інулін, у хворих 
на цукровий діабет викликає значне зменшення змісту цукру в крові, 
дозволяє різко скоротити ін'єкції інсуліну і сприяє зменшенню маси 
тіла хворих. Інулінвмісну добавку отримували шляхом первинної пе-
реробки топінамбура. Біохімічний склад фруктанвмісних препаратів 
наведений у табл. 12.1. Досить високий вміст мінеральних речовин 
викликало необхідність визначення мікроелементного складу деяких 
зразків. Дані наведені в таблиці 12.2.  

 
Таблиця 12.2 

Мікроелементний склад інулонга 
Мікро- та макроелементи Вміст в мг/1 кг 

продукту 
Кальцій 437,624 
Магній 56,364 

Натрій 817,168 
Калій 2417,096 

Алюміній 0,1188 
Залізо 124,300 

Кобальт 0,03256 
Мідь 0,6248 

Цинк 178,200 
Свинець 0,00176 
Марганець 17,600 
Фосфор 159,068 
Нікель 0,528 

Хром 0,00484 
Селен 0,2948 

Кремній 189,868 
 
Аналіз цих результатів дозволив зробити висновок про те, що 

значний вміст калію і таких есенціальних елементів, як залізо, магній, 
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селен та ін, дозволяє віднести продукт до цінної мінеральної добавки 
для раціону харчування певних груп населення. Введення в дріжджове 
тісто біологічно активних добавок, що відрізняються значним вмістом 
кальцію, магнію, калію і заліза сприятиме підвищенню біологічної 
цінності готових виробів 

Метою проведених експериментів було вивчення можливості 
використання інулонга у виробництві борошняних виробів з дріжджо-
вого тіста, приготовленого безопарним способом і оптимізація кіль-
кісного вмісту введеної добавки. Інулонг вводили в кількості 10 і 15% 
від маси пшеничного борошна, заміс безопарного тесту проводили за 
класичною технологією. В ході експерименту вивчали вплив інулонга 
на кіслотонакопичення в ході бродіння тіста, а також зміна фізико-
хімічних показників якості напівфабрикатів і готових виробів. 

Відомо, що процес дозрівання тіста характеризує кислотонако-
пичення – в збродженому тісті є комплекс органічних кислот – молоч-
на, оцтова, яблучна, янтарна, винна, мурашина, лимонна і т. д, які 
впливають на дію ферментів, що прискорюють процес набухання і 
пептизації білкових речовин, що обумовлюють смак і аромат готових 
виробів. Кислотність – один з показників готовності тіста. Тісто вва-
жають збродженим при досягненні ним у процесі бродіння кислотності 
3-4 градуси. В ході бродіння тісту спостерігали порівняльну динаміку 
кислотонакопичення в контрольному зразку і в зразках з добавкою. 
Було встановлено, що введення в безопарне тісто 10 і 15% інулонга 
інтенсифікує процес дозрівання тіста, істотно скорочуючи його три-
валість, що може бути пов'язано з хімічним складом інулонга, а саме, 
наявністю в ньому залишків фруктози – найбільш доступною для 
зброджування дріжджовими клітинами. Аналіз структурно-механічних 
властивостей тістових заготовок дозволив визначити вплив інулонга 
на реологічні властивості напівфабрикатів, а саме, істотне зниження 
адгезійної напруги в 1,6 рази порівняно з контрольним зразком.  

Відомо, що процес дозрівання тіста характеризує кислотонако-
пичення – в збродженому тісті є комплекс органічних кислот – молоч-
на, оцтова, яблучна, янтарна, винна, мурашина, лимонна і т. д, які 
впливають на дію ферментів, що прискорюють процес набухання і 
пептизації білкових речовин, що обумовлюють смак і аромат готових 
виробів. Кислотність – один з показників готовності тіста. Тісто вва-
жають збродженим при досягненні ним у процесі бродіння кислотності 
3-4 градуси. В ході бродіння тісту спостерігали порівняльну динаміку 
кислотонакопичення в контрольному зразку і в зразках з добавкою. 
Було встановлено, що введення в безопарне тісто 10 і 15% інулонга 
інтенсифікує процес дозрівання тіста, істотно скорочуючи його три-
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валість, що може бути пов'язано з хімічним складом інулонга, а саме, 
наявністю в ньому залишків фруктози – найбільш доступною для 
зброджування дріжджовими клітинами. Аналіз структурно-механічних 
властивостей тістових заготовок дозволив визначити вплив інулонга 
на реологічні властивості напівфабрикатів, а саме, істотне зниження 
адгезійної напруги в 1,6 рази порівняно з контрольним зразком.  

Вироби з дріжджового тіста користуються в нашій країні стій-
ким попитом, але погіршення якості хлібопекарського борошна ство-
рює певні труднощі виробникам. Для отримання хлібобулочних та 
кулінарних виробів з дріжджового тіста, відповідних стандартам, ак-
тивно використовують різні види покращувачів і активаторів. Прак-
тичний інтерес представляють пшеничні зародки (ПЗ) – відхід круп'я-
ного виробництва, що відрізняються цінним хімічним складом, а саме, 
вміст білка складає до 32%, жиру до 12%, вуглеводів-до 11%.  

Експериментальним шляхом було встановлено, що введення в 
безопарне дріжджове тісто до 20% ПЗ позитивно впливає на якість 
напівфабрикатів і готових виробів, а саме, підвищує вологість 
дріжджового тіста, що свідчить про підвищену водопоглинальну 
здатність ПЗ. Також прискорюється кислотонакопичення, що обумов-
лено хімічним складом пшеничних зародків які додаються в суміш, а 
саме, наявністю в них до 3% відновлюють цукрів – глюкози, мальтози 
і фруктози, які під дією зимазного комплексу ферментів дріжджової 
клітини в процесі спиртового бродіння, що викликається дріжджами, 
розпадаються на вуглекислий газ і спирт. Таким чином, введення ПЗ 
дозволяє додатково збагатити тісто необхідними для бродіння цукра-
ми. Аналіз якості готових виробів з ПЗ показав зниження затрат під 
час випікання на 40-50% в порівнянні з контрольними зразками, що 
можна пояснити доброю водоутримавальною здатністю добавки та їх 
активною участю в структуроутворенні пшеничного тіста. Поліпшення 
пористості готових виробів на 4-8%, що також свідчить про інтен-
сифікацію процесу бродіння, що корелює із збільшенням об'ємного 
виходу готових виробів на 23%. Аналіз якості готових виробів показав 
поліпшення кольору кірок у зразках з добавкою ПЗ, а саме – колір 
вийшов рівний золотисто-коричневий, більш інтенсивний і рівномір-
ний, що можна пояснити наявністю у виробах з ПЗ достатньої кіль-
кості незброджених цукрів, що утворюють з продуктами розпаду 
білків темнофарбовані меланоідіни. Проведена серія експериментів 
також дозволила зробити рекомендації по скороченню рецептурних 
витрати дріжджів в 2 рази з попередньої їх активацією при внесені 
20% добавки ПЗ. 



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

338 

В цілому, використання ПЗ в якості добавки дуже доцільно і 
технологічно, тому що вони відрізняються цінним хімічним складом, 
сприяють поліпшенню фізико-хімічних і органолептичних показників 
якості як напівфабрикатів, так і готових виробів, дозволяючи дещо 
скоротити витрату рецептурного сировини.  

 
Висновки  

 
Таким чином, в теорію і практику сучасних технологій вироб-

ництва харчових продуктів все активніше впроваджують нетрадиційні 
добавки, призначені для вирішення технологічних і сировинних зав-
дань, а також завдань поліпшення структури харчування за рахунок 
споживання оздоровчих продуктів харчування, які останнім часом 
користуються постійно зростаючим попитом.  

В ході науково-експериментальних досліджень розробленні нові 
желейні продукти і борошняні кондитерські продукти з частковою 
заміною пшеничного борошна на нетрадиційні добавки.  

Нові види желейних і борошняних виробів, а також технологія 
їх виробництва захищені патентами України. 
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Abstract: Based on theoretical and experimental investigations a scientific conception 

proving that the controlled ionotropic gel formation used in food technologies will allow to 

get a diverse by physical state, structure, organoleptic parameters and nutritive value 

assortment of principally new structured foodstuff, adding new consumer properties to the 

traditional culinary production, is formulated. A theoretical model for obtaining structured 

foodstuff on the grounds of AlgNa and different by the level of water-solubility calcium-

containing salts, is elaborated. The mechanisms and peculiarities of creating texture 

properties of the structured foodstuff are determined. Theoretical models for ionotropic gel 

formation, the implementation of which would allow to define scientific principles of 

capsuling and granulating of multicomponent solutions in the environment of unipolar 

solvents, are developed. Nutritive properties of the structured foodstuff are first 

determined and investigated in complex; the regularities of quality indicators formation for 

the new kinds of foodstuff are defined; the ways for the development of the structured 

foodstuff assortment, development of the new kinds of foodstuff for daily intake and that 

for special purpose are substantiated. A complex of measures concerning introduction of 

the elaborated technologies in catering business enterprises of Ukraine, Russia, and Spain 

are carried out. Social-economic effectiveness of the manufacture of structured foodstuff 

by means of ionotropic gel formation is proved. 
Keywords: gel formation, sodium alginate, calcium ions, capsulation 
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13.3. Практичне використання розроблених технологій  

Висновки  

Список використаних джерел  

 
Вступ 

 
Споживчий ринок харчових продуктів характеризується широ-

ким асортиментом товарів, у тому числі імпортного виробництва, до 
якого споживач пред’являє постійно зростаючі вимоги. Виходячи з 
цього, основне завдання вітчизняних виробників полягає у створенні 
нових конкурентоспроможних видів продукції. 

Покращення структури харчування населення з одночасним за-
доволенням потреб у кількості, якості та асортименті харчової продук-
ції є одним із пріоритетів державної політики України. За цих умов 
важливого значення набувають сучасні науково обґрунтовані технології 
переробки сировини, актуалізовані згідно з розвитком харчової науки до 
вимог сьогодення, упровадження яких забезпечує високу ефективність 
виробництва та підвищення харчової цінності кінцевої продукції. 

Спостерігається тенденція щодо збільшення попиту на нові 
види продукції, зокрема структурованої, яка є результатом упрова-
дження у виробництво високоефективних технологій і характеризуєть-
ся високою харчовою та біологічною цінністю, відповідає сучасним 
вимогам нутриціології. Перспективним у технології структурованої про-
дукції є використання харчових іонотропних полісахаридів, до яких нале-
жать водорозчинні солі альгінатів, використання яких дозволяє надавати 
структурованій харчовій продукції задану форму та текстуру стійку до 
нагрівання та охолодження, високі смакові показники та забезпечити її 
лікувально-профілактичні властивості, а саме властивість до транспорту-
вання корисних речовин до місця засвоєння в шлунково-кишкового тракту. 

Одержання структурованих харчових продуктів є перспективним 
напрямом харчових технологій, а впровадження наукових принципів 
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іонотропного структурування суттєво впливає на розвиток харчоперероб-
ної галузі та ресторанної індустрії, відкриває перспективи одержання 
принципово нової харчової продукції з гранульованою, капсульною та 
гелеподібною структурою, виробництво якої дозволить ефективно пере-
робляти вітчизняну сировину гідрофільного та гідрофобного походження, 
поліпшити структуру харчування населення України в цілому. 

 
13.1. Науково-практичні передумови одержання 

структурованої продукції на основі іонотропного    

полісахариду альгінату натрію 

 
Використання в харчових технологіях керованих процесів іо-

нотропного гелеутворення дозволяє сформувати новий науково-
практичний напрям та одержати за фізичним станом, структурою, 
органолептичними показниками та харчовою цінністю різноманітний 
асортимент принципово нової структурованої харчової продукції, на-
дати традиційній кулінарній продукції нових споживних властивостей. 

Технології структурованої харчової продукції реалізовані на 
принципах іонотропного гелеутворення. Одержання структурованої 
харчової продукції, одержаної шляхом іонотропного гелеутворення 
можливо при наявності потенційно активного Alg- та наявності іонів 
Са2+ у технологічному середовищі. В якості носіїв іонно зарядженого 
бівалентого металу можуть виступати речовини, використання яких 
визначає метод іонотропного гелеутворення, наприклад: метод дифу-
зійного гелеутворення, з утворенням анізотропної структури, відбува-
ється шляхом використання розчинної солі CaCl2; метод внутрішньго 
гелеутворення, зутворенням ізотропної структури, шляхом викорис-
тання малорозчинної солі CaSO4 або нерозчинної солі CaCO3. Послідо-
вне введення хімічно активних інгредієнтів AlgNa та Са2+, при реаліза-
ції методів іонотропного гелеутворення, забезпечують одержання різ-
них за ідеєю харчових структурованих продуктів: капсули, гранули та 
харчових продуктів з заданою геометричною формою. Використання 
двох методів іонотропного гелеутворення дозволяє використовувати у 
технологіях різну за походженням сировину – гідрофільну та гідрофо-
бну, а, разом з тим переробляти сировину агропромислового, рибного 
та олієжирового комплексу − фруктову, грибну, плодоовочеву, м’ясну, 
рибну, масла, олії та жири, а також сировину з пробіотичними власти-
востями. 

Організація технологічного рішення виробництва структуро-
ваної екструдованої продукції (капсул, гранул) виконується шляхом 
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використання процесів екструзії через повітря та у двошарове форму-
юче середовище. 

Одержання екстурудованого термодинамічно стабільного про-
дукту (капсул, гранул) з заданими реологічними, фізико-хімічними, 
органолептичними, мікробіологічними властивостями досягається за 
рахунок реалізації хімічних потенціалів, що виконується в технологіч-
ному процесі, в який закладено механізм іонотропного гелеутворення. 
Завдяки хімічній взаємодії іонотропного полісахариду AlgNa, який є 
обов’язковою складовою технологій, з іонами бівалентного металу 
Са2+, з квазістабільного стану екстудований напівфабрикат набуває 
стабільний стан у вигляді ліофільної речовини (гелю) ᾿ 4Na+, яка 
утворюється за схемою, якої в загальному вигляді описується рівнян-
нями (1, 2) [3, 6].  

 
4NaGul4 + Ca2+→ CaGul4 + 4Na+                                   (1) 

 
 або Na(x+y)GulxMany + Ca2+→ CaGul4·Na(y+x-4)Gulx-4Many + 4Na+   (2) 

 
Гель Alg2Сa, що утворюється шляхом міжмолекулярної взає-

модії, у продукті представлено у вигляді оболонок капсул або гелю у 
вигляді сфери гранульованого продукту. 

На підставі вищезазначеного та аналітичних досліджень [3-8] 
молекула альгінату натрію має комбіновану будову МG-блоків (β-D-
мануронова та α-L-гулуронова кислота), співвідношення яких забезпе-
чує за умов реалізації схем 1 та 2 та фізичної достатності компонентів 
утворення пружних та еластичних гелів. Хімічна взаємодія G-блоків з 
Са2+ забезпечує утворення хелатних комплексів, що є умовою виник-
нення каркасу гелю альгінату кальцію. 

Не зважаючи на об’єктивність перебігу хімічної реакції 1 та 2 
під час змішування двох речовин, за структурою можливе виникнення 
різних за властивостями − міцністю, еластичністю, крихкістю, прони-
кністю гелів, що відповідає різному ступеню насиченості акцептора n 
(Alg-) іонами Ca2+, донором якого є прийомне середовище за властиво-
стями гелів або систем у вигляді пористих тіл [4]. Виникнення даних 
структур об’єктивно доводиться, виходячи з основних законів хімії та 
термодинаміки [5]. 

На рис. 13.1 наведено моделі розвитку системи «AlgNa – CaCl2» за 
екструзії розчину AlgNa в розчин «зшиваючої» солі – CaCl2 (рис. 13.1) та 
розчину солі в розчин AlgNa (рис.13.2). Не зважаючи на однакові законо-
мірності перебігу хімічної реакції, реалізація різних технологічних підхо-
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дів до екструзії є першопричиною виникнення різних за фізичною струк-
турою форм – капсул і гранул. 

За умов екструзії водного розчину AlgNa у водний розчин CaCl2 в 
миттєво виникає квазістабільна капсула, яка під час перебування в роз-
чині солі завершується виникненням ізотропного гелю за об’ємом крап-
лі. Це є наслідком реалізації умови 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 13.1. Модель утворення гранули 
 
 
 

Поступове утворення гранули за рахунок золь-гель переходу 
AlgNa в Alg2Ca наведено на рис. 13.2. Оцінюючи стан такої системи, 
можна спрогнозувати, що розділення на зони (рис. 13.1) є умовним і 
розвиток такої системи буде спрямовано на досягнення рівноваги, 
пов’язаної з масоперенесенням іонів Са2+. 

Розглядаючи поведінку учасників системи на умовному кордоні 
зон ІІІ та IV становиться зрозумілим, що Alg2Ca не може дифундувати 
в зону IV, оскільки ця речовина представляє собою гідрофобний полі-
мер з високою молекулярною масою (> 1116 кДа) [3]. 

У зоні IV та в зони ІІІ-І спостерігається виражена дифузія та 
зростання масової частки полімеру за рахунок більш високої концент-
рації Са2+. Такий термодинамічний стан пояснюється умовами розвит-
ку системи. Розвиток системи за рахунок передбачення можливої ди-
фузії AlgNa із зони І в зону ІІ, ІІІ та IV є майже неможливим, оскільки, 
згідно з закономірностями, дифузія речовин із зони зі зниженими зна-
ченнями коефіцієнтів тертя (розчин AlgNa) в зони зі збільшеними зна-
ченнями коефіцієнтів тертя (суміш розчину AlgNa та гелю Alg2Ca) 
неможлива. 
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Рис. 13.2. Фотомоніторинг зміни структури краплі Na-Alg (С = 3,0 %) 

в розчині CaCl2 (СCaCl2 = 0,65 %) з часом (загальний час 60 с):  
а) 2, б) 3, в) 4, г) 5, д) 10, е) 20, ж) 30, з) 40 

 
 
У зоні IV та в зони ІІІ-І спостерігається виражена дифузія та 

зростання масової частки полімеру за рахунок більш високої концент-
рації Са2+. Такий термодинамічний стан пояснюється умовами розвит-
ку системи. Розвиток системи за рахунок передбачення можливої ди-
фузії AlgNa із зони І в зону ІІ, ІІІ та IV є майже неможливим, оскільки, 
згідно з закономірностями, дифузія речовин із зони зі зниженими зна-
ченнями коефіцієнтів тертя (розчин AlgNa) в зони зі збільшеними зна-
ченнями коефіцієнтів тертя (суміш розчину AlgNa та гелю Alg2Ca) 
неможлива. 

Єдиною можливою є дифузія іонів Са2+ з зони IV в зону І, оскільки 
відповідно закону Фіка, цей процес є об’єктивним і має виражений конце-
нтраційний потенціал. За всіх колоїдних умов іони Са2+ не змінюють свою 
спорідненість до розчинника, оскільки розчинник є спільним і безперерв-
ним для усіх колоїдних зон, не зважаючи на фазовий стан окремих ком-
понентів. За рахунок вирівнювання концентрації Са2+ в зонах ІІІ-І розви-
ток системи завершиться виникненням суцільної ізотропної гранули. 

З даних фотомоніторингу (рис. 13.2) системи видно, що процес 
сорбції іонів Са2+ відбувається всією поверхнею краплі, про що свід-
чить рівномірна оболонка Alg2Ca на поверхні краплі, але інтенсивність 
цього процесу різна за час формування структури. Встановлено, що з 
часом інтенсивність дифузії іонів Са2+ знижується, за рахунок виник-
нення шару Alg2Ca, який є природнім бар’єром і знижує проникаючу 

а б в г 

д е ж з 
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здатність іонів Са2+. Швидкість процесу структурування залежить від 
концентрації реагуючих речовин, одначе вона за всіх умов знижується 
при зростанні концентрацій. Розвиток системи завершується            
«зашиванням» краплі та перетворенням її на суцільний гель             
(рис. 13.2д,е,ж, з). 

Зовсім інші закономірності структуроутворення спостерігаються за 
екструзії краплі розчинної солі кальцію в середовище розчину AlgNa. 
Розвиток цієї системи завершується виникненням порожнини в розчині 
AlgNa, яка за певних умов може мати форму кулеподібної капсули з регу-
льованими за текстурою властивостями. 

Виходячи з передумов внесення розчину CaCl2 екструзійно до се-
редовища AlgNa, на першому етапі краплина CaCl2 потрапляє в середо-
вище розчину AlgNa. Надалі на поверхні краплини розчину CaCl2 виникає 
пошарова система, розвиток якої відображено на рис. 13.3. 

 

 

Рис. 13.3. Модель утворення капсули 
 

На першій стадії, у зв’язку з вираженою різницею концентрації іо-
нів Са2+ в інкапсулянті та розчині AlgNa, виникає трифазна система «роз-
чин Са2+(І) – гель Alg2Сa (ІІ) – розчин AlgNa (ІІІ)», що є результатом кон-
центраційного збіднення інкапсулянту за вмістом іонів Са2+. Це є можли-
вим, коли умова згідно з законом Фіка «D Са

2+ в інкапсулянті           >  D 

Са
2+  в розчині AlgNa» здвигається в бік «D Са

2+ в інкапсулянті = D Са
2+ в 

розчині AlgNa». При досягненні за означених умов максимальної товщи-
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ни стінки оболонки, та виходячи з умови  «D Са
2+ в оболонці> D Са

2+  в 
розчині AlgNa», на наступних стадіях розвитку системи буде виникати, як 
мінімум, чотири зони – розчин Са2+(І), гель Alg2Сa (ІІ), «м’який гель» із 
суміші Alg2Сa та AlgNa (ІІІ), розчин AlgNa (IV). 

Розуміючи, що згідно закону Фіка, в даній системі єдино можли-
вим є перенесення іонів Са2+ в напрямках, менших за його концентрацій, 
можна стверджувати, що за умови стехіометричного перевищення кон-
центрації Са2+ над концентрацією AlgNa виникнення порожнини є єди-
ною можливою формою рівноваги системи. 

Процес капсулоутворення продовжується (виникнення та нарощу-
вання стінки капсули) у разі виникнення тиску з боку додатково внесених 
агентів, якими виступають вільні іони Са2+, які потрапляють у систему 
альгінатного розчину з інкапсулянту та мають свій хімічний потенціал µ3 
(рис. 13.4). Загальний хімічний потенціал при цьому має вже три складо-
вих, одна з яких стрімко зростає (µ3) і сприяє зниженню ентальпії і утво-
ренню ефекту екранування. Тиск, створений електронним «збудженням», 
впливає на зміну конформації полімерних ланцюгів. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Рис. 13.4. Фотомоніторинг зміни товщини оболонки капсули на різних 

етапах структуроутворення 
 

За умови поступового викраповування розчину, що містить ві-
льні іони Са2+, кількість гелю активно збільшується і утворюються 
активні центри зв’язування, здатні до угрупування. В однорідній фазі 
гелю зароджується ланцюг з ущільнених ділянок, початок якого під 
дією перемішування змикається з кінцем і утворюється перший шар 
сферичного тіла. Хелатоутворення є енергетично вигідним для даної 
технологічної системи процесом, тому у полімерних ланцюгах під 
дією електростатичних сил відбуваються конформаційні зміни, які 
сприяють максимальному накопиченню рекомбінаційних центрів. 

Утримання між собою полімерних ланцюгів у розчині стає ене-
ргетично невигідним і ланцюги починають змикатися у кільце, заклю-
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чаючи інкапсулянт в середину. У системі перебуває міжфазова рівно-
вага, однак термодинамічної рівноваги не відбувається, оскільки кон-
центрація іонів Са2+ у середині капсули перевищує рівноважну, а це 
зумовлює протікання дифузії вільних іонів Са2+ крізь утворену поліме-
рну плівку і ініціює конформаційні зміни полімерних ланцюгів з пода-
льшим нашаровуванням оболонки, тобто адитивного росту. 

Розглядаючи кордони зон системи, що виникають на усіх стаді-
ях їх розвитку, зрозуміло, що концентрація AlgNa в зоні IV більше 
концентрації AlgNa в зоні ІІІ, що могло б бути рушійною силою дифу-
зії AlgNa в зворотній бік дифузії іонів Са2+. Але сили опору, які 
пов’язані з в’язкістю системи у кожній зоні (ηІІ > ηІІІ > ηІV),  співстав-
лення радіусів (розмірів), молекулярних мас молекул та агрегатів ре-
човин (rІІ > rІІІ > rІV), їх молекулярні маси, та виходячи з того, що кое-
фіцієнти тертя у зонах ІІ-ІІІ більші за величиною, ніж у зоні IV, оскі-
льки там вищі значення в’язкості, то розвиток системи у такому на-
прямку є неможливим. За інших умов неможлива дифузія із зони ІІ до 
зони І, оскільки гель Alg2Сa втрачає спорідненість з водою та характе-
ризується вираженою гідрофобністю. З цього об’єктивно витікає ви-
сновок, що виникнення порожнини всередині кулі з гелеподібною 
оболонкою є об’єктивною закономірністю. 

Одержання технології капсульованих продуктів з гідрофільною 
основою, які реалізується на принципах іонотропного гелеутворення 
дозволили розробити технології продукції нового покоління: імітована 
ікра, капсульовані фруктові та овочеві соки, пюре, соуси, капсули з 
пробіотичні мікроорганізми для молочної промисловості та ін.  

Розвиток наукового напряму одержав своє продовження в тех-
нологіях одержання капсульованих продуктів на основі сировини гід-
рофобного походження, у тому числі дослідженню та обґрунтуванню  
методів капсулювання олій, жирів та їх сумішей. 

Актуальністю технології капсульованої олієжирової сировини є 
необхідність розробки та впровадження нових технологій переробки 
сільськогосподарської сировини, що надасть змогу розробити техноло-
гії харчової продукції зі збалансованим хімічним складом, подовжени-
ми термінами зберігання, зручної у споживанні. Слід відмітити, що 
окрім традиційних товарних форм олієжирової сировини у желатино-
вих капсулах, які є не стійкими в технологічних потоках за високих 
температур та заборонених до вживання в мусульманських країнах з 
релігійних міркувань − інших видів жирових продуктів на ринку не 
виявлено. 

Як відомо, в природі не існує «ідеальної» рослинної олії за 
складом, що забезпечує надходження в організм людини необхідних 
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жирних кислот в потрібній кількості та правильному співвідношенні та 
не виявлені способи транспортування «корисних жирів» до місця за-
своєння в шлунково-кишковому тракті. На рис.13.5 наведено модель 
утворення жирової капсули, оболонка якої формується у три стадії. 

 

 
Рис. 13.5. Модель утворення жирової капсули 

 
 

Розглядаючи поведінку учасників утворення оболонки жирової 
капсули на умовному кордоні зон ІІ та ІІІ становиться зрозумілим, що 
іони Ca2+ не можуть дифундувати в зону I, оскільки фаза представляє 
собою гідрофобну речовину. 

 
 

13.2. Теоретичне обґрунтування моделі                   

технологічного процесу одержання капсульованих 

гідрофобних речовин 

 
Розробка технологій продуктів функціонального призначення, 

одержаних за інноваційними технологіями, – стає стратегічним напря-
мком розвитку харчових виробництв, що забезпечує створення проду-
ктів оздоровчого, лікувально-профілактичного, функціонального при-
значення гідрофільного та гідрофобного походження. 

Технологію капсульованих гідрофобних систем засновано на 
принципах іонотропного гелеутворення гідрофільних систем                
(рис. 13.1, 13.3). Для одержання капсульованих гідрофобних систем 
необхідною умовою є оформлення апаратурного рішення, модель про-
цесу якого наведено на рис. 13.6. 
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Рис. 13.6.. Модель процесу утворення капсульованих рослинних олій 
 
 
 
 
Для забезпечення міжфазового переходу сформованих квазіста-

більних капсул, утворених в олійному верхньому шарі двошарового 
прийомного середовища, у реакційно водно-спиртовому середовищі 
необхідно забезпечити механізм утворення капсульованих рослинних 
олій. Цей мехагізм виконується шляхом дотримання критичних точок 
контролю технології та підпорядковується умові (3) 

 
ρ етанолу = 789,0 

кг

м�
 < ρ олії = 925,0 

кг

м�
 < ρ води = 997,0 

кг

м�
           (3) 

  Вище сказане відповідає технологічному інноваційному задуму, 
який  представлений на рис. 13.7. 
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Рис. 13.7. Модель поведінки екструдату в прийомному двошаровому    

середовищі де: 
1, 2, 3, 4 − критичні точки контролю (КТК) технології 

а), б), в), г) – графічне зображення технологічного процесу капсу-
лоутворення поетапного виконання КТК 

− керований пульсаційний удар олії (дія пульсатору) 
 

 
Механізм утворення капсульованих рослинних олій можливий 

при виконанні наступних умов: 
• забезпечення технічної соосності капсуляторної головки (до-

зуючого каналу екструдера) авторського пристрою для одержання 
капсульованих рослинних олій; 

• наявність керованого пульсаційного удару олії (дія пульсато-
ру) на сформовану коаксіальну систему суміжних потоків водного 
розчину AlgNa та олієжирової сировини; 

• ρ олії = ρ водного розчину солі = 925,0 
кг

м�
; 

• ρ двошарового прийомного середовища ᾿᾿ ρ квазістабільної капсули; 
• водно-спиртовий шар прийомного середовища повинен 

містити іони Са2+; 

а б в г 

1 

2 

3 

4 

Са2+ 

Са2+ 

Са2+ 

Са2+ 

Са2+ 

Са2+ 



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

352 

• обов’язкова умова за відсутності необхідних величин щільно-
сті капсули; 

• наявність ПАР для забезпечення переходу квазістабільних ка-
псул на кордоні «олія ᾿ водно-спиртовий розчин Са2+» у водне гідро-
фільне середовище при умові σ олії ≈ σ водного регульованого за щільністю розчину солі; 

→ 0,0 Н/м. 
Розглядаючи графічне зображення рис. 13.7а) технологічного 

процесу капсулоутворення видно, що утворення квазістабільного фра-
гменту квазікапсули є неможливим без пульсаційного удару олії, що 
забезпечується сопівосною налагодженою роботою пристрою. Утво-
рення капсул не відбувається, так як ламінарне витікання рідини є 
обов’язкового умовою технологічного процесу. 

Графічне зображення рис. 13.7б) відображає не забезпечення 
умови ρ олії = ρ водного розчину солі = 925,0 

кг

м�
 через ρ олії ᾿ ρ водно-спиртового розчи-

ну солі. 
Механізм утворення капсульованих рослинних олій (рис. 13.7в) 

відображає забезпечення умови соосності капсуляторної головки з 
машиною з вираженим пульсаційним ударом олії (дія пульсатору),      
ρ олії = ρ водно-спиртового розчину солі = 925,0 

кг

м�
, але ρ двошарового прийомного середовища 

᾿᾿ ρ квазістабільної капсули. 

Із схеми (рис. 13.7) є очевидним, що за відсутності пульсаційно-
го удару олією буде відбуватися непереривна течія олії (внутрішнього 
умісту) та оболонкоутворювача без одержання форми продукту. Дося-
гти необхідної форми можна завдяки гідравлічного кільцевого удару 
олією, перпендикулярно спрямованого до вектору течії рідини       
(рис. 6б – г), забезпечуючи задані розмірні характеристики капсули. 

Це призводить до виникнення в олійному середовищі капсул з 
квазістабільного структурою. Умовою переходу структури капсули в 
стабільний стан є перехід квазістабільної структури через міжфазовий 
шар у водне середовище з реагуючим компонентом. За умови викорис-
тання у якості розчинника води такий перехід неможливий оскільки 

 
925 [кг/м3] = ρо ᾿ ρк = ρо Vо + ρоб. Vоб. ̓  ρв = 998 [кг/м3],       (4) 

 
де ρо, ρв – щільність олії та води; ρк – сумарна щільність капсули; Vо, 
Vоб. – об’єм олій та оболонки в окремій капсулі. 

Оскільки ця нерівність виходить із природи та властивостей 
учасників процесу для всіх капсул з порожнечею ця нерівність буде 
справедлива. Цей вираз може перетворитися лише за умови Vо = 0, що 
вступає в протиріччя з інноваційним задумом капсульованого олієжи-
рового продукту. 
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Умовою переходу у водне середовище є маса капсули у якій за 
складом забезпечується нерівність 5, що можливе лише за умови, коли 
щільність оболонки корегується додаванням у її склад третьої речови-
ни зі значною щільністю чим вода та альгінату натрію, наприклад 
додавання простих карбогідратів.  

 
ρоб. Vоб. ̓  1,0 - ρо Vо   (5) 

 
Іншою умовою занурення капсул у водну фазу прийомного се-

редовища є зниження її щільності за рахунок розчинення у воді третіх 
речовин з густиною меншою, одночасно, за щільності олії (внутріш-
нього умісту) та води, наприклад етилового спирту 96,0%                     
(ρ = 0,78 

кг

дм�
). Тоді склад системи за щільністю учасників технологіч-

ного процесу повинен відповідати вимозі 6. 
 

ρв + ρет  ≈ ρо     (6) 
 
Це єдина та достатня теоретична вимога, яка відповідає умові 

занурення капсул без додаткової модифікації властивостей її оболонок, 
оскільки за умови 7 де водна та олійна фази за питомою щільністю 
зміняться місцями або змішаються, що порушить умови технологічно-
го процесу і ні за яких умов не дозволить одержати капсули. 

 
ρв + ρет ᾿ ρо     (7) 

 
За виконання умови 6 важливе значення буде мати міжфазний 

натяг на кордоні розділу фаз «олія – водне середовище». Якщо теоре-
тично прийняти за необхідний рівень міжфазного натягу величину σкр, 
то умовою занурення капсули є значення 8. 

 
σф ≤ σкр    (8) 

 
За значення σф ≈ σкр можливий випадок накопичення капсул в 

зоні переходу та їх змішування та руйнування (рис. 6 в). Ліквідувати за 
цих умов ці недоліки можливо лише збільшенням густини оболонок 
капсул. 

За умови σф ≤ σкр (8) капсули без перешкод будуть проникати у 
водну реакційну фазу. Але побічним ефектом такого значення міжфа-
зового натягу є перемішування фаз прийомного середовища затриман-
ням міжфазного прошарку з гетерогенним складом, склад і властивості 
якого можуть мати суттєвий вплив на якість процесу. 
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Таким чином зазначені вище теоретичні дослідження дозволя-
ють визначити алгоритм параметрування технологічного процесу. 

 
13.3. Практичне використання розроблених           

технологій 

 
Загальні закономірності структуроутворення харчових систем 

сформулювали інноваційну стратегію розробки нових харчових про-
дуктів у формі капсул з внутрішнім гідрофільним та гідрофобним 
складом, гранульованих систем та систем заданої геометричної форми 
з визначеними науково обґрунтованими раціональними параметрами 
структуроутворення, основними показниками їх якості та безпечності, 
зміни під впливом технологічних чинників; обґрунтованими умовами та 
термінами зберігання.  

На нові продукти розроблено рекомендації з використання струк-
турованих харчових систем у складі страв та кулінарних виробів; зазначе-
но конструкторські рішення щодо спеціалізованого обладнання та експе-
риментальних ліній для виробництва нової продукції. 

На підставі результатів теоретичних та експериментальних дос-
ліджень розроблено та запроваджено в закладах ресторанного госпо-
дарства та харчової промисловості технології структурованих харчо-
вих продуктів, одержаних методом дифузійного (продукт ікорний 
імітований (рис. 13.8), соус томатний капсульований, продукт кисломо-
лочний капсульований з пробіотичними мікроорганізмами (рис. 13.9), 
напівфабрикат гранульований з овочевої (морква, гарбуз) сировини 
(рис. 13.10) у складі солодкої страви, напівфабрикат реструктурований на 
основі рибної сировини) та внутрішнього гелеутворення (напівфабрика-
ти реструктуровані з грибної (печериці) та овочевої (дині) сировини), 
олій, жирів та сумішей жирових капсульованих (рис. 13.11). 

 

 
 

Рис. 13.8. Фотографічне зображення продукту ікорного імітованого в    
асортименті 
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Рис. 13.9. Фотографічне зображення продукту кисломолочного                
капсульованого з пробіотичними мікроорганізмами 

 
 

     
 
Рис. 13.10. Фотографічне зображення продукту кисломолочного               

капсульованого з пробіотичними мікроорганізмами 
 

 
 

Рис. 13.11. Фотографічне зображення олій, жирів та сумішей жирових 
капсульованих 
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Висновки 

 
З урахуванням закономірностей розвитку світового продовольчо-

го ринку та тенденцій економічного розвитку України теоретично та 
експериментально доведено перспективність упровадження структуро-
ваних харчових продуктів на основі AlgNa в ресторанному господарстві 
та харчовій промисловості. Установлено, що наукове обґрунтування 
технології структурованих харчових продуктів дозволяє розширити 
об’єктивне уявлення про закономірності функціонування окремих хар-
чових інгредієнтів у технологічних системах та створити новий напрям 
одержання харчової продукції методом іонотропного гелеутворення, 
обґрунтувати й розробити технології, організаційні заходи та обладнан-
ня для виробництва продукції масового та лікувально-профілактичного 
споживання з принципово новими споживними властивостями. 
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14.1. Формування функціонально-технологічних властиво-

стей сушеного м’ясного напівфабрикату і овочів за 

ЗТП-сушіння і їх використання в технології страв та 

кулінарних виробів 

 

14.2. Функціонально-технологічні властивості сушених 

кабачків, капусти та топінамбуру. 

 

Висновки  

Список використаних джерел  

 
Вступ 

 
Проблема забезпечення раціонального харчування людини, його 

адекватності і збалансованості є однією з важливіших задач сумісної 
наукової та практичної діяльності медиків, технологів харчування, 
соціологів, системних аналітиків та розробників інформаційних сис-
тем. 

Характерною рисою теперішнього часу є швидкий розвиток за-
кладів ресторанного господарства, а саме: ресторанів, кафе, особливо 
швидкого харчування, санаторно-курортних, лікувальних, освітніх, 
промислових і інших підприємств. Підприємства типу бістро та фаст-
фуди знаходять все більшої популярності у населення через зручність 
прийнятого сервісу та відносно невелику вартість кулінарної продук-
ції. Проте, харчова цінність та натуральність кулінарної продукції в 
даних підприємствах не завжди відповідає збалансованим нормам 
харчування, а саме ці критерії виходять на перший план для сучасного 
споживача. В асортименті, в основному, переважають вуглеводно-
жирові продукти, що призводить у кінцевому результаті до порушення 
структури харчування населення і розвитку різних захворювань аліме-
нтарної природи, особливо до ожиріння. Недостатність у харчуванні 
населення м’яса і овочів узимку й на початку весни є однією із причин 
зниження загальної опірності організму до простудних та інфекційних 
захворювань. Із метою удосконалення надання послуг, залучення нової 
клієнтури та створення конкурентоспроможної продукції, у більшості 
закладів ресторанного господарства розробляють меню із направленою 
фізіологічною дією на організм людини (наприклад, «дієтичні страви», 
«вегетаріанська кухня», «вітамінізовані страви»). Це, у свою чергу, 
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потребує наявність високоякісних овочів та фруктів, які є сезонною 
сировиною. 

Вирішити ці питання можливо за використання в технологічно-
му потоці кулінарних виробів сушених овочів та м’яса , що мають 
собою концентрат біологічно активних речовин. Це також, зокрема, 
дозволяє уникнути сезонності споживання овочів, спростити операції з 
механічної кулінарної обробки сировини, скоротити тривалість техно-
логічного процесу приготування страв та кулінарних виробів і розши-
рити їх асортимент, зменшити площі складських та виробничих при-
міщень. 

Для продовження терміну зберігання застосовують сушку м'яса, 
риби, овочів, фруктів, ягід, спецій, лікарської сировини, а також крові, 
яєчного меланжу і так далі. Сушена сировина характеризуються пев-
ними функціонально-технологічними властивостями, які можливо 
використовувати в різних технологіях харчових продуктів. Це дозво-
лить інтенсифікувати технологічні процеси виробництва і надати про-
дукту необхідні технологічні властивості. Що є актуальним для підп-
риємств харчування різних типів, особливо типу «бістро». 

Перевагами сушіння перед іншими способами консервування: 
• дозволяє отримувати напівфабрикати високого ступеня готов-

ності з високими споживчими характеристиками без використання 
консервантів, барвників та смакоароматичних добавок; 

• не пошкоджує цілісність клітин, а лише випарює з них вологу. 
В результаті після відновлення продукт не втрачає свою структуру та 
може вживатися без додаткової термічної обробки; 

• зберігає поживні речовини, що містяться в нативній сировині, 
та мінімізує їх втрати під час зберігання. 

Крім того, сушіння – це найпростіший спосіб переробки вели-
ких обсягів сировини, що вирішує проблему екології продуктів та 
одночасно є економічно ефективним (зібрані та перероблені в своєму 
регіоні дешеві овочі дозволяють замінити взимку коштовні покупні та 
хімічно оброблені неякісні сухофрукти) [1–5]. 

За результатами аналітичних досліджень встановлено, що перс-
пективними способами сушіння, з точки зору збереження харчової 
цінності, забезпечення відповідних відновлювальних властивостей 
сушених овочів, фруктів та енергоємності, є: сублімаційне із кріодест-
рукцією, зі змішаним теплопідведенням та холодного розпилювальн-
ня [5]. 
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14.1. Формування функціонально-технологічних 

властивостей сушеного м’ясного напівфабрикату      

і овочів за ЗТП-сушіння і їх використання в техноло-

гії страв та кулінарних виробів 

 
Метою роботи було за використання методу сушіння зі зміша-

ним теплопідведенням сформувати функціонально-технологічні влас-
тивості сушеного м’ясного напівфабрикату, капусти, кабачків і топі-
намбуру для подальшого залучення їх в технології кулінарної продук-
ції закладів ресторанного господарства. 

Для отримання сушеного м’ясного напівфабрикату високої яко-
сті обґрунтовано вибір м’ясної сировини для сушіння (табл. 14.1). 

 
Таблиця 14.1 

Обґрунтування вибору м’ясвної сировини для ЗТП-сушіння 
Чинники вибо-

ру м’ясної 
сировини як 

об’єкту сушін-
ня 

Характеристика 
або значення чинника 

Роль в формуванні тех-
нологічних властивос-

тей під час ЗТП-
сушіння 

Технологічні 
властивості 

Співвідношення 
м’язової і жирової 
тканини 1:0,6…1, а 

сполучна тканина має 
малу механічну щіль-

ність 

Формування органоле-
птичних властивостей, 
волого утримуючої та 
емульгуючої здатності 

Термін дозрівання 
м’яса не менш 4 діб 

при  t= 2…4° С 

Вміст жиру, % Не більше 1,1…1,3 

Збільшується швид-
кість сушіння; 

Підвищується якість 
сушеної продукції; 

Стійкість під час збері-
гання 

Вміст повно-
цінного білка, 

% 

Не менше 19…20% зі 
ступенем перетрав-
лення in vitro 95% 

Отримання продукту 
підвищеної біологічної 

цінності 
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Для забезпечення відповідного санітарного стану та доведення 
до кулінарної готовності м'ясну сировину перед сушінням  піддавали 
варінню на парі. Відварне м’ясо охолоджували до температури 
(18 ± 3)° С і подрібнювали на м’ясорубці до розмірів частинок не бі-
льше (5…6) · 10-3 м. 

На стадії термічної обробки підготовлену м’ясну сировину ви-
сушували за температури (60…70) °С впродовж 2 ⋅ 602 с. Сушене м’ясо 
охолоджували до температури (18 ± 3) °С. 

Отримано сушений м’ясний напівфабрикат (СМН) з масовою 
часткою вологи не більше 8 %, у вигляді розсипчастого фаршу або 
порошку з дисперсністю (100…200), (70…90) і (40…60)  · 10-6 м, світ-
ло-коричневого кольору і вираженого смаку і аромату відварного су-
шеного м’яса. 

На стадії товарного оформлення готовий продукт фасували ма-
сою 0,5…1,5 кг, упаковували в полімерні матеріали або вакуумне па-
кування, що дозволені МОЗ України для даної групи харчових продук-
тів. Досліджено режими зберігання СМН в сухих, чистих, вентильова-
них приміщеннях за температури (18 ± 3)  С протягом 1 року. 

Проведено дослідження розподілу пор СМН із розміром часто-
чок   (30…60)·10-6 м за радіусами, що наведено на рис. 1. Аналіз ізо-
терм сорбції-десорбції проводили за методикою проф. Потапова [5]. 
Апроксимуюча функція ізотерм сорбції-десорбції має наступний ви-
гляд (формула 1): 

 
                                               

n

n

wAA

w

21 +
=ϕ ,      (1) 

 
де А, n – коефіцієнти, що визначаються за експериментальними дани-
ми, пов'язаними з параметрами диференціальної функції розподілу пір 
(ДФРП) за радіусами; φ – відносна вологість повітря; W – вологовміст, 
кг/кг. 

Ширина ДФРП (параметр σR) визначає характер форми ізотерм 
в області полімолекулярної адсорбції, а найбільш вірогідний радіус 
капілярів (параметр mR) впливає на характер ізотерм в області макси-
мального гігроскопічного вологовмісту і визначає ємкість вологого 
тіла за зв'язаною вологою. 

На рис. 14.2 наведено експериментальні ізотерми сорбції-
десорбції, а на рис. 14.3 побудовано ДФРП за рівнянням (2). За отри-
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маними даними визначено параметри диференційної функції розподілу 
пор за радіусами (ДФРП) для дослідних зразків – табл. 14.2.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 14.1. Логарифмічно нормальний розподіл капілярів СМН за  

радіусами 
 
 

 
а     б 
 

Рис. 14.2. Ізотерми сорбції-десорбції дослідних зразків при                  
t = 20±2° С: а) контроль (м’ясо конвективного сушіння); б) СМН; 

1 – сорбція, 2 – десорбція 
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     а            б 

 
Рис. 14.3. Диференціальні функції розподілу пор ( f*

П(R))                      
за радіусами (R): а) контроль (м'ясо конвективного сушіння) б) СМН; 

1 – сорбція, 2 – десорбція 
 
Як видно з табл. 14.2, ДФРП мають принципово різний характер 

для контролю і СМН: під час традиційного конвективного сушіння 
внаслідок усадки при зневодненні (десорбція) спостерігається значне 
звуження капілярів ( R

v
=11,8 нм), тоді як СМН має високопористу 

структуру ( R
v

=35,1 нм). 
 

Таблиця 14.2 
Параметри диференціальної функції розподілу пор за радіусами 

для м’яса конвективного сушіння та сушеного м’ясного                
напівфабрикату 

Продукт Вид 
 ізотерм 

mR σR Rm⋅109,м R
v

⋅109,м 

М'ясо конвектив-
ного сушіння 

(контроль) 

Сорбція  3,29 1,37 1,72 18,1 

Десорбція  2,92 1,23 1,63 11,8 

Сушений м’ясний  
напівфабрикат 

Сорбція 3,18 1,33 2,26 12,2 

Десорбція 4,05 1,16 4,52 35,1 

f*П(R) 

R, 
нм 

f*П(R) 

R, 
нм 

1 

2 

2 

1 
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СМН добре зволожується парою (сорбція), на відміну від м’яса 
конвективного сушіння, оскільки найбільш вірогідний радіус капілярів 
при сорбції менше ніж при десорбції (Rm=4,52…1,72), а у м’ясі конвек-
тивного сушіння, навпаки, більше (Rm=1,63…12,2). 

Менший радіус капілярів свідчить про вищу вологоутримуючу 
здатність СМН. 

Отримані дані з визначення параметрів ДФРП стали підставою 
для обґрунтування функцыонально-технологічних властивостей СМН, 
що сформовані ЗТП-сушінням табл. 14.3. 

 
Таблиця 14.3 

Функціонально-технологічні властивості СМН 

Показник 
Зразок 

м'ясо конвективного 
сушіння (контроль) 

СМН 
ЗТП-сушіння 

Остаточний волого-
вміст, % 

14,0±0,5 7,0±0,5 

Масова частка жиру, 
% 

3,3±1,0 3,3±1,2 

Коефіцієнт водопог-
линання, кг/кг 2,7±0,2 3,4±0,2 

Вологоутримуюча 
здатність, % 

35,8±0,4 40,8±0,5 

Тривалість віднов-
лення у воді, 

 · 60 с 
40±5 30±5 

Вміст водорозчин-
ного білка, % на СР 

6,8±0,3 7,5±0,5 

Вміст солерозчин-
ного білка, % на СР 

47,6±0,5 51,2±0,5 

Вміст екстрактив-
них речовин, % 

1,1±0,5 1,3±0,5 

Число аромату, од. 16±0,5 18±0,5 
 
Як видно з табл. 14.3, остаточний вологовміст у СМН ЗТП-

сушіння складає 7%, що на 50% менше остаточного вологовмісту кон-
трольного зразка. Крім того, у СМН значення коефіцієнта відновлення 
у 1,3 рази є вищим, ніж у контролі, що корелює з показником вологоу-
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тримуючої здатності зразків (40,8% та 35,8% відповідно). Тривалість 
відновлення у контрольного зразка на 10 хв більше і складає 40 хв. 
Встановлено, що СМН має значну кількість білка (86%) проти 79,5% у 
м’ясі конвективного сушіння. 

Функціонально-технологічні властивості СМН впливають на 
органолептичні, структурно-механічні властивості та інші показники 
якості кулінарної продукції з його використанням Це обумовлено тим, 
що технологією виробництва сушеного м’ясного напівфабрикату дося-
гнуті такі його властивості, які дозволяють використовувати його як 
самостійний продукт харчування, а також виконувати цілий ряд функ-
цій в технологіях кулінарної продукції, одночасно збагачуючи її біл-
ком (табл. 14.4). 

 
Таблиця 14.4 

Потенціал функціонально-технологічних властивостей сушеного 
м’ясного напівфабрикату для використання в технологіях         

кулінарної продукції 
Технологічні влас-

тивості 
Функціональні власти-

вості 
Асортимент куліна-

рної продукції 

Порошок з розміром 
часточок (5…6)·10 -3 

м 
Рівномірність змішу-
вання з сухими сипки-
ми матеріалами, воло-
гоутримуюча здатність, 
жироутримуюча здат-
ність, агрегативна стій-

кість 

Перші і другі страви 

Борошняні кулінар-
ні вироби з м’ясним 
та м'ясо-овочевим 
фаршем 

(90…200)·10-6 м Січені вироби, пу-
динги 

 (60…90)·10-6 м Запечені страви 
(кнелі) 

(30…60)·10-6 м Соуси, закуски, 
суфле 

Відновлення 
Вологозв’язуюча  здат-

ність 

Начинки, фарші для 
борошняних куліна-
рних виробів 

Аромат вареного 
м’яса 

Число аромату Ароматична добавка 

 
В табл. 14.5 наведено напрямки використання СМН для вироб-

ництва кулінарної продукції. 
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Таблиця 14.5 
Напрямки використання сушеного м’ясного напівфабрикату в технології виробництва продукції    

ресторанного господарства 

Дисперс-
ність 

СМН, м 

Органолептичні 
показники якості Основні функціонально-технологічні влас-

тивості 

Вид 
техно-
логічної 
обробки 

Перспективні 
напрямки вико-

ристання смак запах 
Вологоут-
римуюча 
здатність, 

% 

Жироут- 
римуюча здат-

ність, % 

Емуль-
гуюча здат-
ність відно-
вле-ного у 
воді до 

вологості 
60%, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(5…6) ⋅ 
10-3 

Прита-
ман-
ний 

варено- 
суше-
ному 
м’ясу, 
без 

сторон-
нього 
прис-
маку 

Прита-
манний 
варено- 
суше-
ному 
м’ясу, 
без 

сторон-
нього 
запаху 

40,0 ± 0,5 24,8 ± 0,5 25,1 ± 0,5 

Варка, 
тушіння, 
припус-
кання 

Перші страви та 
другі м’ясні і 
овочеві страви 

Сма-
жіння 

Борошняна ку-
лінарна продук-
ція з м’ясним та 
м’ясо-овочевими 

фаршами 
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Продовження табл.14. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

(100…200) · 
10-6 

Вира-
жений 
смак 
відва-
реного 
суше-
ного 
м’яса, 
без 

сторон-
нього 
прис-
маку 

Вира-
жений 
аромат 
від-

варено-
го су-
шеного 
м’яса, 
без 

сторон-
нього 
запаху 

46,0 ± 0,5 32,9 ± 0,5 35,5 ± 0,5 

Сма-
жіння, 
варіння 
на парі 

М’ясні січені 
вироби 

(70…90) · 
10-6 

50,5 ± 0,5 38,8 ± 0,5 37,9 ± 0,5 

Запі-
кання, 
варіння 
на парі 

Запечені страви 
з м’яса та овочів 

(40…60) · 
10-6 

53,2 ± 0,5 44,0 ± 0,5 40,0 ± 0,5 

Пере-
мішу-
вання, 
збиван-

ня 

Соуси емульсій-
ного типу, заку-

ски, суфле 
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Як видно з табл. 14.5, аналіз отриманих результатів дозволяє за-
пропонувати використовувати СМН не лише як самостійний харчовий 
продукт, але і значно розширити асортимент продукції, що випуска-
ється закладами ресторанного господарства, харчової промисловості, 
підвищити харчову і біологічну цінності широкого спектру харчових 
продуктів, зокрема, соусів, закусок, фаршів та інших. 

 
14.2. Функціонально-технологічні властивості суше-

них кабачків, капусти та топінамбуру. 

 
Перевагою використання сушених овочів є інтенсифікація тех-

нологічного процесу виробництва кулінарної продукції, виключаючи 
необхідність використання габаритного обладнання і низки технологі-
чних операцій та засобів зберігання овочевої сировини, що є особливо 
важливим і необхідним в сучасних умовах розвитку харчової галузі. 

Тому в якості об’єктів дослідження обрано кабачки столові, ка-
пусту білокачанну та топінамбур, які є дешевою місцевою сировиною, 
що районуються на полях України, є високоврожайними культурами і 
завдяки смаковим властивостям і хімічному складу широко викорис-
товуються в виробництві страв та кулінарних виробів в закладах рес-
торанного господарства [6–9]. 

Кабачки, капусту та топінамбур перед сушінням піддавали ме-
ханічній кулінарній обробці. Кабачки та топінамбур подрібнювали у 
вигляді стружки, капусту – у вигляді соломки (шинкували). ЗТП-
сушіння проводили за температури сушильного агента 70º С: для капу-
сти – 104 · 60 с, кабачків – 74 ⋅ 60 с і топінамбуру – 70 · 60 с. 

Виходом процесу є капуста сушена соломкою, кабачки і 
топінамбур – у вигляді стружки, або порошки овочеві дисперсністю 
200…100, 90…60 та (50…30) ⋅ 10–6 м. Обґрунтовано термін зберігання 
сушених продуктів: в поліетиленовому пакуванні не більше 6 міс., в 
вакуумному – не більше 12 міс. за температури (18 ± 3)° С та відносної 
вологості повітря 65…72%. 

Органолептичні властивості сушеної сировини характеризували 
за наступними показниками: зовнішній вигляд, колір, запах, смак, 
консистенція. 

Результати досліджень наведено в табл. 14.6. 
З метою прогнозування поведінки порошків з капусти, кабачків 

та топінамбуру в багатокомпонентних харчових системах досліджува-
ли їх сорбційні властивості за дисперсності (50…30) ⋅ 10–6 м. На 
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рис.14.4 наведені експериментальні ізотерми сорбції-десорбції порош-
ків з кабачків і капусти, висушених методом ЗТП-сушіння, на рис. 14.5 
– конвективного сушіння. 

 
Таблиця 14.6 

Органолептичні властивості порошків з капусти, кабачків та то-
пінамбуру 

Показник 
Характеристика порошків 

З капусти З кабачків 
З топінамбу-

ру 
Зовнішній 
вигляд 

Однорідний порошок без сторонніх включень 

Смак 

Властивий суше-
ній капусті, вира-
жений, без сто-

ронніх присмаків 

Властивий 
сушеним каба-
чкам, з легким 
присмаком 

грибів 

Солодку- 
ватий, влас-
тивий су-
шеному 

топінамбу-
ру, вираже-
ний, без 
сторонніх 
присмаків 

Запах 

Властивий суше-
ній капусті, вира-
жений, без сто-
ронніх запахів 

Властивий 
сушеним каба-
чкам, з легким 
запахом грибів 

Нейтраль-
ний, без 
сторонніх 
запахів 

Консистенція Однорідна дрібнодисперсна сипка маса 
 
На підставі отриманих даних сорбційних властивостей порошків 

з овочів побудовано диференційні функції розподілу пор за радіусами 
(ДФРП) (рис. 14.6 і 14.7). Отримані дані дозволили визначити пара-
метри ДФРП для дослідних зразків порошків з овочів (табл. 14.7). 

Як видно з табл. 14.7, ДФРП носять принципово різний харак-
тер для зразків порошків з капусти і кабачків ЗТП-сушки і конвектив-
ного сушіння: при традиційній конвективній сушці внаслідок усадки 
при зневодненні зміни при сорбції та десорбції незначні, тоді як при 
ЗТП-сушінні такі зміни яскраво виражені: в процесі сорбції парів ви-
сушений продукт добре відновлюється, капіляри набухають, тому 
ДФПР розширюється, середній радіуса капілярів змінюється в 4...6 раз. 
(рис. 14.6). 
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а     б 
 

Рис. 14.4. Ізотерми сорбції-десорбції порошків з кабачків і капусти: 
а) ЗТП-сушка порошок з кабачків: 1) сушка при 50 ° С (сорбція); 2) 

сушка при 50 ° С (десорбція); 3) сушка при 70 ° С (сорбція); 4) сушка при 
70 ° С (десорбція); 

б) ЗТП-сушка порошок з капусти: 1) сушка при 50 ° С (сорбція); 2) 
сушка при 50 ° С (десорбція); 3) сушка при 70 ° С (сорбція); 4) сушка при 

70 ° С (десорбція) 
 
Як видно з табл. 14.6, ПДФР мають принципово різний характер 

для порошків, отриманих при різній температурі. Так, за температури 
сушіння 70 °С зміни в капілярно-пористій структурі порошку в процесі 
сорбції-десорбції добре виражені, що свідчить про формування штуч-
ної дрібнопористої структури порошку в процесі ЗТП-сушки – най-
більш ймовірний радіус капілярів менше (рис. 14.3, б)).  

Тоді як при температурі сушіння 50 °С такі зміни менш вираже-
ні, капілярно-пориста структура продукту змінюється інакше: у проце-
сі десорбції середній радіус пір збільшується від 13,4 нм до 21,4, що 
характерно для процесів конвективного сушіння, при якій зразок від-
чуває усадку. Порошок висушений при 70 °С в процесі сорбції парів 
добре відновлюється, капіляри набухають, тому ДФПР розширюється, 
середній радіуса капілярів збільшується в від 2,8 до 11,1 нм. 
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Рис. 14.5. Ізотерми сорбції-десорбції порошку з кабачків і капусти 
конвективного сушіння (70 ° С): 1) кабачок (сорбція); 2) кабачок          

(десорбція); 3) капуста (сорбція); 2) капуста (десорбція) 
 
 

 

а    б 
Рис. 14.6. Диференціальні функції розподілу пор за радіусами       

порошків з кабачків і капусти ЗТП-сушіння:  
а) порошок з кабачків: 1) сушка при 50 ° С (сорбція); 2) сушка при 

50 ° С (десорбція); 3) сушка при 70 ° С (сорбція); 4) сушка при 70 ° С    
(десорбція); 

б) порошок з капусти: 1) сушка при 50 ° С (сорбція); 2) сушка при 
50 ° С (десорбція);3) сушка при 70 ° С (сорбція); 4) сушка при 70 ° С    

(десорбція) 
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Рис. 14.7. Диференціальні функції розподілу пор по радіусах          
порошків з кабачків і капусти конвективного сушіння при 70 ° С               
1) кабачок (сорбція); 2) кабачок (десорбція); 3) капуста (сорбція);                

2) капуста (десорбція) 
 

Таблиця 14.7 
Параметри ДФРП за радіусами для досліджених зразків 

Порошок Вид ізотерм Rm⋅109,м R
v

⋅109,м 

Кабачок ЗТП-сушка 50° С   
десорбція 1,04 18,6 

сорбція 1,85 4,42 

Кабачок ЗТП-сушка 70° С   
десорбція 0,76 16,96 

сорбція 1,50 1,94 

Капуста ЗТП-сушка 50° С   
десорбція 1,48 18,1 

сорбція 2,36 2,4 

Капуста ЗТП-сушка 50° С   десорбція 1,44 11,5 

Кабачок конвективна сушка 
70° С 

сорбція  1,45 22,9 

десорбція  1,78 23,2 

Капуста конвективна сушка 
70° С 

сорбція  1,10 20,9 
десорбція 2,55 25,8 

Топінамбур 
ЗТП-сушіння 50° С 

сорбція 2,51 13,4 
десорбція  2,53 21,4 

Топінамбур 
ЗТП-сушіння 70° С 

сорбція 1,33 11,1 

десорбція  2,18 2,8 

f*П(R) 

R∗⋅d0 нм 

3 

4 

2 1 
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У той же час в процесі конвективного сушіння цей процес є 
менш вираженим: зміна середнього радіусу капілярів становить 15...20 
% (рис. 14.7). 

На рис. 14.8 наведені експериментальні ізотерми сорбції-
десорбції порошків з топінамбура, висушених ЗТП-сушіння. 

 

 
а)     б) 
 

Рис. 14.8. Ізотерми сорбції-десорбції порошків з топінамбуру: 
а) ЗТП-сушіння за 50 °С: 1) сорбція; 2) десорбція; 
б) ЗТП-сушіння за 70 °С: 3) сорбція; 4) десорбція 

 
На рис. 14.9 наведені диференціальні функції розподілу пор за 

радіусами порошків з топінамбуру за двох температур сушіння ЗТП 
методом. 

Таким чином, з точки зору формування капілярно-пористої 
структури порошку температура сушіння 70 °С є переважною. 

Капілярно-пориста структура порошків з капусти, кабачків та 
топінамбуру ЗТП-сушіння пояснює переваги технологічних властивос-
тей порошків з кабачків, капусти та топінамбуру в порівнянні з конве-
ктивним сушінням. 

Досліджено регідратаційні властивості порошків з овочів в різ-
них середовищах: розчинах натрій хлориду (0,5 та 1,7 %), сахарози (1,1 
та 5,0 %), етанової кислоти (рН = 4,5), натрій гідрокарбонату (рН = 6) 
за температур (18…20) та (45…50) °С, які традиційно прийняті в хар-
чових технологіях. 
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а)    б) 
Рис. 14.9. Диференціальні функції розподілу пор по радіусах          
порошків з топінамбура: а) ЗТП-сушіння за 50 ° С:                                          

1) сорбція; 2) десорбція; б) ЗТП-сушіння за 70 °С 3) сорбція; 4) десорбція 
 
 
 

Визначено коефіцієнт водопоглинання порошку з капусти, ка-
бачків та топінамбуру у вказаних полярних середовищах (табл. 14.8). 
Як видно з таблиці, найбільшим коефіцієнтом водопоглинання харак-
теризуються зразки порошку з капусти, кабачків та топінамбуру за 
вказаних способів сушіння, відновлені в середовищі з рН=6 та темпе-
ратури (45…50) °С. Підвищення температури середовища до 
(45…50) °С сприяє покращанню гідратаційної здатності порошку. 

Важливу роль в технологічному процесі виробництва кулінарної 
продукції відігріють такі технологічні властивості овочевих порошків 
як вологоутримуюча (ВУЗ), жироутримуюча (ЖУЗ) і емульгуюча зда-
тності (ЕЗ) (рис. 14.10, 14.11 та 14.12 відповідно). 

Контрольні зразки порошків, що отримані конвективним сушін-
ням, майже в 1,5 рази менше утримують воду, що пов’язане з більшим 
остаточним вологовмістом самих порошків (14 % проти 7 % в порош-
ках ЗТП-сушіння). 

Як видно з рис. 14.10, ВУЗ порошку з капусти є максимальною 
серед порівнюваних зразків, що пов’язано з високопористою структу-
рою і наявністю клітковини в складі порошку. 
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Таблиця 14.8 
Коефіцієнт водопоглинання  порошків з капусти, кабачків та топінамбуру в різних середовищах 

Полярне сере-
довище Т, °С 

Коефіцієнт водопоглинання, кг/кг 
Порошку з 
капусти 
конвек-
тивного 
сушіння 

Порошку 
з капусти 

ЗТП-
сушіння 

Порошку з 
кабачків 
конвек-

тивного су-
шіння 

Порошку 
з кабачків 

ЗТП-
сушіння 

Порошку з 
топінамбуру 

конвек-
тивного 
сушіння 

Порошку 
з топінам-
буру ЗТП-
сушіння 

Натрій гідро-
карбонату 
(рН = 6,0) 

18…20 10,0 ± 0,5 16,2 ± 0,5 9,2 ± 0,5 12,2 ± 0,5 11,8 ± 0,5 16,2 ± 0,5 

45…50 11,5 ± 0,5 17,5 ± 0,5 9,5 ± 0,5 13,0 ± 0,5 12,0 ± 0,5 17,0 ± 0,5 

Розчин ета-
нової кислоти 

(рН = 4,5) 

18…20 10,0 ± 0,5 17,0 ± 0,5 9,0 ± 0,5 12,4 ± 0,5 11,9 ± 0,5 16,0 ± 0,5 

45…50 10,2 ± 0,5 17,2 ± 0,5 9,3 ± 0,5 12,8 ± 0,5 12,0 ± 0,5 16,6 ± 0,5 

Розчин натрій 
хлориду 0,5 % 

18…20 10,0 ± 0,5 17,2 ± 0,5 9,4 ± 0,5 12,9 ± 0,5 12,0 ± 0,5 15,2 ± 0,5 
45…50 10,5 ± 0,5 17,4 ± 0,5 9,5 ± 0,5 13,7 ± 0,5 12,8 ± 0,5 16,0 ± 0,5 

Розчин натрій 
хлориду 1,7 % 

18…20 9,2 ± 0,5 16,5 ± 0,5 9,0 ± 0,5 12,2 ± 0,5 12,2 ± 0,5 14,5 ± 0,5 
45…50 9,8 ± 0,3 17,0 ± 0,3 9,5 ± 0,3 13,0 ± 0,3 12,8 ± 0,3 15,6 ± 0,3 

Розчин сахаро-
зи 1,1 % 

18…20 9,1 ± 0,5 16,1 ± 0,5 9,0 ± 0,5 11,6 ± 0,5 12,1 ± 0,5 14,1 ± 0,5 
45…50 9,4 ± 0,1 16,3 ± 0,5 9,4 ± 0,5 12,4 ± 0,5 12,4 ± 0,1 15,7 ± 0,5 

Розчин сахаро-
зи 5,0 % 

18…20 9,3 ± 0,5 16,3 ± 0,5 9,0 ± 0,5 11,8 ± 0,5 12,3 ± 0,5 15,3 ± 0,5 
45…50 10,0 ± 0,2 16,4 ± 0,2 9,0 ± 0,2 12,2 ± 0,3 12,0 ± 0,2 16,4 ± 0,2 

Молоко 
18…20 9,8 ± 0,5 15,8 ± 0,5 9,6 ± 0,5 10,5 ± 0,5 11,8 ± 0,5 15,8 ± 0,5 
45…50 10,0 ± 0,5 16,8 ± 0,5 10,4 ± 0,5 11,2 ± 0,5 12,0 ± 0,5 15,8 ± 0,5 
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Рис. 14.10. Вологоутримуюча здатність дослідних порошків 
 
 

 
Рис. 14.12. Жироутримуюча здатність дослідних порошків 
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Рис. 14.13. Емульгуюча здатність дослідних порошків 
 
Порошок з кабачків має менше значення показника на 15%, з 

топінамбуру – на 14%. 
Аналогічна тенденція проявляється і для показників жироутри-

муюча (рис. 14.12) і емульгуюча (рис. 14.13) здатності. 
Отже, регідратуючі властивості, жироутримуюча і емульгуюча 

здатності порошків з капусти, кабачків та топінамбуру ЗТП-сушіння є 
високими в порівнянні зі зразками, отриманими конвективним спосо-
бом, щол пояснюється більш розвиненою пористою структурою пер-
ших. 

Таким чином, за допомогою ЗТП-сушіння сформовані відповід-
ні функціонально-технологічні властивості сушених капусти, кабачків 
та топінамбуру – органолептичні, регідратаційні властивості, жироут-
римуюча та емульгуюча здатності, що є основними в технологічному 
процесі виготовлення кулінарної продукції широкого асортименту. 

За результатом виконаних досліджень можна сформулювати по-
тенціал і напрями використання сушених капусти, кабачків і топінам-
буру, а також порошків з них в технології продукції ресторанного гос-
подарства та харчової промисловості – табл. 14.9 і рис. 14.14 відповід-
но. 

0

5

10

15

20

25

30
ЕЗ, % 

Порошок 
з капусти 
конвек-
тивного 
сушіння 

Порошок 
з капусти 
ЗТП- 
сушіння 

Порошок 
з кабач-
ків ЗТП- 
сушіння 

Поро-
шок 
з кабач-
ків 
конвек-
тивного 
сушіння 

Порошок 
з топінам-
буру 
конвек-
тивного 
сушіння 

Порошок 
з топінам-
буру 
ЗТП- 
сушіння 



Розділ 14. Формування функціонально-технологічних  … 

 

379 

Таблиця 14.9 
Потенціал функціонально-технологічних властивостей сушених 
капусти, кабачків та топінамбуру для використання в технологіях 

кулінарної продукції 
Технологічні влас-

тивості 
Функціональні власти-

вості 
Асортимент куліна-

рної продукції 

Нарізані соломкою 
або стружкою овочі 

Вологоутримуюча зда-
тність, жироутримуюча 
здатність, емульгуюча 

здатність 

Перші, другі страви 

Порошок з розміром 
часточок (5…6)·10 -3 

м 

Рівномірність змішу-
вання з сухими сипки-
ми матеріалами, воло-
гоутримуюча здатність, 
жироутримуюча здат-
ність, емульгуюча здат-

ність 

Перші і другі страви 

Борошняні кулінарні 
вироби 
Борошняні конди-
терські вироби 

 Соуси 

(50…100)·10-6 м Запечені страви 

(30…50)·10-6 м Соуси, закуски, 
суфле 

Відновлення 
Вологозв’язуюча здат-

ність 

Начинки, фарші для 
борошняних куліна-
рних виробів 

Аромат овочів Число аромату Ароматична добавка 
 
 
Як видно з рис. 14.14, спектр застосування рослинної сировини 

є різноманітним і це пов’язано з підвищенням ефективності і розши-
ренням асортименту традиційних страв та кулінарних виробів в закла-
дах ресторанного господарства різних типів і потужності і створення 
інноваційної продукції. 

Висновки 
 
Таким чином, за використання сушіння зі змішаним теплопідве-

денням сформовано функціонально-технологічні властивості сушеного 
м’ясного напівфабрикату, сушених капусти, кабачків і топінамбуру, а 
також порошків з них. Отримані види сушених продуктів є перспек-
тивними для створення інноваційних і здійснення традиційних техно-
логій кулінарної продукції закладів ресторанного господарства і хар-
чової промисловості. 
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Рис. 14.14. Використання сушених кабачків, капусти та топінамбу-

ру, порошків з них в технології продукції ресторанного господарства 
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Розділ 15/Chapter 15 

 
Сушіння рослинної сировини у                   

масообмінному модулі з кондуктивним    

підведенням теплоти 

 

В.О. Потапов, Є.М. Якушенко 
 

FOOD STUFF MATERIALS DRYING IN THE MASS-

TRANSFER MODULES WITH CONDUCTIVE TRANSFER 

HEATER 

 
Volodymyr Potapov*, Evgen Yakushenko 

 
Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkіv, Ukraine 

 
Abstract: The thesis is devoted to the solving of scientific and applied problem of improving 

of energy efficiency of the drying process of husks of grapes in mass transfer module with 

conductive supply of heat. One of the prospective methods of heat drying is drying with mixed 

heat supply (MHS-drying) as the method of obtaining of highly porous prompt recovering 

product for subsequent direct grinding it into powder. The disadvantage of the current 

realization of the MHS-drying method is the presence of mixed convective and conductive 

heat supply, under which heat from air is transferred by convective way to the surface of mass 

transfer module, and then from it to internal layers conductively. The use of the heater for 

conductive heat transfer, while the external convective flow acts as desiccant is proposed 

according to the working hypothesis of improving of energy efficiency of the drying process by 

separating of the functions of heat and mass transfer between the internal heater and 

external airflow.The installation for drying of food raw materials with use of mass transfer 

module with conductive supply of heat was elaborated. The economic efficiency was 

determined and the industrial testing and introduction of scientific and technological 

development of scientific and technological of the invention were realized. 

 
Keywords:   drying process, energy efficiency, mass transfer module (MTM), 

conductive heat supply, husks of grapes  
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Висновки  

Список використаних джерел  

 
Вступ 

 
Агропромисловий комплекс України – один із найбільших спо-

живачів паливно-енергетичних ресурсів у країні. Переробка плодів і 
овочів у харчові напівфабрикати й готові продукти здійснюється в 
досить великих масштабах, що потребує значних витрат енергії.  

Найбільш енерговитратним процесом переробки рослинної 
сировини є сушіння. На сьогодні технологічні процеси сушіння та їхні 
апаратні реалізації не повною мірою відповідають сучасним вимогам 
до устаткування підприємств харчових виробництв. 

 
15.1. Загальна характеристика методів одержання 

порошків із рослинної сировини 

 
Виробництво продуктів харчування, збагачених різними біоло-

гічно активними добавками, надзвичайно актуальне для України в 
умовах економічної й екологічної кризи. Збільшення захворюва-
ності населення значною мірою обумовлене деформацією хар-
чових раціонів [1–8]. Тепер в Україні й країнах СНД відзначається 
високий рівень споживання населенням вуглеводів і жирів, а спожи-
вання БАР, особливо вітамінів, порівняно з розвиненими країна-
ми перебуває на досить низькому рівні (приблизно 50%). Фрукти, 
ягоди й овочі є одним з основних джерел життєво важливих для люди-
ни органічних речовин – вітамінів, мінеральних речовин, пектину та 
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ін. Споживання фруктів, а особливо ягід, носить сезонний харак-
тер, тому більшу частину року їх споживають у консервованому 
вигляді. Недоліком промислової переробки плодів (стериліза-
ція, пастеризація, гомогенізація, механічна обробка та ін.) є 
руйнування й окислювання вітамінів, ароматичних та інших 
БАР, крім того – велика кількість відходів. Потреба у фруктово-
ягідній продукції для дитячого харчування в Україні задовольняється 
не більше ніж на 20% [2]. 

У світовій практиці для імунопрофілактики населення ефекти-
вно використовуються натуральні харчові добавки з рослинної сиро-
вини для вітамінізації продуктів харчування. 

В Україні асортимент харчових добавок із рослинної сирови-
ни, основного джерела вітамінів, біологічно активних речовин, кліт-
ковини, пектину, обмежений у зв'язку з відсутністю ефективних ме-
тодів її переробки, які дозволяють максимально зберегти якість вихі-
дної сировини. 

Однин зі способів збагачення раціону харчування – дода-
вання порошків, отриманих різними способами сушіння. 

Порошки дозволяють істотно розширити харчові ресурси, 
значно розширити асортимент нових видів харчових виробів, в 
яких у концентрованому вигляді збережені всі інгредієнти, що 
входять до складу вихідної сировини. Вони успішно можуть вико-
ристовуватися в кондитерських, хлібобулочних, молочних продук-
тах, у продуктах масового харчування й харчоконцентратах              
[9–1, 17]. 

Виробництво порошків дозволяє реалізувати безвідходні проце-
си переробки сільськогосподарської продукції. На порошки можна 
переробляти нестандартну продукцію. Оскільки порошок має 
низьку вологість (5...8%) і в ньому майже цілком припиняються 
біохімічні процеси, збільшується тривалість зберігання порошків 
в 2...3 рази у порівнянні з тривалістю зберігання свіжої сировини. 

На сьогодні існують кілька різних методів одержання порош-
ків, які можна розділити на три групи [23]. 

До першої групи належать методи, за яких рослинна сировина набу-
ває пастопобідного або пюрепобідного стану. Отриману масу висушують 
до низької кінцевої вологості, подрібнюють до одержання порошку й 
розфасовують у герметичну тару. При цьому зазвичай використову-
ють кондуктивний, конвективний, конвективно-кондуктивний або 
сублімаційний методи сушіння. Порошки, отримані таким чином, 
зазвичай добре розчинні в рідині й технологічні. Проте через високу 
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гігроскопічність і пластичність до них додають наповнювачі – 
хімічно інертні речовини. 

До другої групи належать методи одержання порошків, в яких 
рослинна сировина безпосередньо збезводнюється кондуктивним, 
конвективним, конвективно-кондуктивним або сублімаційним спосо-
бами [23]. Потім висушений до низької вологості продукт подріб-
нюють до порошкоподібного стану, розділяють на фракції, які 
мають різний вміст цінних харчових речовин, і герметично запа-
ковують. 

Для подрібнення висушеної сировини існує велика кількість рі-
зноманітних подрібнювальних пристроїв, які відрізняються конструк-
тивно. Але в разі застосування всіх цих способів характерною ознакою 
є високі локальні температури на робочих поверхнях машин, що приз-
водить до нагрівання оброблюваного матеріалу й спричиняє втрати 
значної частини біологічно активних і ароматичних речовин [23]. 

Досить широко, на світовому ринку представлені порошки з 
пюре фірми «Оrаhоkо» (Австрія), отримані за допомогою розпилюва-
льного сушіння [24], фруктові й овочеві порошки фірми «Моldа» (Ве-
ликобританія), отримані тим же способом [25], порошкоподібні проду-
кти з ягід і фруктів фірми «Kerry» (Великобританія). Особливий інте-
рес останнім часом викликають виготовлені фірмою «Kerry» фруктові 
нугати (тонко перетерті фруктові та ягідні порошки), що мають воло-
гість не вище 15%. Їх отримують із натуральної фруктово-ягідної си-
ровини, застосовуючи новітні технології, що зберігають колір і аромат 
вихідної сировини [26]. 

Підприємством фірми «American Machine and Foundry 
Company» (США) використовується метод виробництва порошків, під 
час якого комбінуються контактне, конвективне та піносушіння. Зва-
рені до готовності фрукти й овочі подрібнюють, в отримане пюре до-
дають різні наповнювачі (глюкозу, крохмаль) і сушать на сушарках 
різних конструкцій [23]. 

Фірмою «Silfe» (Італія) випускаються плодово-ягідні порошки, 
які одержують методом стрічкового вакуумного сушіння. Порошки 
готовлять, подрібнюючи цілі плоди, піддаючи їх впливу ферментів та 
висушуючи. Отримані таким способом продукти містять від 50 до 90% 
сухих речовин. У процесі виробництва підтримується низька темпера-
тура продуктів (від 35 до 55° С). Готові порошки краще розчиняються 
й довше зберігають аромат порівняно з порошками, отриманими в 
установках інших систем [27]. 

У Німеччині запропонований процес виробництва порошкопо-
дібних продуктів із рослинної сировини, за яким сировину попередньо 
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сушать, а потім подрібнюють у борошно. Зневоднювання здійснюють 
повітряним сушінням. Пропоновані порошки вживають як добавки до 
борошняних кондитерських виробів, напоїв, десертів та ін. [28]. 

Фірма «Ben Hillgriff in briften» (США) запатентувала спосіб ви-
готовлення цитрусового борошна з відходів виробництва фруктових 
соків (шкірки, зерен та вичавленої м'якоті апельсинів і грейпфрутів). 
Відходи змішують із борошном із кунжуту й перемелюють. Цитрусове 
борошно містить, %: білка – 10,5; вуглеводів – 62,5; жиру – 2,5; вологи 
– 5,0; сирої клітковини – 13,0. Борошно має властивості поглинати 
велику кількість води, що дає можливість одержувати вироби, що збе-
рігають свіжість протягом тривалого часу. Завдяки лимонній кислоті й 
специфічному цитрусовому аромату це борошно можна використову-
вати під час виробництва здобних булочок, кексів і бісквітів [24]. 

У колишньому СРСР тривалий час проводилися дослідження 
процесів виготовлення й розробки технологій виробництва фруктово-
ягідних порошків та їхнього застосування в різних продуктах харчу-
вання [23]. У ВНІІКОПе разом із інститутом харчування АМН Росії 
розроблена технологія одержання порошків для дитячого харчування й 
спецхарчування, що забезпечує проходження через харчовий зонд їжі 
у вигляді пюре (шпинатового, моркв’яного, гарбузового та ін.), виго-
товленого методом контактного висушування на двовальцьовій суша-
рці й сублімаційного сушіння. У Молдавському НДІ харчової промис-
ловості, Укр- НІІКОПе розроблені порошки з моркви, гарбуза, зелено-
го горошку, отримані за допомогою теплового сушіння й «теплового» 
помелу [23]. 

Інститутом технічної теплофізики АН України розроблена тех-
нологія виробництва порошку із бурякових вичавків, що передбачає 
знебарвлення й дезодорацію свіжих бурякових вичавків з наступним 
їхнім сушінням, здрібнюванням і сепарацією. Отримано низькокало-
рійний порошок кремового кольору без запаху з більшим вмістом 
(90…93%) сухих речовин і коефіцієнтом набухання (6 – 7) [29]. 

Висока якість фруктових і овочевих порошків забезпечується за 
допомогою сублімаційного сушіння соків і пюре. Основною перевагою 
методу сублімації є те, що біологічні й фізико-хімічні зміни в продукті 
мінімальні, вітаміни зберігаються на 96…98% [23]. 

Порошки, одержані за другою групою методів, повністю скла-
даються з вихідної сировини. В їхньому складі цінні для людини 
харчові волокна. Але під час їхнього виробництва отримується вели-
ка кількість відходів. Дисперсність таких порошків нерівномірна. 

До третьої групи належать методи одержання порошків із 
рослинної сировини, за яких використовуються два або більше 



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

388 

способи сушіння. Наприклад, пюреподібні продукти збезводнюють 
до проміжної вологості розпилювальним способом, а досушування до 
потрібної вологості (W<6%) відбувається в киплячому шарі. 

Порошки,  отримані  за  третьою  групою  методів ,  ма-
ють  переваги й  недоліки  перших двох  груп .  

Розглядаючи фрукти, ягоди та їх вичавки як об'єкт переробки, 
слід зазначити ряд особливостей, які впливають на вибір технології й 
теплотехнічного устаткування під час виробництва порошків. Однією 
з основних вимог до сировини під час переробки є високий вміст су-
хих речовин, які забезпечують необхідну якість продукції й високі 
техніко-економічні показники ведення процесу. Багаті на корисні 
природні компоненти фрукти та ягоди потребують дбайливого став-
лення до них у процесі технологічної переробки з метою максималь-
ного збереження цих речовин. Найменш стійкі до переробки фрукти 
та ягоди з підвищеним вмістом фруктози, пектинових речовин і віта-
міну С. 

 
15.2. Порівняльна характеристика технологій       

одержання порошків 

 
Вибір методу сушіння й типу сушильної установки здійснюєть-

ся на основі комплексного аналізу властивостей харчових матеріалів 
як об'єктів сушіння [19–21], а також одержання ресурсозберігаючих 
технологій виробництва порошків. 

Зневоднювання, яке застосовується для різних матеріалів, 
можна розділити за енергетичним принципом на видалення вологи 
без зміни його агрегатного стану (у вигляді рідини) q видалення 
вологи з матеріалу зі зміною його агрегатного стану. 

У міжнародній практиці найбільш прогресивними технологіями 
одержання порошків із рослинної сировини є заморожування, субліма-
ційне сушіння та кріогенне подрібнення [23]. Обробка харчової проду-
кції холодом забезпечує найбільш повне збереження натуральних вла-
стивостей продукту, вітамінів, поживних речовин та інших біологічно 
активних речовин. З існуючих холодоагентів, придатних для заморо-
жування, більшою мірою використовується рідкий азот, перевагами 
якого є низька температура кипіння, безпечність під час застосування, 
хімічна й біологічна інертність та інші якості. Рідкий азот для заморо-
жування харчових продуктів застосовується в США, Німеччини, Шве-
ції, Норвегії, Фінляндії. 

На установках, працюючих на рідкому азоті, що застосовуються 
у світі, рослинна сировина або інші харчові продукти заморожуються 
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методами занурення, зрошення, охолодження в парах азоту або комбі-
нацією цих методів [32]. 

Проектування й розробка морозильних установок на рідкому 
азоті проводилися в Одеському СКТБ «Продмаш», ФТІНТ АН Украї-
ни. У Росії такі роботи проводилися у ВНІІКТИ Холодпром, ВНІІ м'я-
сної промисловості, Ленінградському технологічному інституті холо-
дильної промисловості [23]. 

Установлено, що в плодово-ягідних порошках, отриманих за 
кріогенною технологією, зберігається 97…100% біологічно активних і 
поживних речовин [23]. 

За даними фірми «Corn Products International» (США) найкращу 
якість сублімованих і заморожених рослинних продуктів одержують, 
якщо продукти заморожують із максимально високою швидкістю. 
Тривалість процесу заморожування рідким азотом в 4 – 5 разів корот-
ше, а вагові втрати в 2 – 3 рази менше, ніж під час заморожування 
традиційним способом [23]. 

З кінця 60-х – початку 70-х років у США, Західній Європі, ко-
лишньому СРСР, Німеччині й деяких інших країнах почали широко 
застосовувати нову технологію – подрібнення за низьких температур 
за допомогою рідкого азоту. За даними японських дослідників, проду-
ктивність подрібнення високомолекулярних сполук в разі охолоджен-
ня рідким азотом підвищується вдвічі за тих же витрат [33]. 

Найбільш доцільний для заморожування продуктів комбінова-
ний спосіб, що передбачає дві стадії: попереднє охолодження й замо-
рожування. При цьому продукт зрошується рідким азотом, а пари, що 
утворюються, відсмоктуються в зону попереднього охолодження про-
дукту [33]. 

У Харківському державному університеті харчування та торгів-
лі (ХДУХТ) і Фізико-технічному інституті низьких температур 
(ФТІНТ) АН України вперше під керівництвом академіка Веркіна Б.І. і 
професора Павлюк Р.Ю. розроблено кріогенну технологію подрібнен-
ня сублімованих фруктів, ягід, овочів та іншої сировини і одержання 
дрібнодисперсних порошків, які можуть бути використані як вітамінні 
добавки [23]. У науково-виробничих фірмах (НВФ) «Кріокон» і «Фі-
пар» (м. Харків) були проведені виробничі дослідження з одержання 
вітамінних дрібнодисперсних порошків із плодів і овочів. У Націона-
льному університеті харчових технологій (НУХТ) під керівництвом 
академіка АН України Гулого Г.І. розроблена технологія подрібнення 
в дезінтеграторі амаранту й деяких інших видів рослинної сировини 
[30–31]. У науково-виробничому підприємстві (НВП) «Кріас-1»         
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(м. Харків) розроблена кріогенна технологія подрібнення рослинної 
сировини. 

У літературних джерелах [23, 30, 31] наводяться наступні пере-
ваги кріоподрібнення: вузький діапазон полідисперсності подрібнено-
го продукту; можливість подрібнення матеріалів, що не піддаються 
подрібненню традиційними способами за позитивних температур; 
висока ефективність процесу подрібнення зі зменшеними питомими 
енерговитратами; можливість одержання часток мінімально припусти-
мого розміру; пожежо- і вибухобезпечність процесу; високий ступінь 
збереження нативних властивостей рослинної сировини; можливість 
наступного поділу багатокомпонентних матеріалів і, отже, більш повна 
їхня утилізація; відсутність у середовищі кріогенної рідини агрегату-
вання кріоподрібненних часток. 

 
15.3. Порівняльна характеристика різних способів 

сушіння для одержання порошків 

 
Вибір раціонального способу сушіння для одержання порошків 

потрібно робити на основі технічних, технологічних і економічних 
показників. Основними способами сушіння на сьогодні день є конду-
ктивний, радіаційний, сублімаціцний та ін. 

У таблиці 15.1 та 15.2 наведені порівняльні характеристики ос-
новних способів сушіння. 

Як видно з табл. 15.1 і 15.2, з комплексу показників спосіб ЗТП-
сушіння перевершує інші методи сушіння: він характеризується неве-
ликими енерговитратами порівняно з НВЧ-сушінням, високою якістю 
готового продукту порівняно із сублімаційним сушінням, екологічною 
безпекою й простотою конструктивної реалізації порівняно з конвек-
тивними сушарками. 

Завдяки можливості отримання низького кінцевого вологовміс-
ту (5…6%) за відносно короткий час (1,5…2 год) ЗТП-сушіння являє 
собою альтернативу сублімаційному сушінню через високу якість та 
малі енерговитрати [34]. У той же час за традиційною схемою ЗТП-
сушіння до поверхні МОМ теплота від сушильного агенту переносить-
ся конвекцією, а далі від поверхні МОМ через сам продукт за рахунок 
теплопровідності. Очевидно, що такий спосіб теплопередачі має низь-
ку ефективність. Як показано в роботі [35] використання кондуктивно-
го підведення теплоти до матеріалу від внутрішнього обігрівача в 
МОМ дозволяє підвищити енергоефективність ЗТП-сушіння. У цьому 
випадку, по-перше, значно зменшується термічний опір від джерела 
теплоти до продукту, по-друге, підвищується швидкість внутрішнього 
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масоперенесення, оскільки напрямки потоків теплоти та маси співпа-
дають (рис. 15.1). 

 
 

Таблиця 15.1. 
Порівняльна характеристика різних видів сушіння 

Вид    
сушіння 

Принцип  
передачі   
теплоти 

Переваги Недоліки 

Енерго-
витрати на 

випар   
вологи, 
кВтч/кг 

Інфра-
червоне 

Передача 
теплоти  

ІК-променями 

Високий коефі-
цієнт теплооб-
міну, зниження 
обсіменіння 
мікроорганіз-

мами 

Складність за-
безпечення рів-
номірності нагрі-
вання поверхні 
продукту, низька 
питома нагрузка 

0.9 – 1.5 

Субліма-
ційне 

Видалення  
вологи у два 
етапи: сублі-
мація льоду із 
замороженого 
продукту й 
теплова до-

сушка у ваку-
умі 

Відсутність 
усадки, повне 
збереження 

вихідних фізи-
ко-хімічних 

характеристик 
продукту 

Високі енергови-
трати, висока 

вартість устатку-
вання, викорис-
тання фреонів, 
більша трива-
лість сушіння 

2.7 – 6.00 

Конвек-
тивне 

Передача 
теплоти сиро-
вині за допо-
могою су-
шильного 
агенту 

Простота орга-
нізації процесу, 
низька вартість 
устаткування 

Тривалість про-
цесу сушіння, 
низька якість 
продукту 1.8 – 3.0 

ЗТП-
сушіння 

Передача 
теплоти через 
тверду стінку 

ТМОМ 

Висока швид-
кість сушіння, 
висока якість 

продукту, низь-
кі енерговитра-
ти, низька кін-
цева вологість 

Критичність до 
виду сировини, 
складність виго-
товлення ТМОМ, 

конвективне 
теплопідведен-ня 

до ТМОМ 

0.9 – 1.2 
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Таблиця 15.2. 
Порівняльна характеристика різних способів сушіння 

Показник 

Спосіб сушіння 

Інфра- 
червоними 
промінями 

Конвек- 
тивне 

Субліма-
ційне 

НВЧ-
сушіння 

ЗТП-
сушіння 

Тривалість су-
шіння, годин 

2 – 4 8 – 10 10 – 20 2 – 4 1 – 1.5 

Питома площа 
вологи, що ви-
паровується, 
м2/кг  

0.07 0.07 0.26 0.18 0.04 

Втрати БАР 10–20% 40–60% 5–10% 18–20% 5–10% 

Відновлення 80–90% 60–70% 85–95% 85–95% 90–95% 

Залишкова во-
логість, % 

3–4  8.0 3.5 2.5–4 2–3 

Екологічна 
безпека безпечний безпечний 

небезпеч-
ний (ви-
тік хла-
донів) 

небезпеч-
ний 

(НВЧ 
випромі-
нювання) 

Безпеч-
ний 

Термін придат-
ності сушеного 
продукту, рік. 

більше 1 0.3–0.5 більше 1 більше 1 більше 1 

 
У роботі [36] визначено, що використання внутрішніх нагрівачів 

дозволяє підвищити показник енергоефективності сушіння в МОМ на 
20…30% що до сушіння за конвекційного теплопідведення до МОМ. У 
процесі проведення досліджень використовувалися виноградні вичав-
ки з винограду сорту “Молдова”. Дослідження включали проведення 
наступних експериментів: визначення можливості протікання процесу 
сушіння в МОМ, що розділений паронепроникною перегородкою (на-
грівачем) навпіл; дослідження кінетики сушіння під час конду ктивно-
го підведення теплоти (плоским внутрішнім нагрівачем усередині 
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МОМ; трубчастим внутрішнім нагрівачем усередині МОМ; зовнішнім 
нагрівачем, що розташований на масообмінній поверхні МОМ); дослі-
дження кінетики температури матеріалу в процесі сушіння з кондукти-
вним підведенням теплоти. 

 

 
 

Рис. 15.1. Схема масообмінного модуля: а) конвективне підведення тепло-
ти; б) кондуктивне підведення теплоти; 1 – сушильна камера; 2 – МОМ; 

3 – внутрішній нагрівач; 4 – зовнішній нагрівач; 5 – вентилятор; 
6 – продукт; j – потік теплоти; j m – потік маси 

 
Процес сушіння досліджувався в діапазоні температур внутріш-

нього нагрівача від 60 до 900С за незмінної температури сушильного 
агенту, який не підігрівався та мав температуру навколишнього сере-
довища. Температура внутрішнього нагрівача підтримувалась постій-
ною за весь період сушіння шляхом регулювання потужності нагріва-
ча. У цій серії експериментів швидкість сушильного агенту була не-
змінною. У МОМ завантажувалися виноградні вичавки з однаковою 
масою, це дозволило уникнути впливу початкового вологовмісту на 
результати експериментів. Експерименти проводились із трикратним 
повторюванням для кожної температури нагрівача. 

Процес сушіння досліджувався в діапазоні температур внутріш-
нього нагрівача від 60 до 900С за незмінної температури сушильного 
агенту, який не підігрівався та мав температуру навколишнього сере-
довища. Температура внутрішнього нагрівача підтримувалась постій-
ною за весь період сушіння шляхом регулювання потужності нагріва-
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ча. У цій серії експериментів швидкість сушильного агенту була не-
змінною. У МОМ завантажувалися виноградні вичавки з однаковою 
масою, це дозволило уникнути впливу початкового вологовмісту на 
результати експериментів. Експерименти проводились із трикратним 
повторюванням для кожної температури нагрівача. 

На рис. 15.2 наведено кінетичні криві вологовмісту та темпе-
ратури під час сушіння виноградної вичавки в ТМОМ із внутрішнім 
трубчатим нагрівачем.  

 
 

 
 
Рис. 15.2. Кінетика сушіння виноградних вичавок в масообміному 

модулі із кондуктивнм підведенням теплоти при різній температурі      
тепловиділяючого елементу (υ=5 м/с, tc=20° C) 

        – 90° С;       – 80° C;         – 70° С;          – 60° C 
 
Результати показали, що на тривалість сушіння значно впливає 

температура внутрішнього нагрівача. У разі змінювання температури 
від 90 до 60°С тривалість сушіння збільшується в 2 рази. Відбу-
вається зміна форми кінетичної кривої, яку можна спостерігати на 
залежності швидкості сушіння від вологовмісту. Це дозволило зробити 
висновок про те, що за низьких температур інтенсивність масо-

W, % T, °C 

τ⋅60-1, с 
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обміну досягає максимального значення значно пізніше, ніж за ви-
соких. 

На рис. 2 наведено кінетичні криві вологовмісту та температу-
ри під час сушіння виноградної вичавки в ТМОМ із внутрішнім тру-
бчатим нагрівачем. Результати показали, що на тривалість сушіння 
значно впливає температура внутрішнього нагрівача. У разі зміню-
вання температури від 90 до 60° С тривалість сушіння збільшуєть-
ся в 2 рази. Відбувається зміна форми кінетичної кривої, яку мож-
на спостерігати на залежності швидкості сушіння від вологовмісту. Це 
дозволило зробити висновок про те, що за низьких температур 
інтенсивність масообміну досягає максимального значення знач-
но пізніше, ніж за високих. 

Як і за традиційного конвекційного теплопідведення під час 
ЗТП-сушіння на отриманих термограмах можна виділити типові три 
періоди: період прогріву, період максимальної швидкості сушіння та 
період спадної швидкості сушіння.  

Суттєва відмінність даних кінетичних кривих від тих, що спо-
стерігаються за конвекційного теплопідведення до МОМ, суттєве ско-
рочення (майже в 2 рази) періоду прогріву, тому на кривих кінетики 
вологовмісту цей період практично не фіксується – швидкість сушіння 
постійно падає. Це викликане тем, що за кондуктивного теплопідве-
дення термічний опір від джерела теплоти до матеріалу значно мен-
ший, чим від сушильного агенту до матеріалу у випадку конвекційного 
теплообміну. Унаслідок цього волога швидко переміщується від внут-
рішнього нагрівача до масообмінної поверхні, спричиняючи  велику 
швидкість сушіння на цьому етапі.  

На другому етапі утворюється шар матеріалу з низьким волого-
вмістом поблизу внутрішнього нагрівача, а зона максимального випа-
ровування переміщується ближче до масообмінної поверхні. Теплота 
не встигає підводитися від нагрівача через зростання термічного опору 
зневодненого шару та температура матеріалу падає. 

Після випаровування більшої частини вільної вологи в капіля-
рах настає третій період, коли температура матеріалу починає посту-
пово зростати, наближаючись до свого рівноважного значення. Слід 
зазначити, що середня температура матеріалу наприкінці сушіння 
менша, ніж температура внутрішнього нагрівача, оскільки висушений 
матеріал створює термічний опір між нагрівачем та сушильним аген-
том. 

Аналогічний вигляд мають кінетичні залежності вологовмісту 
та температури в процесі сушіння в МОМ з іншими видами нагрівачів: 
внутрішнім плоским нагрівачем та поверхневим плоским нагрівачем. 
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За результатами цих експериментів було встановлено, що найбільшу 
інтенсивність сушіння забезпечує внутрішній трубчатий нагрівач. Це 
пов’язано з тим, що за допомогою поверхневого плоского нагрівача 
потік теплоти спрямований назустріч потоку маси, як і за традиційного 
конвекційного теплопідведення (див. рис. 1). У свою чергу, внутрішній 
плоский нагрівач утворює паронепроникну перегородку між масооб-
мінними поверхнями МОМ, унаслідок чого затруднюється дифузія 
сушильного агенту в об’єм матеріалу та спадає швидкість сушіння, 
особливо на третьому етапі.  

 
15.4. Економічна ефективність впровадження   

cушіння в масообмінних модулях із кондуктивним 

підведенням тепла 

 
У контексті сутності нашого дослідження виробництва сушених 

продуктів (виноградних вичавків) актуальним є обґрунтування рівня 
якості пропонованого продукту, що підтверджує соціальну ефектив-
ність діяльності підприємства, а також можливості зниження витрат на 
виробництво продукції, її собівартості, підвищення рівня рентабельно-
сті або зменшення збитковості (при збереженні якості продукції)       
[38 – 41]. 

У світовій науці одержало розвиток відгалуження теорії й прак-
тики ефективності, що бере джерела з теоретичного вивчання В. Паре-
то, сутність якого полягає у визнанні неможливості поліпшення поло-
ження хоча б одного суб'єкта без погіршення при цьому положення 
інших. Такий стан економіки одержав назву оптимальності Парето     
[42 – 44]. 

Для подання комплексного поняття ефективності виділяють три 
види ефективності [45]: 

• споживчу (відношення цілей до потреб, ідеалів і норм); 
• результативну (відношення досягнутого результату до постав-

лених цілей); 
• видаткову (відношення досягнутих результатів до витрат). 
Таким чином, показниками економічної ефективності вважають 

суму отриманого ефекту, досягнутого результату (цілі) за рахунок 
економії ресурсів, співвідношення цього ефекту (результату, прибут-
ку) до витрачених ресурсів або розмір економії, отриманий під час 
впровадження будь-якого проекту. 
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Виходячи з наведених міркувань розглянемо докладніше, ефек-
тивність впровадження у виробництво сушарки з удосконаленим ма-
сообмінним модулем (МОМ) з кондуктивним підведенням теплоти. 

На підставі комплексного підходу до визначення економічної 
ефективності, під час впровадження сушарки, пропонується провести 
її розрахунок. 

Розрахунок зроблений на прикладі загальновідомих показників 
використання сушарок розроблених раніше. 

Розрахуємо суму витрат на електроенергію під час сушіння ви-
ноградних вичавок із використанням традиційних ЗТП-сушарок 
(Везтп) і з використанням масообмінного модуля (МОМ) з кондуктив-
ним підведенням теплоти (Вемом). 

Виходячи з того, що річна потреба в сушінні вичавок становить 
1080 тон, а одночасне завантаження в сушарку – 300 кг, кількість зава-
нтажень сушарки – 3600 разів. 

Витрати електроенергії на сушіння 1 кг сировини з використан-
ням традиційних ЗТП-сушарок – 6,91 кВт⋅год/кг. Під час дослідження 
встановлено, що за умови використання сушарок з масообмінним мо-
дулем (МОМ) з кондуктивним підведенням тепла енерговитрати зме-
ншаться на 10%, тобто до 6,22 кВт⋅год/кг. До того ж, скорочення ви-
трат електроенергії можливе за рахунок використання попереднього 
нагрівання вичавок у МОМ. Це дозволить знизити енерговитрати ще 
на 10%, до 5,6 кВт⋅год/кг. 

Сукупні енерговитрати під час сушіння виноградних вичавок із 
використанням традиційних ЗТП-сушарок (Везтп) становлять: 

 
Ер1= 300 ⋅ 6,91 = 2073 кВт⋅год/кг. 

 
Ер = 2073 ⋅ 3600 = 7462800 кВт⋅год/кг. 

 
Везтп = 7462800 ⋅ 0,9467 = 7065032,76 грн. 

 
Сукупні енерговитрати під час сушіння виноградних вичавок із 

використанням масообмінного модуля (МОМ) з кондуктивним підве-
денням теплоти (Вемом): 

 
Ер1= 300 ⋅ 5,6 = 1680 кВт⋅год/кг. 

 
Ер = 1680 ⋅ 3600 = 6048000 кВт⋅год/кг. 

 
Везтп = 6048000 ⋅ 0,9467 = 5725641,6 грн 
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Таким чином, сума сукупних енерговитрат під час сушіння ви-

ноградних вичавок з використанням традиційних ЗТП-сушарок 
(Везтп) і з використанням масообмінного модуля (МОМ) з кондуктив-
ним підведенням теплоти (Вемом) рівняється 7065,033 тис. грн і 
5725,642 тис. грн. 

Розрахунок річного економічного ефекту від використання у 
виноградопереробного виробництва сушарки з масобмінним модулем 
(МОМ) з кондуктивним підведенням теплоти з урахуванням витрат на 
одну установку: 

отже, виходячи з вихідної передумови ефективності: 
 

Вемом < Везтп, 
 

де Везтп – витрати на електроенергію з використанням традицій-
них ЗТП-сушарок, грн; 

Вемом – витрати на електроенергію з використанням сушарки 
з МОМ з кондуктивним підведенням теплоти, грн. 

 
Ефект від використанням сушарки з масообмінним модулем 

(МОМ) з кондуктивним підведенням теплоти ми розглядаємо як зни-
ження затратоємності виробництва й визначаємо по формулою: 

 
Е = (Вемом/ Везтп) ⋅ 100%, 

 
де Е – ефект від використання в харчовому виробництві сушарки 
з масообмінним модулем (МОМ) з кондуктивним підведенням тепло-
ти, раз; 

 
Е = (5725,642/7056,033)⋅ 100% = 81,042 %. 

 
Таким чином, використання сушарки з масообмінним модулем 

(МОМ) з кондуктивним підведенням теплоти приведе до зниження 
сукупних енерговитрат виробництва на 19% або 1339 тис. грн. 

При цьому зменшиться час роботи устаткування для сушіння. 
Так якщо на сушіння 1 партії завантаження вичавок (300 кг) одна тра-
диційна ЗТП-сушарка витрачає 120 хв, то на вдосконаленому встатку-
ванні цей час зменшується до 90 хв, тобто на 25%. З урахуванням річ-
ного об'єму сировини, на переробку якого витрачають 7200 год. (3600 
разів ⋅ 120 хв = 432000 хв) на традиційному устаткуванні, використан-
ня вдосконаленого устаткування для сушіння дозволить заощаджувати 
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1800 нормо-годин й витрачати при цьому 5400 год. (3600 разів ⋅ 90 хв 
= 324000 хв). 

Виходячи з вищенаведених міркувань робимо висновок, що за-
стосування запропонованих сушарок, виготовлених із використанням 
масообмінного модуля (МОМ) з кондуктивним підведенням теплоти 
дозволяє одержати загальний ефект за рахунок економії 1800 нормо-
годин виробництва й енерговитрат на суму 1339,39 тис. грн., що зме-
ншує собівартість готової продукції. 

 
Висновки 

 
Таким чином, на підставі дослідження впливу конструкції внут-

рішніх нагрівачів у ТМОМ на кінетику сушіння виноградної вичавки 
встановлено скорочення періоду прогріву матеріалу в ТМОМ майже 
вдвічі, що спричиняє більшу швидкість сушіння на першому етапі 
порівняно із сушінням у ТМОМ із конвекційним теплопідведенням. 
Найбільша інтенсивність сушіння спостерігаються в разі використання 
внутрішнього трубчастого нагрівача, яка на 10% вище, ніж із внутріш-
нім плоским нагрівачем, та на 30% більша, ніж із поверхневим плос-
ким нагрівачем. Отримано рівняння для розрахунку тривалості сушін-
ня виноградної вичавки під час сушіння в ТМОМ із внутрішніми на-
грівачами.  

Розрахована економічна ефективність від впровадження МОМ 
із внутрішнім нагрівачем і режимом попереднього нагрівання забезпе-
чується зниженням енерговитрат на 19% на рік порівняно із ЗТП-
сушаркою-аналогом. 
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Abstract: The paper shows the use of low temperatures as one of the types of food 

preservation, which resulted in the inhibition of microorganisms and enzyme activity 

(suspended animation). 

During refrigeration processing and conservation, it is necessary to slow down all the 

processes of change in products. As known, there are different processing methods for 

different kinds of food because low temperatures affect cells and tissue.  

Currently there are many widespread methods to perform refrigeration storage. This article 

considers some of them are quite advanced and are becoming more widely used, namely 

shock freezing, storage of food using controlled atmosphere, the use of liquid ice for 

refrigeration processing of fish products and seafood, as well as a new word in the 

refrigeration technology – CAS freezing. 
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Вступ 

 
Під зберіганням швидкопсувних продуктів за допомогою холо-

ду розуміється використання низької температури для інактивації або 
вповільнення життєдіяльності мікроорганізмів і ферментів, що викли-
кають псування. 

Низькі температури не руйнують збудників псування настільки 
ефективно, як високі, однак зберігання швидкопсувних продуктів при 
низькій температурі значно знижує активність ферментів і мікроорга-
нізмів, створюючи тим самим практичну можливість збереження про-
дуктів у свіжому стані протягом тривалого часу. Вибір температури 
для зберігання харчових продуктів залежить від виду продукту й три-
валості його зберігання. 

Продукти, що зберігаються, можуть бути розділені на дві кате-
горії: продукти, які перебувають в «живому» стані зберігання; продук-
ти, які перебувають в «неживому» стані. «Неживі» продукти, напри-
клад птах, м'ясо й риба, більш сприйнятливі до мікробного обсіменін-
ня й псування, чим «живі», і звичайно вимагають більш твердих режи-
мів зберігання. 

При зберіганні «неживих» продуктів проблема полягає в захисті 
мертвої тканини від гниття як ферментного, так і мікробного характе-
ру. Життєва активність інших продуктів, наприклад фруктів і овочів, є 
значним захистом проти бактеріальної інвазії, і проблема полягає в 
основному в збереженні продуктів в «живому» стані, зменшенні при-
родної активності ферментів з метою вповільнення процесу дозріван-
ня. 
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Овочі й фрукти після збору настільки ж активні, як і в період 
росту. До збору вони безупинно одержують харчування від зростаючої 
рослини, і частина його відкладається в овочах або фруктах. Після 
збирання, коли припиняється природний приплив живлення, процес 
життєдіяльності триває за рахунок споживання накопичених живиль-
них речовин. Це викликає зміни в овочах або фруктах, у результаті 
яких виникає розкладання й повний розпад продукту. Основна мета 
холодильного зберігання даних продуктів полягає в уповільненні про-
цесів життєдіяльності за допомогою придушення ферментної активно-
сті, що дозволяє зберігати харчові продукти більш тривалий час. 

Активність природних ферментів негативно позначається також 
і на продуктах, що мають тваринне походження. Дуже небажана дія 
ферментів, які каталізують гідроліз і окислювання, пов'язані з розкла-
данням тваринного жиру. Прогірклість є основним чинником, що об-
межує строк зберігання харчових продуктів тваринного походження в 
замороженому й незамороженому станах. Прогірклість обумовлена 
окислюванням тваринного жиру, а тому що деякі види його менш 
стійкі, чим інші, то строк зберігання цих продуктів залежить частково 
від складу жиру. Наприклад, через відносну стійкість яловичого жиру 
строк зберігання в яловичини значно більше, ніж у свинини або риби. 

Процеси окислювання й гідролізу регулюються за рахунок зме-
ншення активності природних ферментів за допомогою охолодження. 
Швидкість окислювання ще більше знижується при впакуванні проду-
ктів тваринного походження в газонепроникне впакування, що запобі-
гає надходження повітря (кисню) до поверхні продукту. Непрактичне 
зберігання фруктів і овочів у газонепроникному впакуванні в незамо-
роженому стані. Це «живі» продукти, і газонепроникне впакування 
викличе їхня загибель. «Мертві» фрукти й овочі розкладаються дуже 
швидко. 

У цілому можна затверджувати, що при низьких температурах 
забезпечується більш тривалий строк зберігання харчових продуктів. 

 
16.1. Класифікація холодильного зберігання        

продуктів 

 
Холодильне зберігання харчових продуктів можна розділити на 

три загальні категорії: короткочасне зберігання, тривале зберігання, 
низькотемпературне зберігання. При короткочасному й тривалому 
зберіганні продукт прохолоджується й зберігається при температурі 
вище точки його заморожування, а при низькотемпературному збері-
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ганні продукт заморожується й зберігається при температурі від - 12 
до –23° С, але найчастіше при мінус 18° С. 

Короткочасне зберігання звичайно пов'язане з торговельними 
підприємствами, де здійснюється швидкий збут продуктів. Тривалість 
зберігання залежно від продукту коливається від 1 або 2 днів до 1 тиж-
ня й рідко буває більше15 днів. 

Тривале зберігання звичайно практикується на промислових хо-
лодильниках. Тривалість зберігання залежить від виду продукту і його 
стану при надходженні на зберігання. Максимальний період тривалого 
зберігання становить від 7 до 10 днів для швидкопсувних продуктів, 
наприклад зрілих помідорів, і 6...8 місяців для інших, більш стійких до 
зберігання продуктів, наприклад цибулі, копченого м'яса. Коли необ-
хідно зберігати швидкопсувні продукти більш тривалий час, вони по-
винні бути заморожені й поміщені на низькотемпературне зберігання. 
Деякі свіжі продукти, однак, не підлягають низькотемпературному 
зберіганню, тому що вони ушкоджуються в процесі заморожування, 
наприклад помідори. При необхідності тривалого зберігання даних 
продуктів варто реалізовувати інші способи. 

Умови зберігання. Оптимальні умови при короткочасному або 
тривалому зберіганні залежать від природи кожного окремого продук-
ту, строку зберігання, виду упаковки або її відсутності. У цілому, умо-
ви, які необхідні для короткочасного зберігання є більш гнучкими, чим 
у випадку тривалого зберігання, і, як правило, харчові продукти можна 
розміщувати при більш високій температурі в камері схову. 

Температура зберігання в камері схову. Неправильно підібра-
на температура зберігання перешкоджає збереженню якості харчового 
продукту й зменшує строк його зберігання. Деякі овочі й фрукти є 
вкрай чутливими до температури зберігання й до різних захворювань 
при зберіганні в тому випадку, коли температура при зберіганні нижче 
або вище критичної температури зберігання продуктів. Наприклад, 
шкірочка бананів починає псуватися, якщо їх зберігати при температу-
рі менше 13° С. Селеру варто зберігати при температурі більше 1° С. 
Ірландська картопля буде ставати солодкою, якщо її зберігати при 
температурі менше 4° С, а цибуля буде проростати при температурі 
більше 0° С. На перці й зеленій квасолі будуть з'являтися плями, якщо 
його зберігати при температурі близькою до 0° С. Більшість сортів 
яблук варто зберігати в температурному діапазоні від мінус 1 до 0° С, 
однак ряд сортів будуть піддаватися вологісному розпаді або м'якому 
опіку, якщо дані сорти будуть зберігатися при температурі менше 2° С. 
У деяких сортах утвориться коричнева серцевина, якщо температура 
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понизиться менше 2° С, в інших же сортах – покоричневіння усередині 
наступає при температурі менше 4° С. 

Циркуляція повітря й відносна вологість у камері схову. У 
тому випадку, якщо необхідно реалізувати схоронність продуктів, які 
швидко псуються, необхідно підтримувати не тільки оптимальну тем-
пература зберігання, але й швидкість повітряного потоку, і відносну 
вологість у холодильній камері. Однією із ключових причин псування 
свіжих із продуктів, наприклад птаха, м'яса, яєць, риби, сиру, фруктів, 
є зневоднювання харчового продукту у випадку випару в навколишнє 
середовище вологи. Зневоднювання овочів і фруктів супроводжується 
зів'яненням, зморщуванням, істотною втратою вмісту вітамінів і маси. 
Зневоднювання сиру, м'яса й інших продуктів породжує усушку, зне-
цінювання й істотні втрати при подальшій їхній обробці. Крім того, 
зневоднювання збільшує інтенсивність окислювання. Наприклад, через 
свою пористу шкарлупу яйця втрачають вологу, що викликає знижен-
ня їхньої якості. 

Зневоднювання трапляється тоді, коли тиск пари навколишньо-
го середовища стане менше тиску пари в харчовому продукті. При 
цьому площа поверхні продукту й різниця тисків пари буде прямо 
пропорційна інтенсивності втрат вологи. 

На різницю тисків пари в повітрі й харчовому продукті, в осно-
вному, впливають швидкість руху повітря й відносна вологість у каме-
рі. Чим вище буде швидкість руху повітря й чим менше вологість, 
отже, тим буде вище різниця тисків пари в повітрі й продукті, а також 
підвищиться й інтенсивність втрат вологи з харчового продукту. Як 
наслідок, нерухливе повітря й стовідсоткова вологість будуть най-
більш оптимальними умовами для того, щоб запобігти можливому 
зневоднюванню харчового продукту. Але дані умови викликають ви-
никнення на м'ясі бактеріального слизу, а також істотно будуть рости 
мікроскопічні гриби. Також для оптимального зберігання харчових 
продуктів необхідна якісна циркуляція повітря в холодильній камері. 
У зв'язку із цим, відносну вологість у холодильній камері схову варто 
підтримувати небагато менше 100%, і при цьому необхідно забезпечи-
ти швидкість руху повітря, що буде достатня для реалізації відповідної 
циркуляції. 

Швидкість руху повітря й відносна вологість не будуть голов-
ними факторами в тому випадку, якщо харчовий продукт буде зберіга-
тися в паронепроникному впакуванні. Ряд харчових продуктів, напри-
клад, сухі фрукти, є гігроскопічними й, отже, повинні зберігатися в 
камері схову з відносно низьким ступенем вологості. 
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Змішане зберігання. Для підтримки оптимальних умов доціль-
но зберігати більшість продуктів роздільно, але звичайно це економіч-
но невигідно. Тому практичні міркування вимагають змішаного збері-
гання охолоджених продуктів. Природно, різниця в умовах зберігання 
різних продуктів створює проблему їхній змішаного розміщення в 
холодильній камері. 

Умови зберігання в таких камерах представляють компроміс, і 
звичайно рекомендується температура зберігання трохи вище оптима-
льної. Більш високу температуру застосовують при змішаному збері-
ганні з метою запобігти ймовірності ушкодження більш схильних до 
захворювань при зберіганні продуктів, коли вони зберігаються при 
температурах менше критичної температури цих продуктів. Більш 
висока температура скорочує строк зберігання деяких продуктів, однак 
це не представляє серйозної проблеми. 

При необхідності тривалого зберігання в більшості розподіль-
них (оптових) і виробничих холодильників є холодильні камери для 
роздільного зберігання продуктів. Загальноприйнятою практикою при 
змішаному зберіганні є угруповання різних продуктів, що вимагають 
приблизно однакових умов. 

Інша проблема, зв'язана зі змішаним зберіганням, полягає в пог-
линанні продуктами сторонніх заходів. Деякі продукти поглинають 
або виділяють запахи при зберіганні. Необхідно уникати спільного 
зберігання даних продуктів навіть протягом короткого часу. Зокрема, 
молочні продукти дуже чутливі до запахів і аромату інших продуктів, 
що зберігаються разом з ними. Картопля виділяє найбільшу кількість 
неприємних запахів і його не можна зберігати із фруктами, яйцями, 
молочними продуктами або горіхами. 

Стан продукту при закладці на зберігання. Стан продукту 
при закладці на зберігання є найважливішим чинником, що визначає 
строк його зберігання в охолодженому стані. Охолодження припиняє 
або сповільнює природні процеси псування. На зберігання необхідно 
закладати овочі й фрукти тільки високої якості. Ушкоджені овочі й 
фрукти (особливо з ушкодженням шкірки) у значній мірі втрачають 
свій природний захист від впливу мікроорганізмів, у результаті чого 
відбувається псування продуктів. Дозрівання овочів і фруктів триває й 
після збирання врожаю. Тому їх необхідно збирати до настання повно-
го дозрівання. Строк зберігання повністю дозрілих, але ушкоджених 
овочів і фруктів надзвичайно короткий навіть при оптимальних умовах 
зберігання. Такі продукти варто направляти в торговельну мережу для 
запобігання надлишкових економічних втрат. 
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Харчові продукти починають псуватися негайно після збирання 
врожаю або забою, і тому необхідно вживати негайних заходів до їх-
нього збереження. Максимальний строк зберігання з мінімальним 
погіршенням якості забезпечується при можливо більш швидкому 
охолодженні продукту до температури зберігання. Якщо необхідно 
перевозити продукти на значну відстань до місця зберігання, то необ-
хідно попередньо їх остудити й перевозити холодильним транспортом.  

Для реалізації зазначених способів зберігання харчових продук-
тів існує велика розмаїтість традиційних видів обладнання. Але остан-
нім часом з'являються або одержують новий розвиток перспективні 
методи холодильного зберігання. 

 
16.2. Шокове заморожування харчових продуктів 

 
У світовій практиці заморожених продуктів асортимент продук-

тів, які консервуються швидким заморожуванням, досить широкий. 
Причому, кожна країна виробляє перш за всі продукти специфічні для 
даного району, клімату, традицій народу. 

Швидкозаморожений продукт майже повністю вільний від неїс-
тівних включень. Він, власне кажучи, "безвідхідний" (крім упакуван-
ня); практично не відрізняється від свіжого, зберігає всі вихідні нату-
ральні властивості; як правило, розфасований, дозований, порціонова-
ний. 

Усі категорії товарів, які найбільш широко використовуються 
для виробництва замороженої продукції, можна умовно розподілити 
на дві групи: заморожені овочі та фрукти (овочі, фрукти, ягоди, гриби, 
картопля) і заморожені напівфабрикати (пельмені, заморожені м'ясні 
напівфабрикати, млинці, піца).  

Дослідження, проведені організацією Fair Flow 4 Європейської 
комісії, показали, що у світі виготовляють близько 50 млн. т. на рік 
охолоджених і заморожених продуктів, а також 20 млн. т. морозива та 
30 млн. т. риби. При цьому виробництво щорічно збільшується на 
10%, що є досить істотним показником. Системи охолодження присут-
ні практично в будь-якому обладнанні для зберігання, транспортуван-
ня або переробці харчових продуктів як тваринного, так і рослинного 
походження.  

Агентством DISCOVERY Research Group було проведено низку 
досліджень: «Ринок соків у Росії», «Російський ринок плодоовочевих 
консервів» і «Російський ринок заморожених напівфабрикатів з ово-
чів». Майже три чверті населення Росії (73,4%) вважають овочі та 
фрукти найбільш здоровою їжею. 



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

410 

А як же складаються справи на вітчизняному ринку замороже-
ної продукції? На ринку плодоовочевого заморожування України вже 
третій рік фігурує цифра 5000 тонн, яка характеризує його місткість. 
Однак дані на підставі експертних оцінок дають підставу вважати, що 
сьогодні ця цифра складає не менше 7000 тонн. Алі й вона не є пов-
ною, тому що відображує винятково сектор роздрібних продажів − 
тільки частку загальної величини ринку й, притому, меншу. До 80% 
ринку припадає на споживання заморожених овочів, фруктів і ягід 
підприємствами HoReCa та промислової переробки. До цієї цифри 
варто ще додати заморожені напівфабрикати, але дані, якими оперу-
ють, сьогодні досить різні. 

Незважаючи на те, що кількість вітчизняних споживачів замо-
рожених овочів, фруктів, ягід і сумішей не досягає навіть 15% насе-
лення, за цей ринок іде з боротьба українських і закордонних виробни-
ків. Як і раніше, більшість споживачів схиляється у своєму виборі до 
купівлі імпортного товару, і лідирують тут польські та французькі 
бренди. При цьому Україна вигідно відрізняється від сусідів по СНД, 
де імпортна продукція займає більшу частку ринку. Якщо в Україні 
частка імпортної продукції складає близько 65%, то, наприклад, у Росії 
− понад 80%. 

Необхідно відзначити, що з кожним долею акценти споживчого 
попиту всі більше й більше зміщуються на користь замороженої про-
дукції. 

Український ринок заморожених продуктів зберігає досить ви-
сокі темпи зростання − близько 30% на рік, що обумовлено декількома 
причинами: прискорюється темп життя, зростають доходи населення, 
розвивається потреба в корисних продуктах. Окрім зростання обсягу 
споживання плодоовочевого заморожування, на ринку з'являються 
нові фірми-виробники. З метою утримання лідируючих позицій на 
ринку, виробники розширюють асортимент своєї продукції: на даний 
година одразу кілька компаній готують до виведення на ринок нові 
торгові марки.  

Попит на заморожені овочі та фрукти зазнає значних сезонних 
коливань - улітку споживчий попит зменшується в 2...3 рази, із жовтня 
попит знову зростає.  

Слід зазначити, що глибина спаду обсягів реалізації замороже-
них овочів у літній період постійно зменшується, тобто частка спожи-
вачів цих продуктів зростає не тільки в сезон пікового споживання, але 
й у період спаду.  

Асортимент заморожених продуктів сьогодні достатньо різно-
манітний. Недовіра до продуктів швидкого заморожування поступово 
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відходить у минуле. Споживач тепер уже знає, що в заморожених про-
дуктах набагато більше вітамінів і мінеральних речовин, ніж у консер-
вованих або навіть свіжих, які зберігались на складах. Адже саме пові-
тря, а не холод діє згубно на вітаміни.  

На даний година випускається широкий асортимент замороже-
них овочів, фруктів і ягід. Поряд з овочами та овочевими сумішами, 
які традиційно мають попит, “родзинкою" асортименту стають ягоди, 
причому як садові (суниця, малина, смородина), так і лісові (чорниця, 
ожина, журавлина, брусниця).  

Якщо розглянути співвідношення між замороженою продукці-
єю, те можна побачити, що 47% припадає на окремі овочі, 41% − на 
овочеві суміші, близько 10% − це заморожені фрукти та ягоди, зали-
шок припадає на фруктово-ягідні суміші. 

У цілому ж можна припустити, що найближчим годиною темпи 
зростання українського ринку замороженої продукції будуть збільшу-
ватись або, принаймні, залишатися на цьому ж рівні.  

Більше 70 років тому Кларенс Бірдсее розробив метод шокового 
заморожування продуктів харчування, що стало найбільшим винахо-
дом в історії харчової промисловості. Під час перебування в Арктиці 
Бірдсее міг спостерігати, як свіжа риба майже миттєво заморожувалася 
в умовах льоду, вітру й низької температури. Більш того, після її при-
готування було помічено, що за смаком і консистенцією така риба 
практично не відрізнялася від тільки що виловленої. Результатом бага-
торічної роботи Бірдсее стала система, що забезпечує шокове заморо-
жування риби, м'яса й овочів, упакованих у водонепроникні картонні 
коробки.  

Розглядаючи процес заморожування, у ньому можна виділити 
три інтервали зміни температури в центрі продукту від +20 до 0° С, від 
0 до -5° С та від мінус 5 до -18° С (рис 16.1., залежність 1). 

На першому етапі відбувається охолодження продукту від +20 
до 0° С. Зниження температури продукту отут відбувається пропор-
ційно кількості роботи, яка витрачається на відведення тепла.  

Другий етап – перехід з рідкої фази у тверду за температур        
від 0 до -5° С. Робота з відведення тепла від продукту досить значна, 
однак температура продукту практично не знижується, а здійснюється 
кристалізація приблизно 70% рідких фракцій продукту. Цей етап діс-
тав назву підморожування.  

На третьому етапі відбувається доморожування за температур 
продукту від мінус 5 до -18° С. Зниження температури знову йде про-
порційно роботі, якові виконує холодильна машина. Традиційна тех-
нологія заморожування, реалізована низькотемпературними холодиль-
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ними камерами за температури в камері від мінус 18 до -24° С. Година 
заморожування в холодильних камерах складає 2,5 години й більше. 
При цьому вирішальну роль відіграє швидкість процесу. 

 
 

 
Рис. 16.1. − Характеристика процесу заморожування харчових    

продуктів: 
 1 − звичайний процес; 2 − форсований процес; I − охолодження;    

II − підморожування; III − доморожування; IV − шокове заморожування 
 

 
Установлено тісний зв'язок якості продукту зі швидкістю замо-

рожування. Численні експериментальні дані свідчать про вплив швид-
кості заморожування на розміри кристалів льоду, на структурні та 
ферментативні зміни в продуктах. 

Ідея технології шокового заморожування полягає у форсуванні 
режимів охолодження, підморожування і доморожування продуктів 
(рис. 1, залежність 2). Дане форсування забезпечується двома спосо-
бами збільшення швидкості відбору тепла від продукту: зниження 
температури середовища до мінус 30...-35° С; прискореним рухом 
холодоносія (у ролі якого в камері виступає повітря), що забезпечуєть-
ся вентилюванням випарника і відповідно інтенсивним обдуванням 
продукту. Слід відзначити, що подалі зниження температури приводи-

Т, 0С 

τ⋅102, с 
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ти до невиправданих витрат потужностей і небажаних деформацій 
продукту, нерівномірність процесу стає занадто значною. 

Шокове заморожування здійснюють у морозильних камерах або 
швидкоморозильних апаратах за температури від мінус 30 до -35° С, де 
холодне повітря, пройшовши через випарник, подається вентилятором 
на поверхню продукту, забезпечуючи інтенсивну тепловіддачу. Висока 
швидкість охолодження дозволяє швидко перейти з рідкої фази у твер-
ду. При цьому кристали льоду формуються практично одночасно в 
клітці та міжклітинних перегородках (клітки залишаються неушко-
дженими) і значно менших розмірів. Унаслідок цього структура тка-
нин свіжого продукту залишається практично незмінною. 

 
16.3. Зберігання плодоовочевої продукції в              

регульованому газовому середовищі 

 
Основною формою взаємодії плодів і овочів з навколишнім се-

редовищем є процес дихання. Під час зберігання виділяється теплота 
дихання. Однак у повітря виділяється не все тепло, тому що частина 
його використовується клітиною для обмінних реакцій і на процес 
випару, частина запасається у вигляді хімічно зв'язаної енергії. 

Біологічна роль дихання полягає в тому, щоб забезпечувати жи-
ві тканини плодів і овочів енергією, необхідною для їхньої життєдія-
льності. 

Поряд з випаром вологи процес дихання неминуче супроводжу-
ється збитком маси плодів і овочів. Тому такі втрати називаються при-
родними. Їх можна знизити шляхом регулювання інтенсивності дихан-
ня й випари вологи, що має важливе практичне значення. 

Зберігання у звичайних умовах припускає звичайне повітряне 
середовище з нормальним вмістом в атмосфері кисню, вуглекислого й 
іншого газів. Сумарний вміст кисню й вуглекислого газу в повітрі 
становить близько 21%. 

Зберіганням у регульованому газовому середовищі (РГС) вва-
жають зберігання плодів у середовищі з певною концентрацією С02 і 
кисню при певній температурі. При цьому той або інший газовий ре-
жим підбирається таким чином, щоб зберегти нормальний дихальний 
газообмін, а також правильне співвідношення між температурою й 
станом плодів. 

Плоди, поміщені в замкнуте середовище, завдяки природному 
дихальному обміну змінюють парціальний тиск СО2 і кисню в навко-
лишній атмосфері. У міру зберігання плодів кількість кисню в атмос-
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фері знижується й відповідно знижується його парціальний тиск. У 
цьому зв'язку дихання плодів уповільнюється. 

Концентрація СО2 при цьому зростає. Але за певних умов за-
надто низький зміст у навколишнім середовищі кисню й високий вміст 
СО2 (більше 10%) для деяких видів продуктів може викликати фізіоло-
гічні розлади. 

У регульованому газовому середовищі в порівнянні зі зберіган-
ням у звичайному повітряному середовищі краще зберігається якість 
плодів, довше зберігається зелене фарбування, уповільнюються гідро-
літичні процеси розпаду протопектину (плоди довше залишаються 
твердими). 

У регульованому газовому середовищі практикується також 
зберігання черешків рослин і насіння багаторічних трав. СО2 і кисень 
впливають також на біосинтез етилену в плодах і його біологічну дію 
на процеси дозрівання. 

Для утворення етилену й активного його впливу на процеси до-
зрівання необхідно високий вміст кисню в навколишнім середовищі 
(тобто достатній парціальний тиск кисню). При низькому парціально-
му тиску кисню плоди не дозрівають навіть у присутності етилену, 
тому для нормального дозрівання плодів (томатів, бананів і т.д.) пови-
нен бути вільний доступ повітря. 

Для вповільнення процесів дозрівання й подовження строків 
зберігання плодів з одночасним збереженням їхньої високої якості 
необхідно створювати відповідному кожному сорту газовий режим 
зберігання. 

Залежно від складу газового середовища розрізняють три осно-
вних типи регульованої атмосфери: 
• традиційна регульована атмосфера (Traditional Controlled 
Atmosphere) (вміст кисню 3...4%, вуглекислого газу 3...5%; 
• с низьким вмістом кисню LO (Low Oxygen) – 2...2,5% О2 і 
1...3% СО2; 
• с ультранизьким вмістом кисню ULO (Ultra Low Oxygen). 
Вміст кисню в камері менше 1...1,5%, вміст СО2 0...2%. Установлено, 
що при низькокисневому зберіганні краще зберігаються твердість, 
свіжість, кислотність плодів, знижується або повністю усувається ймо-
вірність поразки засмагою. 

Існують різні технології створення газового середовища й збері-
гання плодів у регульованому газовому середовищі: 
1. Технологія швидкого зниження концентрації кисню RCA (Rapid 
Controlled Atmosphere). З моменту завантаження камери концентрація 
кисню знижується до 2,5...3% за 1...3 дня. 
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2. ILOS (Initial Low Oxygen Stress) − надшвидке зниження рівня 
кисню в камері за короткий проміжок часу. 
На практиці реалізується технологія ULO + ILOS для зберігання яблук, 
наприклад, Голден Делішес. Зниження вмісту кисню з 21% до 5% здій-
снюється за 8...10 годин з моменту завантаження камери. 
Склад атмосфери підтримується на рівні 0,9% О2 і 1,2% СО2. Керуван-
ня здійснюється за допомогою комп'ютеризованої системи контролю. 
Після семи місяців зберігання досягаються кращі результати по схо-
ронності продукції в порівнянні із традиційним газовим середовищем. 
3. LECA (Low Ethylene Controlled Atmosphere). У даній технології 
передбачене зниження рівня етилену в камері за допомогою каталітич-
ного конвертера етилену. Установлено, що зниження рівня етилену й 
підтримка його на рівні нижче 1ppm сприяє кращому збереженню 
твердості й придушує розвиток засмаги. Ця технологія досить широко 
використовується для зберігання яблук, ківі, груш, цитрусових. 

Для створення й підтримки регульованого газового середовища 
в цей час застосовуються адсорбери СО2, генератори азоту й кисню, 
каталітичні конвертери етилену.  

Адсорбуючий пристрій вуглекислого газу (газопромивач) вида-
ляє з холодильних камер вуглекислий газ, а також частину газу етиле-
ну. Газопромивач містить активоване вугілля, що дозволяє адсорбува-
ти (зв'язати) молекули вуглекислого газу. Вуглекислий газ видаляється 
з холодильної камери шляхом транспортування повітря з холодильної 
камери через активоване вугілля й потім назад у камеру.  

На додаток до панелі керування, на якій програмуються операції 
всіх холодильних камер, пристрій що адсорбує оснащений газопроми-
ваючими легенями. Ця запатентована система гарантує забезпечення 
ультранизького вмісту кисню в холодильній камері, а на практиці фак-
тично перешкоджає якому-небудь проникненню кисню в холодильну 
камеру.  

Вентилятор низького тиску обмежує до мінімуму споживання 
енергії, що є важливою перевагою, оскільки газопромивач працює 
більшу частину доби.  

Азотний генератор PSA (тиск, коливання, адсорбція) робить чи-
стий азот з повітря навколишнього середовища. Зокрема, він може 
бути використаний для видалення або витиснення кисню з камери.  

PSA генератор складається із двох баків з високоякісним CMS 
(вуглецевий молекулярний просіювач). Молекулярне сито може адсо-
рбувати молекули кисню певний проміжок часу. Після насичення од-
ного бака відбувається автоматичне перемикання на другий бак за 
допомогою змінного клапана. У наповненому баку відбувається про-
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цес регенерації для наступного циклу за рахунок скидання тиску в 
баку через випускні адсорбуючі молекули кисню. Цей простий прин-
цип значно збільшує надійність і тривалість терміну служби обладнан-
ня.  

Газ етилен виділяється продуктами й стимулює дозрівання. Ко-
нтроль над вмістом етилену дає можливість зберігати продукти трива-
лий період часу. Для видалення газу етилену з холодильної камери 
використовується конвертор.  

Етилен конвертор складається із двох колон, кожна з яких 
оснащена теплонакопичувачем, каталізатором, елементами нагрівання 
й одним вентилятором. У кожній колоні повітря з холодильної камери 
направляється нагору й змінно нагрівається. Згодом повітря проходить 
через каталізатор, де частки етилену розпадаються. Потім потік повіт-
ря проходить через другий каталізатор, у якому етилен що залишився, 
остаточно розпадається й повітря знову охолоджується.  

При зберіганні винограду, цитрусових застосовують абсорбери 
сірчистого ангідриду SО2. Доцільним уважається застосування одного 
адсорбера СО2 на одну камеру. У практиці зустрічалося використання 
адсорберів СО2 великої продуктивності, установлюваних централізо-
вано на кілька камер, але при цьому виникало багато проблем, зокре-
ма: 
• потужність і, відповідно, енергоспоживання адсорбера великі 
й при роботі однієї-двох камер явно завищені; 
• загальна довжина пластикових трубопроводів збільшується, 
зростає також і ймовірність витоків у трубопроводах і в місцях прохо-
дження через стіни; 
• існує небезпека, що у випадку поломки якого-небудь клапана 
на розподільній лінії тиск усередині камери може різко зрости або 
зменшитися (залежно від клапана), приводячи іноді до ушкодження 
панелей і структури стелі й стін. В одиночних адсорберах клапани не 
використовуються, тому що кожний апарат прямо з'єднаний з каме-
рою; 
• зростає складність монтажу й керування установкою; 
• процес регенерації є більш тривалим, чим процес поглинання. 
При однаковому змісті адсорбенту одиночний адсорбер з одним резер-
вуаром працює продуктивніше великого адсорбера із двома резервуа-
рами. 

При проектуванні камер схову із РГС необхідно брати до уваги 
наступні фактори: 
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• необхідно забезпечити коректний підбор холодильного облад-
нання (схема охолодження, холодопродуктивність, поверхня повітроо-
холоджувачів, кратність повітрообміну); 
• зберігання плодів у камерах із РГС здійснюється при темпера-
турі 0...+40 С і відносної вологості повітря 90...95%; 
• герметизація камери повинна забезпечувати максимальну 
газонепроникність. Підлога, стіни, стеля, місця стикувань різних еле-
ментів, двері повинні забезпечувати необхідну герметичність. Товщи-
на сэндвіч-панелей, як правило, передбачається 100...120 мм. Перед 
здачею в експлуатацію необхідно проводити спеціальний тест на гер-
метичність; 
• погана ізоляція камери приводить до збільшення потужності 
холодильного обладнання, зниженню відносної вологості й погіршен-
ню якості збереженої продукції; 
• результати зберігання залежать також від якості закладається 
продукції, що, і від періоду збору врожаю. 

 
16.4. Використання рідкого льоду − нова технологія 

заморожування рибної продукції 

 
Рідкий гелеподібний лід (Binary Ice) − це нове прогресивне сло-

во в охолодних технологіях, покликане допомогти виробникам проду-
кції як можна довше зберегти свіжість і якість своїх продуктів. 

Рідкий гелеподібний лід − це суміш мікроскопічних крижаних 
кристаликів і рідини. Рідкий лід − це охолоджувальне середовище для 
риби й морепродуктів, що не наносить ушкодження продукції, обволі-
кає рибу з усіх боків, сприяє дуже швидкому охолодженню риби й 
підтримує високу якість свіжої охолодженої рибопродукції протягом 
тривалого строку.  

Рідкий лід може мати різну концентрацію (5%...30%), це дозво-
ляє легко транспортувати його усередині судна по трубопроводах за 
допомогою звичайних насосів, а так само дає можливість, використо-
вуючи одну установку, робити рідкий лід як для тривалого зберігання 
риби, так і для ефективного попереднього охолодження рибної проду-
кції перед переробкою або глибокою заморозкою, що у свою чергу 
скоротить час циклу заморозки в плитковому апарату, підвищивши 
при цьому його добову продуктивність (рис. 16.2). 

Використання рідкого льоду переважно з наступних причин:  
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• рідкий лід обволікає рибопродукцію з усіх боків, перешко-
джаючи контакту з повітрям, тим самим блокує окислювання тканин і 
влучення в них мікроорганізмів; 
• помітно вповільнюються процеси розкладання внутрішньої 
структури рибопродукції й ріст бактерій. 

 

  
 

Рис. 16.2. Отримання рідкого льоду 
 

Наприклад, вміст у тканинах mesophill aerobiosis і anaerobiosis 
microbial на 14 день зберігання в рідкому льоді, в 100 разів менше, ніж 
при зберіганні в лускатому льоді, а вміст lipolysis micro organisms на 14 
день зберігання в рідкому льоді в 10 000 разів менше, ніж при збері-
ганні в лускатому льоді (рис. 16.3). 

 
 

 
 

Рис. 16.3. Верхня тріска оброблена в лускатому льоді, а нижня − у 
рідкому льоді 
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На теперішній час випускаються установки рідкого льоду на 

власних виробництвах пыдприэмств, а так само комплектуються тан-
ками-накопичувачами рідкого льоду, для зручності роботи  із велики-
ми обсягами рибопродукції, що поступають циклічно. Для рибопере-
робних берегових підприємств, пропонуються пластикові танки-
накопичувачі, для морських судів з вилову риби, танки-накопичувачі з 
нержавіючої сталі. Продуктивність установок становить від 200 до 
2000 кг льоду в годину, при споживанні енергії від 5 до 40 кВт/годину. 

Останнім часом широке поширення одержують установки рід-
кого льоду RF виробництва Китайської республіки. 

При використанні традиційних методів охолодження, таких як 
RSW (Охолоджена морська вода), пластівці льоду або інші форми 
твердого льоду, риба засипала недостатньо швидко (рис. 16.4), внутрі-
шня температура риби була недостатньо низкою. Завдяки методу шви-
дкого приспання риби з використанням рідкого льоду (Bubble 
Slurry™), вона менше б'ється, що попереджає її ушкодження, втрату 
ваги, а також небажані біологічні й хімічні реакції, що знижують 
якість риби.  

 
 

 
Рис. 16.4. Тривалість процесу заморожування із застосуванням     

різних видів льоду 
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На графіку показана різниця у швидкості приспання риби при 

використанні пластівців льоду й рідкого льоду Bubble Slurry™ порів-
няно з іншими методиками. В експериментах використовувався морсь-
кий лящ вагою 330 г, вихідна температура 300 С. 

Основні переваги рідкого льоду: 
• кращі охолодні властивості порівняно із традиційними мето-
дами; 
• потужність і швидкість охолодження в 3...5 разів вище; 
• покриває 100% поверхні охолоджуваного продукту; 
• тривалий час зберігаються всі якості й властивості свіжого 
продукту довше, ніж при охолодженні будь-якими іншими методами. 

 
16.5. CAS заморожування 

 
«CAS: система живих клітин» − так називається збірник статей 

англійською мовою, випущений японською фірмою ABI Co., Ltd. У 
цьому виданні з фотографіями продуктів, отриманих за допомогою 
нової технології заморозки, докладно пояснюється сутність винаходу, 
способи його застосування, приводяться думки фахівців різного про-
філю. CAS − це скорочення від англійського словосполучення CELLS 
ALIVE SYSTEM (система живих клітин). 

Відкриває збірник виступ Норіо Овада (Norio Owada), президен-
та фірми ABI. Він розповідає, що 35 років тому він почув про феномен 
«замороженого дощу». Це трапляється, коли дощ ударяється об який-
небудь об'єкт у холодні зимові місяці. Тоді пан Овада й зробив висно-
вок, що природа цієї енергії ще не з'ясована. Він зацікавився, чи можна 
одержати цей ефект штучно, відвідав кілька університетських профе-
сорів, що володіють можливостями наукових експериментів. Але спі-
льних досліджень не вийшло. У технічній літературі не найшлося під-
казок, тому самостійні спроби спочатку до успіху не привели. Потім у 
нього з'явилася ідея, що полягала в тому, що «заморожений дощ» по-
винен бути отриманий за допомогою магнітної енергії Землі. Ініціати-
вним кроком розвитку подальших робіт стало застосування діелектри-
чного фризера, що використовував слабку енергію, щоб заморозити 
вершки або крем. Метод діелектричного заморожування привів до 
позитивних результатів при заморожуванні тістечок. Однак з його 
допомогою було нелегко досягти результатів, які задовольнили б фахі-
вців сільського господарства, рибної, молочної, тваринницької й хар-
чової індустрії. Необхідно було розвивати технологію. Працюючи в 
співдружності з медиками, пан Овада став успішно розвивати CAS, що 
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зовсім відрізняється від технологій швидкої заморозки продуктів. Ме-
тою досліджень було повернути їжі її оригінальну, первозданну сві-
жість. Щоб розвити технологію такого роду, дослідники запропонува-
ли провести випробування ряду великих переробних компаній, що 
працюють в області сільського господарства, рибної й молочної про-
мисловості. Виробники харчових продуктів, приготовлених за техно-
логією CAS, після серії досвідів затверджували про високу якість за-
морожених продуктів. Це розширило їхньої можливості, і фірми змог-
ли поставляти не тільки свіжу сезонну їжу. А компанія ABI із задово-
ленням пояснює різницю між традиційним швидкоморозильним обла-
днанням, ціль якого − поліпшити якість замороженої їжі, і CAS, її ціль 
− повернути їжі первозданний стан і свіжість. 

Приєднання CAS-функцій до існуючих швидкоморозильних 
апаратів без використання всяких добавок дозволяє значно поліпшити 
смак продуктів. До досліджень були притягнуті багато з людей, у тому 
числі посли й члени урядів з Ірландії, Великобританії, Мексики, Кана-
ди, Іспанії, країн Середнього Сходу, Китаю, і звичайно, японські чино-
вники вищого кола. Це було зроблено для того, щоб ефективно вико-
ристовувати джерела інформації й домогтися результату, коли країни 
всього світу почнуть вибирати їжу високої якості й смаку, схоронності 
й здоров'я.  

Коли ABI поставляє CAS-системи в інші країни основним виро-
бникам замороженої продукції, компанія постачає покупців сервісни-
ми системами. Використовуючи Інтернет-комунікації, ABI-центр зав-
жди контролює, як CAS-система експлуатується. 

CAS − є функція, що забезпечує свіжість і гарний смак їжі і її 
складовим. Обладнання, розроблене ABI, рівномірно робить слабку 
енергію в швидкоморозильному обладнанні, передаючи її на створення 
й утримання гарного смаку їжі. Фотографії, зроблені під електронним 
мікроскопом, показують явна відмінність у стані заморожених тканин 
двома способами − без застосування CAS і з його допомогою. У пер-
шому випадку пофарбовані часточки їжі й вода замерзають ізольовано, 
окремо й це добре видно на знімках. У другому випадку − рівномірно 
(рис. 16.5). 

Використання електромагнітних коливань приводить молекули 
води в обертання навколо власної осі (на відміну від вібрації, як у мік-
рохвильовій печі), що запобігає їх кластеризації й формування криста-
лів льоду, що ушкоджують клітинні стінки. Це обертання також штуч-
но знижує температуру замерзання води приблизно до мінус 7° С, коли 
продукт досягає цієї температури, електричне поле відключається, і 
він промерзає наскрізь майже миттєво. При цьому, CAS використовує 
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на 30% менше енергії, чим звичайні морозильні камери, і діє в кілька 
разів швидше, залежно від типу продукту. 

 

 
                           а                                                         б 
 

Рис. 16.5.  Кубики льоду отримані при заморожуванні води               
з харчовим барвником: 

 а − з використанням технології CAS;  
б − без використання технології CAS 

 
 

Після заморожування характер зразка не міняється й при більш 
низьких температурах, що знижують активність ферментів. Подальше 
заморожування може бути зроблене і пізніше, коли продукт уже зовсім 
заморожений і кристалізація льоду зупинена. 

Одна дуже проста демонстрація того, як CAS запобігає утво-
ренню кристалів льоду, полягає в тому, що можна заморозити скляну 
пляшку, наповнену водою. Рівень води залишається незмінним, скло 
цілим, а вода − кристально чистою, за винятком декількох міхурів. 

CAS-морозильник контактує з установкою CAS-сховища, що 
використовує той же принцип і поступово підтримує слабкі гармонійні 
коливання магнітного поля в продуктах харчування. Польовий вплив 
на атоми в їжі, узгодження магнітного моменту електрона й магнітного 
потоку усувають будь-які бактерії, що є присутнім у їжі (бактерії та-
кож замерзають, за винятком деяких, але й вони просто залишаються в 
товщі льоду, без розмноження). 
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Норіо Овада запатентував свій винахід, тому показує будову 
машини, демонструє її достоїнства. Його лабораторія перебуває в То-
кійському університеті. 

СAS-установка виглядає як звичайний холодильник з моніто-
ром, що вказує внутрішню температуру морозильної камери. Інші 
конструктивні складові також звичайні, хоча електроніка, що робить 
електромагнітне поле, має очікуваний термін служби 30 років. 

Щоб продемонструвати невидиме змінне поле, великий магніт, 
що перебуває усередині морозильної камери, злегка вібрує, збільшую-
чи амплітуду під час включення. Ця система не створює небезпеки для 
здоров'я, також як і земне магнітне поле. 

Вона генерує таку ж кількість енергії, як стільниковий телефон. 
Деякі японські вчені прийшли до думки, що подальший розви-

ток ідеї CAS перспективний не тільки для харчової промисловості, 
медицини, але й для багатьох інших областей інженерної справи. 

Недавно з'явилися відомості, що п'ятьома японськими універси-
тетами досліджується можливість застосування CAS для заморозки 
людських органів. Результати на сьогоднішній день свідчать про те, 
що CAS-заморожування дійшла до високого ступеня досконалості, а от 
наступне розморожування органів ще зберігає в собі таємниці, тому 
що й при цьому способі, тканинам наноситься деякий збиток. 

Якщо ці дослідження будуть успішні, це змінить медичний біз-
нес трансплантантів назавжди. 

CAS-зберігання дозволяє зменшити окислювання на 98% (зале-
жно від продукту) у порівнянні зі звичайним. І це при більш високих 
температурах. Так, тунець, що зберігається при мінус 60 °С у звичай-
них морозильниках має очікуваний термін придатності від одного 
року, поки окислювання не позначиться на жирах. CAS-сховище, що 
діє при економічній температурі (мінус 40°С), може зберігати тунця 
протягом двох років без втрати свого первісного смаку, текстури й 
аромату (рис. 16.6). 

Можна допустити, що CAS-заморожування буде ефективніше 
нинішньої технології заморожування. Якщо CAS-морозильники бу-
дуть коштувати стільки ж, як традиційні, для вибору фірмам не будуть 
потрібні аналітики. Однак поки це не так. Одиниця CAS-обладнання 
коштує приблизно вдвічі дорожче, ніж деяке традиційне. 

Вигода полягає в тому, що як тільки CAS-заморожені продукти 
починають залишати завод, вигода починає зменшуватися, здатність 
запобігати окислювання знижується до нормального рівня. Разом з 
тим, CAS продемонструвала свій потенціал, будучи освоєної, оціненої 
й прийнятої однієї з найбільших японських рибальських компанією. 
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Рис. 16.6. Фотографії продуктів зроблені за допомогою електронно-
го мікроскопа:  

а − сардина заморожена з використанням технології CAS;  
б − сардина заморожена традиційним способом;  

в − яловичина заморожена з використанням технології CAS;  
г − яловичина заморожена традиційним способом;  

д − васабі (японський хрін) заморожений з використанням            
технології CAS;  

е − васабі (японський хрін) заморожений традиційним способом 
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Справа в тому, що компанія зберігає свої запаси продукції в ре-
фрижераторних контейнерах. CAS дозволяє при зберіганні значно 
скоротити витрати на електроенергію. 

Скорочення цих витрат компенсує навіть капітальні витрати. 
Крім того, люди зуміли оцінити різницю між практично свіжими про-
дуктами й замороженими за традиційною технологією. Свіжі завжди 
привабливіші.  

Уявіть собі, що все вирощене може бути збережено й доставле-
не свіжим на ринки в будь-якій точці світу. CAS пропонує саме це. 

У Японії використовують цю технологію вже десять років. Пос-
тупово вона з'являється й в інших країнах. Відомо, наприклад, що між 
ABI і урядом Ірландії укладена угода про використання CAS, що до-
зволить забезпечити нації продуктами зі смаком свіжості круглий рік. 
Про цей меморандум повідомили багато японських і ірландських засо-
бів масової інформації. І інші країни прагнуть впровадити систему 
CAS. 

Багато урядових агентів, пов'язані із сільським господарством і 
переробкою морепродуктів часто відвідують дослідницький центр 
ABI, укладають угоди про технічну підтримку. 

У наші дні CAS використовується на Алясці для збереження 
молоки й ікри тріски, продуктів, які неможливо було раніше заморози-
ти, щоб зберегти ринкову цінність. У Франції постачальники інгредіє-
нтів використовують CAS-технологію для збереження тендітних виро-
бів з тесту, фуа гра, м'яса качки й трюфелів. Список таких продуктів 
постійно збільшується, туди додалися вершки, молоко, зелений манго, 
морський їжак, сашімі й суши, які вже з'явилися на ринку. До речі, 
суши являє гарний приклад можливостей CAS-заморожування. Доте-
пер при заморожуванні суши були необхідні добавки, що заміняють 
крохмаль. Ці добавки впливають на смак і текстуру рису. CAS-
заморожування дозволяє вперше обходитися без них. 

CAS уможливив навіть заморожування морського їжака. Раніше 
причиною серйозних труднощів при цьому був делікатний характер 
клітинних стінок. Тепер нова технологія заморожування (у сполученні 
із запатентованою технологією розморожування) дозволяє заготовлю-
вати морського їжака на піку його смаку, заморожувати й перевозити в 
Японію на зберігання. 
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Висновки 

 
На підставі перерахованого вище, можна зробити висновок, що 

шокове заморожування − це швидке зниження температури продукту з 
перетворенням води в кристали льоду.  

Температура визнана «одним з найважливіших чинників, що ви-
значають якість і безпеку продуктів харчування». Це означає, що, не-
зважаючи на безліч інших особливостей процесів або умов збережен-
ня, що впливають на продукт, саме температура завжди є єдиним ви-
рішальним фізичним чинником.  

Основні переваги зберігання фруктів у регульованому газовому 
середовищі полягають у кращому збереженні їхньої якості, подовжен-
ні строків зберігання, зниженні природного збитку й втрат від фізіоло-
гічних захворювань, викликуваних мікроорганізмами й низькими тем-
пературами, а також у збільшенні тривалості зберігання плодів у при-
родних умовах після вивантаження з камер. 

При холодильно-газовому зберіганні температура повітря в ка-
мерах у більшості випадків може бути трохи підвищена, завдяки чому 
значно зменшується небезпека псування фруктів від холоду (через 
зберігання їх при температурі, звичайно близької до стану замерзання). 

Відносна вологість повітря може бути також трохи збільшена, 
внаслідок чого істотно зменшується втрата вологи й, отже, усушка 
плодів. При цьому зовнішній вигляд їх не псується через зів'янення й 
зморщування. 

Рідкий лід застосовується для проміжного охолодження й збері-
гання з метою збереження форми й високої якості продукту. Завдяки 
рідкокристалічній структурі льоду відбувається найбільш повний кон-
такт із продуктом без його деформації й пігментації. 

Температура охолодження мінус 2° С і функція настроювання 
концентрації кристалів льоду від 20 до 50% дозволяють вибрати най-
більш оптимальний технологічний процес для різних видів морепро-
дуктів, що дозволяє уникнути ефекту „дубіння”. 

CAS-заморожування, на відміну від традиційного, не приводить 
до знебарвлення продуктів. Для покупців дуже важливо, що зберіга-
ється натуральний зовнішній вигляд. 

Норіо Овада хоче, щоб його винахід приносив користь рибалкам 
у країнах, що розвиваються. Так недавно з його допомогою були пере-
устатковані баржі рибалок із Сьєрра-Леоне, на яких установили СAS-
морозильні камери для збереження улову креветки. Ще один з його 
проектів допомагає рибалкам Філіппін ловити, обробляти й зберігати 
тунця безпосередньо для продажу в супермаркетах Японії. Овада по-
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чуває, що його винахід допоможе скоротити розрив між багатими й 
бідними в країнах, що розвиваються. 

Таким чином, розглянуті способи зберігання харчової продукції 
дозволять розширити асортимент продукції для холодильного збері-
гання, а також забезпечить високу якість продукції з збереженням всіх 
поживних речовин та привабливого зовнішнього вигляду. 
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Abstract: The section provides an analysis of the problems, principles and methods of 

separation of mixtures of grain crops as raw materials for processing and food industries. It 

was found that in recent years for various reasons in the grain after the harvest increases the 

number trudnootdelimyh weed seeds and impurities and the allocation of these mixtures on 

most commercially available grain cleaning machines with pneumatic sieve-indented working 

bodies is not possible. Therefore, the main method of treatment of seeds of cereals and other 

cultivated plants from trudnootdelimyh impurities is to develop new methods and tools for 

cleaning. Submitted analysis of constructions of separators, as well as energy consumption of 

processes and equipment for the separation of grain mixes. It was found that the greatest 

energy intensity have special-cleaning machines that are usually used for the isolation of the 

grain mixes trudnootdelimyh impurities. An algorithm for analyzing the physical and 

mechanical properties of grain mixtures and their separation from a matrix of divisibility and 

separation methods. The possibility of separation of grain mixes trudnootdelimyh by use in 

cleaning machines of the principle of separation of grain mixes of combination of features 

offered energy-efficient methods and apparatus, including the impact separators without the 

cost of energy in the process of separation. To develop and validate the parameters of the 

process of separation of grain mixes with differences in the elastic properties of the 

components of the mixture in the course of repeated impact, proposed the construction of 

multi-impact separator, shows the experimental studies confirmed the high efficiency of the 

process. 
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Вступление 

 
Зерно и семена многих сельскохозяйственных культур являются 

важнейшим сырьем для пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти. Основными из них являются зерновые, зернобобовые и крупяные, 
а также соя, рапс, подсолнечник, горчица, конопля и др. 

Зерно и семена после уборки и предварительной очистки со-
держат некоторое количество семян сорных растений, зерен других 
культур, органических и минеральных примесей, а также поврежден-
ных, дефектных и мелких зерен основной культуры. Наличие в зерне 
или семенах этих примесей ухудшает их качество, поэтому одно из 
основных условий обеспечения количественно-качественной сохран-
ности зерна – это своевременная его очистка. Целью очистки являют-
ся: обеспечение требуемого качества зерна, а, следовательно, качества 
муки и крупы, так как в некоторых случаях, из-за наличия в зерне се-
мян ядовитых сорняков, оно становится непригодным для использова-
ния; улучшение условий хранения зерна; освобождение транспортных 
средств от перевозки части сора и, следовательно, снижение стоимости 
транспортировки зерна; уменьшение зараженности зерна вредителями 
хлебных запасов; создание более благоприятных условий для сушки 
зерна; повышение качества семенного материала. Повышение качества 
семенного материала, в свою очередь, необходимо потому, что каче-
ственные семена дают больший урожай с более высокими технологи-
ческими параметрами как сырье пищевой промышленности. 
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Очистка семян зерновых, зернобобовых и других культурных 
растений в прошлом и до настоящего времени осуществляется, в ос-
новном, на зерноочистительных машинах с воздушно-решетно-
триерными рабочими органами, то есть по различию размерных и 
аэродинамических свойств семян культурных, сорных растений и 
примесей. Семена сорных растений и примеси, близкие по размерным 
и аэродинамическим свойствам с семенами культурных растений, 
считаются трудноотделимыми. 

В пшенице, например, трудноотделимыми сорными примесями 
считают мешочки головни, рожки спорыньи, а также семена софоры 
толстоплодной, синеглазки полевой, гречихи татарской, плевела опья-
няющего, гелиотропа опушенноплодного, марьянника полевого, дикой 
редьки и другие. К трудноотделимым зерновым примесям в пшенице 
относят ячмень, в ячмене – пшеницу. В семенах проса трудноотдели-
мыми сорными примесями считают семена куриного проса, щетинника 
сизого и другие. В семенах конопли – семена гречишки вьюнковой и 
амброзии полыннолистной, в семенах гречихи –семена дикой редьки, в 
семенах гороха – семена гороха, пораженные брухусом. Трудноотде-
лимые примеси встречаются также в семенах подсолнечника, овса, 
горчицы, рапса и других культур. 

Снижение культуры земледелия, износ парка зерноочистительных 
машин, а также перенос с поля на поле с семенами культурных растений 
семян сорняков, не выделившихся при очистке, приводит к резкому уве-
личению засоренности полей. В результате этого в продовольственном 
зерне и семенах значительно увеличивается количество примесей, как 
сорных, так  и культурных растений. 

Исследованиями установлено, что с течением времени  проис-
ходит  своеобразное приспособление семян  сорных растений к куль-
турным признаками делимости, по которым они ранее отличились от 
семян основной культуры, и по которым происходило их разделение 
на зерноочистительных машинах. Это явление достаточно хорошо 
наблюдается для семян плевела льняного, которые с течением времени 
стали настолько близкими по размерам и аэродинамическим свойствам 
с семенами льна, что разделить их на воздушно-решетно-триерных и 
пневматических семяочистительных машинах стало практически не-
возможно [9]. Аналогичное явление наблюдается для семян проса и 
его засорителей – щетинника сизого и проса куриного, и других куль-
тур. 

В связи с этим очевидно, что в ближайшее время устранение 
причин увеличения количества трудноотделимых примесей в зерне 
после его уборки и очистки на воздушно-решетно-триерных рабочих 
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органах не представляется возможным. Поэтому основным средством 
снижения засоренности семян зерновых и других  культурных расте-
ний является разработка новых методов и средств очистки семян от 
трудноотделимых сорняков и примесей. 

Эти методы должны быть разработаны на основе использования 
менее изученных физико-механических характеристик смесей, таких, 
как фрикционные, упругие, форма, удельный вес, цвет и другие; раз-
работки средств, в реализации которых разделение смеси осуществля-
ется по комплексу физико-механических свойств, то есть, последова-
тельном разделении смеси по различным признакам делимости в од-
ном устройстве на различных рабочих органах (простейшее из них − 
воздушно-решетная машина), а также в результате разработки средств 
сепарации сыпучих материалов по совокупности физико-
механических свойств, то есть, разделении сыпучей смеси по несколь-
ким признакам делимости на одном рабочем органе, например, 
виброфрикционном сепараторе, где разделение осуществляется по 
различию фрикционных, упругих свойств и по форме частиц смеси. 

 
17.1. Принципы и способы разделения зерновых 

смесей 

 
Принципы разделения зерновых смесей основаны на различии 

физико-механических свойств частиц смеси. Основные физико-
механические свойства следующие: длина, ширина, толщина, форма, 
аэродинамические свойства, упругость, коэффициент трения, шерохо-
ватость, удельный вес, электрофизические свойства, цвет, влажность. 
При выборе способа разделения смеси в первую очередь учитывают те 
признаки, по которым обеспечивается наиболее полное разделение 
исходной смеси на фракции с заданными показателями качества. 

Для исследования физико-механических свойств применяют 
статистические методы, выражая результаты измерений в виде вариа-
ционных рядов или вариационных кривых. 

Н.Н. Ульрих, развивая статистические методы определения де-
лимости смесей В.П. Горячкина, С.А. Васильева, Н.Н. Летошнева, 
показал, что для решения в каждом конкретном случае вопроса о воз-
можности разделения смеси недостаточно изучать вариации каждого 
признака в отдельности, а необходимо определить корреляцию при-
знаков, и на основании этого, выбрать схему сепарирования. 

В сущности, в большинстве выпускаемых промышленностью 
сложных зерноочистительных машин и технологических линий по 
очистке зерна и семян и используется предложенный им метод. 
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Разделение смесей по размерам осуществляется, в основном, на 
решетах и триерах. Для разделения смеси по толщине применяют ре-
шета с продолговатыми отверстиями. Для разделения по ширине при-
меняют решета с круглыми отверстиями. 

Сепарацию на плоских решетах осуществляют при круговом, 
поступательном или возвратно-поступательном движении решет. 

Если применяют цилиндрические решета, то их вращают вокруг 
оси решетного цилиндра. 

Кинематические параметры колебаний плоских решет характе-
ризуются частотой и амплитудой. Если частота колебаний достаточно 
велика, а амплитуда мала, то сепарацию на таких решетах называют 
вибросепарацией. 

Для разделения смеси по длине применяются в основном ци-
линдрические и дисковые триеры. 

Для разделения смесей по аэродинамическим свойствам приме-
няют пневматические сепараторы. Рабочим органом этих сепараторов 
является воздух, а основным параметром разделения смеси – скорость 
витания частиц смеси в воздушном потоке. Скорость витания зависит 
от плотности воздуха, коэффициента аэродинамического сопротивле-
ния и миделева сечения. 

Миделиво сечение – это площадь проекции зерна на плоскость, 
перпендикулярную направлению воздушного потока. От величины 
миделева сечения во многом зависит эффективность сепарации. Если 
форма частиц смеси отличается от шарообразной, а зачастую это так, 
то площадь миделева сечения – величина переменная. Например, для 
пшеницы и ржи наибольшая площадь сечения может отличаться от 
наименьшей в 6 раз, а для овсюга более, чем в 10 раз. Это означает, что 
сила воздействия воздушного потока на одну и ту же частицу будет 
также колебаться в этих же пределах. Из-за этого, несомненно, эффек-
тивность разделения смесей в пневмосепараторах снижается. 

Если же создать условия, при которых частицы смеси будут 
ориентироваться в воздушном потоке в определенном положении, т.е. 
стабилизировать площадь миделева сечения, то эффективность пнев-
мосепарации можно увеличить.  

 
17.2. Анализ конструкций сепараторов для            

разделения зерновых смесей 

 
Конструкции сепараторов для разделения сыпучих материалов 

можно разделить на три группы. 
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Первая группа – это сепараторы, в которых используется один 
признак разделения, например, сепараторы, рабочим органом которых 
являются решета с круглыми отверстиями, триеры и др. 

Вторая группа – это сепараторы, в которых разделение осу-
ществляется последовательно  по двум и более признакам. 

Сепарацию смесей в сепараторах, использующих признаки раз-
деления последовательно, будем называть «сепарация по комплексу 
физико-механических свойств». Сепарация по комплексу физико-
механических свойств осуществляется, например, в воздушно-
решетно-триерных машинах СМ-4, Петкус-Гигант и др. 

Третья группа – сепараторы, у которых при разделении исполь-
зуется комбинация свойств одновременно на одном рабочем органе. 
Сепарацию в таких сепараторах будем называть «сепарация по сово-
купности физико-механических свойств». К таким сепараторам можно 
отнести, например, вибрационные сепараторы с фрикционными не-
перфорированными поверхностями, падди-машины и другие. 

Понятно, что для очистки сыпучих смесей используются сепа-
раторы всех трех групп. Но большинство  выпускаемых промышлен-
ностью зерноочистительных машин традиционно имеют воздушно-
решетно-триерные рабочие органы: один из них, либо комбинацию в 
зависимости от назначения машины. 

Разделение смесей, которые имеют близкие характеристики 
размеров и аэродинамических свойств, на таких машинах выполнять 
практически невозможно. Для сепарации трудноразделимых смесей 
применяют сепараторы, разделяющие смеси по другим свойствам: 
фрикционным, упругим, форме, удельному весу, плотности, цвету и 
другим, чаще всего используя их в совокупности. Лишь при разделе-
нии по плотности, шероховатости и цвету не используется совокуп-
ность признаков. 

Необходимо отметить, что некоторые из физико-механических 
свойств недостаточно изучены, а другие, возможно, еще и не раскры-
ты. 

Для разделения трудноразделимых смесей по плотности (или 
удельному весу) применяют сепараторы с рабочим органом в виде 
водно-солевых растворов, или воды. Этот метод редко применяется из-
за громоздкости процесса, неоднократной промывки семян после 
очистки в водно-солевых растворах и повышенных затратах на сушку 
семян. 

Для разделения смесей по цвету применяются фотоэлектронные 
сепараторы, не получившие распространения из-за небольшой произ-
водительности и сложности применяемого оборудования. 
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Следует указать, что наиболее спелые и зрелые семена облада-
ют наименьшей влажностью, а, следовательно, и наибольшей упруго-
стью. Таким образом, при сепарации, выделяя наиболее упругие зерна 
(при прочих равных физико-механических свойствах), можно сразу 
после уборки выделить наиболее здоровые и спелые зерновки, наибо-
лее качественные, как для переработки, так и для дальнейшего воспро-
изводства. 

Для разделения смесей по упругим свойствам применяются от-
ражательные поверхности. При сепарации смесей на отражательных 
поверхностях по упругости происходит их разделение по влажности 
(спелости), что установлено многими исследователями. Этот способ 
особенно целесообразно применять для разделения зерна непосред-
ственно после обмолота, так как свежеубранное зерно содержит в сво-
ем составе зерна разной влажности (от 10 до 50 %) при средней около 
22 %. Однако он не нашел широкого применения из-за низкого каче-
ства разделения, которое объясняется тем, что сепарация происходит 
при однократном ударе об отражательную поверхность. Поскольку 
семена сельскохозяйственных культур имеют неоднородную физико-
механическую структуру и различную форму, то величина их отскока 
от отражательной поверхности, а, следовательно, и качество разделе-
ния, зависит от того, какой точкой ударится семя об отражательную 
поверхность. Для дальнейшего развития этого способа сепарации зер-
на еще не найден метод ориентации его при ударе и поэтому необхо-
димо разработать сепараторы с многократным ударом об отражатель-
ную поверхность. 

Для разделения смесей по шероховатости используются элек-
тромагнитные сепараторы ЭМС-1А, СМЩ-04. Они применяются для 
сепарации семян трав, льна-долгунца и др. Эффективность этих ма-
шин, однако, низкая, и потери семян в отходы с магнитным порошком 
составляют до 30 %. При очистке, например, семян льна-долгунца 
получают только 50 % семенного материала за один пропуск. Исполь-
зовать эти машины для сепарации продовольственного зерна нельзя. 

По электрофизическим свойствам разделение семян произво-
дится на диэлектрических и электростатических сепараторах, семяочи-
стительных машинах в поле коронного разряда и других, не получив-
ших распространения из-за малой производительности, неустойчиво-
сти работы при нестабильной влажности семян и других причин. 

Для разделения смесей по форме и шероховатости применяются 
винтовые сортировки «Змейка», наклонные горки и другие фрикцион-
ные сепараторы. Эти сепараторы применяются для очистки семян 
трав, овощных культур, зернобобовых, льна-долгунца и других куль-
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тур. Они недостаточно эффективны, например, при очистке семян 
льна-долгунца от плевела и других примесей. 

Для разделения смесей по удельному весу и аэродинамическим 
свойствам применяются пневматические сортировальные столы ПСС-
2,5,  СПС-5,0, концентраторы А1-БЗК и другие машины. 

Для разделения смесей по совокупности физико-механических 
свойств –упругих, фрикционных и плотности – применяются отража-
тельные сортировальные столы (падди-машины). Падди-машины 
очень чувствительны к режимам работы: малейшие изменения пара-
метров или свойств смеси приводят к нарушению процесса. Отража-
тельные столы являются единственной выпускаемой промышленно-
стью машиной, разделяющей смеси по этой совокупности. Поэтому 
разработка новых, более совершенных конструкций отражательных 
столов является важной задачей. 

По совокупности физико-механических свойств, размеров и 
плотности происходит разделение в сепараторах с анизотропными 
сепарирующими поверхностями, разработанных Л.Г. Гросулом [1]. 
Эти сепараторы достаточно эффективны при сепарации продуктов 
шелушения зерна, что свидетельствует в пользу поиска методов  раз-
деления трудноразделимых сыпучих смесей и разработки конструкций 
сепараторов по совокупности физико-механических свойств. 

В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом, разра-
ботаны и находят все большее применение вибрационные сепараторы 
с фрикционными неперфорированными поверхностями, разделяющие 
смеси по совокупности физико-механических свойств: упругих, фрик-
ционных и форме. Такие сепараторы применяются также в алмазной и 
абразивной промышленностях для вибросепарации шлифзерна, шлиф-
порошков и алмазных зерен, а также в горнорудной промышленности 
для обогащения асбестовых руд, сепарации вермикулита и графитовых 
концентратов. 

 
17.3. Энергоемкость процессов и оборудования для 

сепарации зерновых смесей 

 
Вопросам снижения энергоемкости при переработке и хранении 

зерна посвящены многочисленные работы, в большинстве которых 
рассматриваются вопросы снижения энергоемкости при сушке, хране-
нии и измельчении зерна, а также при перемещении воздушных пото-
ков в зерноперерабатывающих производствах. 

Вопросы снижения энергоемкости процессов и оборудования для 
сепарации зерновых смесей практически не изучались. Традиционно на 
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первое место ставился вопрос производительности и качества сепарации 
зерновой смеси независимо от удельного расхода энергии. При этом во-
просы энергоемкости собственно процесса сепарации были поставлены 
лишь в нескольких работах. 

В работе [5] рассматривалась целесообразность колебаний не 
решетного рабочего органа сепаратора, а зерна на решете. И хотя в 
этой работе рассматриваются вопросы повышения эффективности 
сепарации за счет пульсирующего воздушного потока, с помощью 
которого зерно встряхивается  на неподвижном решете, идея снижения 
энергоёмкости сепарации путем придания колебаний только зерну 
изложена уже в самом названии работы – «оставьте решето в покое». В 
работе не приведен КПД устройства для создания пульсирующего 
воздушного потока и, возможно, что энергоемкость этого устройства 
не ниже чем на колеблющемся решете. Совершенно очевидно, что 
идея встряхивать только зерно на решете заслуживает внимания, так 
как может позволить снизить энергоемкость процесса сепарации, но в 
работе об этом даже не упоминается. Это свидетельствует о том, что 
вопросам снижения энергоемкости в бывшем СССР значения не при-
давалось. 

Для снижения энергоемкости процесса сепарации можно ис-
пользовать резонанс. Динамика вибрационных машин резонансного 
типа рассмотрена в, работе [4]. Правда, как и в работе [5] вопросы 
снижения энергоемкости здесь также не рассматриваются. Очевидно, 
что этот метод снижения энергоемкости процесса сепарации и обору-
дования для его осуществления является перспективным, однако не 
применяется в разработке конструкций зерноочистительных  машин в 
основном из-за несовпадения режимов, обеспечивающих низкую энер-
гоемкость процесса и качественную очистку зерна. Большинством 
исследователей вопросы энергоемкости собственно процесса сепара-
ции не изучались из-за незначительной массы зерна, находящегося в 
рабочем органе, в сравнении с массой рабочего органа, так как дей-
ствительно основной расход энергии идет на привод в движение само-
го рабочего органа, без которого процесс неосуществим. 

Производительность, мощность и удельный расход энергии совре-
менных зерноочистительных машин, составленной с использованием 
системного подхода, приведены в табл.17.1. Из таблицы следует, что 
наименьшую энергоемкость имеют решетные виброцентробежные сепа-
раторы – 0,18 кВт·ч/т.  
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Таблица 17.1. 
Технические характеристики зерноочистительных машин 

Наименование  Производитель-
ность,  т/ч 

Мощ-
ность, кВт 

Удельный 
расход энер-
гии кВт·ч/т 

1 2 3 4 
Универсальные виброцентробежные зерноочистительные сепарато-
ры „СУЗІР′Я” 
Р8-БЦСМ-25-01 25 6 0,24 
Р8-БЦСМ-50-01 50 10 0,2 
Р8-БЦСМ-100 100 9 0,09 
Среднее значение  0,176 
Воздушные сепараторы 
АСХ–2,5 2,5 1,1 0,44 
АСХ-5 5 1,1 0,22 
Р1-БДЗ-5 5 1,1 0,22 
Р1-БДЗ-16 16 3 0,18 
Среднее значение  0,265 
Дисковые триеры 
ЗТК-5И 5 2,8 0,56 
А9-УТК-6 6 3 0,5 
А9-УТО-6 6 2,2 0,36 
А9-УТ2-0-6 6 1,68 0,28 
А9-УТ2-К-6 6 2,64 0,44 
Среднее значение  0,428 
Цилиндрические триеры 
БТС 5 3 0,6 
ТЛГ-8,3 8,3 3 0,36 
Р1-ББТ-700-16 16 6 0,37 
НО 5002 5 2,2 0,44 
ЛПК 2002 1,3 1,1 0,84 
Среднее значение  0,522 
Воздушно-решетные сепараторы 
ЗСМ-5 5 4,1 0,82 
ЗСМ-10 10 9,1 0,91 
ЗСМ-20 20 9,1 0,455 
А1-БЗГ 10 14,3 1,43 
СВУ-5К 5 5,5 1,1 
А1-БМС-6 6 4,2 0,7 
Среднее значение  0,9 
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1 2 3 4 
Специальные машины 
Падди - машина 1,7 2,2 1,29 
Пневмосортиро-
вальный стол БПС 

2,5 5,3 2,12 

Пневмосортиро-
вальный стол 
ПСС-2,5 

2,5 6,6 2,64 

Пневмосортиро-
вальный стол 
РОСС 057,50 

0,2 1,5 7,5 

Виброфрикцион-
ный сепаратор 

0,4 1,5 3,75 

Среднее значение  3,47 
 

У специальных зерноочистительных машин энергоемкость состав-
ляет 3,5 кВт·ч/т, то есть почти в 20 раз больше чем у решетных.  

Исключением здесь являются пневматические сепараторы, у ко-
торых рабочим телом является воздух, однако из-за низкого КПД вен-
тиляторов энергоемкость пневматических сепараторов выше, чем у 
решетных. 

По данным табл. 17.1 энергоемкость процессов сепарации на су-
ществующем оборудовании является достаточно высокой. В среднем 
она составляет 1,1 кВт·ч/т. При годовом производстве зерна в Украине 
(в среднем за последние годы 40 млн. тонн) расход электроэнергии 
только на предварительную и первичную очистку составит не менее 80 
млн. кВт часов. Особенно высока энергоемкость машин специального 
назначения для сепарации трудноразделимых сыпучих смесей. Во мно-
гих случаях из-за отсутствия средств для сепарации трудноразделимых 
сыпучих смесей на производстве используют многократные пропуски 
смесей через рабочие органы существующих машин, что приводит, 
кроме увеличения энергоемкости, к снижению качества зерна и увели-
чению потерь зерна в отходы. 

В начале раздела уже упоминалось, что при выборе способа 
разделения в первую очередь учитывают те признаки, по которым 
осуществляется наиболее полное разделение смеси. При этом жела-
тельно учитывать корреляцию признаков. С использованием традици-
онных средств сепарации применение корреляционных признаков 
возможно при выборе первого решета, то есть разделения по толщине 
или ширине. Как правило, затем или одновременно используется раз-
личие в аэродинамических свойствах, затем длине (триеры) далее по 
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аэродинамическим свойствам и удельному весу (камнеотделительные 
машины и пневматические сортировальные столы) или по шерохова-
тости (скатные горки). Уточненный и дополненный нами алгоритм 
анализа и сепарации зерновых смесей представлен на рис. 17.1. Из рис. 
17.1 следует, что с точки зрения минимальных энергозатрат после 
сепарации по размерам и аэродинамическим свойствам следует произ-
водить анализ и сепарацию по шероховатости поверхности семян, а 
затем по аэродинамическим свойствам и удельному весу. Сепарацию 
наиболее трудноразделимых зерновых смесей затем следует осу-
ществлять по упругим свойствам и форме на многоярусных ударных 
сепараторах. После этого по упругим свойствам, коэффициента трения 
и форме – на виброфрикционных сепараторах. Далее по размерам и 
форме – на сепараторах с ПНС и, наконец, по максимальному количе-
ству признаков – на гирационных сепараторах. 

 
17.4. Обоснование возможности сепарации            

трудноразделимых зерновых смесей 

 
Проведенный в предыдущих параграфах анализ способов сепа-

рации материалов, конструкций сепараторов для разделения трудно-
разделимых смесей и исследований физико-механических свойств 
трудноразделимых смесей позволяет установить связь признаков де-
лимости и способов (средств) их сепарации. Эта связь представлена 
нами в виде матрицы (табл. 17.2), в которой по вертикальным столб-
цам отмечены физико-механические свойства (признаки делимости) 
частиц смеси, а по горизонтальным строкам способы (средства) сепа-
рации сыпучих материалов. Знаком плюс отмечен признак делимости, 
по которому осуществляется сепарация. Плюсом в кружочке – сово-
купный признак делимости, а кружочком – физико-механические 
свойства, используемые в совокупности признака. Причем для нагляд-
ности, удобства поиска признака делимости и способа (средства) сепа-
рации, а также возможного дальнейшего прогнозирования развития 
способов и средств сепарации сыпучих материалов вниз по строкам 
отмечено преимущественно увеличение количества признаков делимо-
сти, используемых в совокупности. 

Первые пять способов (средств) сепарации используются в ма-
шинах общего назначения. При этом в решетах с треугольными отвер-
стиями используется в совокупности два признака делимости – шири-
на и форма, а вот аэродинамические свойства являются совокупным 
признаком делимости.  
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Все остальные способы применяются для сепарации труднораз-
делимых сыпучих смесей.  

 
Рис. 17.1. Схема алгоритма анализа и сепарации зерновых смесей. 
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Таблица 17.2. 
Матрица признаков делимости и способов (средств) сепарации 

сыпучих смесей 
Признаки делимости 
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Ф
ор
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а 
по
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ре

чн
ог

о 
се

че
ни

я 

1 
Решета с продолго-
ватыми отверстиями 

+          

2 
Решета с круглыми 
отверстиями 

 +         

3 Триеры   +        

4 
Решета с треуголь-
ными отверстиями 

 +        + 

5 
Пневматические 
сепараторы 

   ⊕       

6 
Машины для разде-
ления по цвету 

    +      

7 
Гидравлические 
сепараторы 

     +     

8 
Электростатические 
сепараторы 

      ⊕    

9 
Электромагнитные 
сепараторы 

       +   

10 
Скатные поверхно-
сти, змейки, горки 

       +  + 

11 Падди-машины      +  + + + 

12 
Пневматические 
сор-тировальные 
столы 

   ⊕  +     
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13 
Виброфрикционные 
сепараторы с ячеи-
стой поверхностью 

+ + +     + + + 

14 
Виброфрикционные 
сепараторы 

       + + + 

15 
Отражательные 
поверхности 

       + + + 

16 Сепараторы с ПНС + +        + 

17 
Гирационные сепа-
раторы 

+ + + +  +  +  + 

⊕ – совокупный признак делимости. 
 
 
 

Шестой, седьмой и восьмой способы (средства) сепарации 
находятся в стадии лабораторного экспериментирования. Электромаг-
нитные сепараторы применяются в основном для сепарации семенных 
смесей трав. Змейки, горки не находят применения из-за низкой про-
изводительности и недостаточно высокого качества разделения. 

В падди-машинах в совокупности используется четыре признака 
делимости и они применяются для сепарации трудноразделимых сы-
пучих смесей на крупозаводах. 

Наибольшее распространение для сепарации трудноразделимых 
сыпучих смесей получили пневматические сортировальные столы, у 
которых в совокупности используются аэродинамические свойства и 
удельная масса. Аэродинамические свойства – признак совокупный, 
поэтому можно принять, что в пневматических сортировальных столах 
используется шесть физико-механических свойств в совокупности. 
Необходимо отметить, что на пневматических сортировальных столах 
удается разделить многие трудноразделимые смеси. 

В виброфрикционных сепараторах с ячеистой поверхностью, 
разработанных Л.Г. Гросулом, используется также шесть признаков, 
но в несколько иной совокупности, что позволяет эффективно исполь-
зовать эти сепараторы при сепарации крупопродуктов. 

Последние четыре вида сепараторов разработаны с участием ав-
тора этого раздела. В последней строке табл.2 представлен способ 
сепарации сыпучих смесей, в котором впервые для сепарации исполь-
зован эффект Магнуса. В совокупности в этом устройстве использует-
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ся семь физико-механических свойств, поэтому следует считать это 
устройство одним из наиболее перспективных для сепарации трудно-
разделимых сыпучих смесей. 

Разработанные сепараторы позволяют снизить энергоемкость 
процессов и оборудования для сепарации трудноразделимых сыпучих 
смесей. 

Не претендуя на полноту представленных в табл.2 известных 
способов и средств сепарации, используя проведенный в предыдущих 
параграфах анализ, можно сделать вывод о необходимости разработки 
средств и способов сепарации трудноразделимых сыпучих смесей по 
совокупности признаков. 

Очевидно, что матрицу можно дополнить. Для этого необходи-
мо: 
• разработать способы и средства сепарации, в которых может быть 
использовано в совокупности несколько признаков делимости; 
• использовав признаки, в совокупности ранее не применявшиеся, 
либо путем усиления значимости одного из признаков; 
• путем более точного подбора параметров рабочего органа, соответ-
ствующим признакам делимости смеси; 
• путем разработки новых рабочих органов, в которых один или не-
сколько из известных признаков делимости используются многократ-
но. 

Перспективным является еще один путь, в разработке которого 
автор принимал непосредственное участие. Это – изменение (если это 
возможно), а еще лучше управление изменением физико-механических 
свойств одного из компонентов смеси. Это направление реализовано в 
ХСКТБ «Машприборпластик» (г. Харьков) путем изменения физико-
механических свойств россыпей полиолефиновых гранул с помощью 
нагрева гранул россыпи до наименьшей температуры размягчения 
одного из  компонентов (значительно изменяется при этом коэффици-
ент восстановления скорости при ударе), и последующем разделении 
смеси на виброфрикционном сепараторе [7]. С участием автора он 
апробирован и при сепарации семян трав после скарификации, когда 
нарушаются свойства оболочки семян, и соответственно их физико-
механические свойства, (шероховатость, коэффициент трения, коэф-
фициент восстановления скорости при ударе). Перспективность ис-
пользования этого способа очевидна, однако его детальная проработка 
и обоснование требуют специальных исследований. 
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17.5. Разработка и экспериментальные исследова-

ния ударных сепараторов 

 
Для разделения зерновых смесей по упругим свойствам про-

мышленностью выпускается лишь одна машина, так называемая пад-
ди-машина. Хорольский машиностроительный завод изготовил не-
сколько таких сепараторов. Широкого распространения, однако, эти 
машины не получили из-за сложности конструкции, недостаточно 
высокой удельной производительности, большой металло- и энергоем-
кости и ряда других причин. Попытки разработать устройства, кроме 
падди-машин, разделяющие зерновые смеси по упругим свойствам, 
изобретателями предпринимались и представлены в работах [1, 2, 8]. 
Однако  устройство, описанное в [1], не нашло применения из-за не-
высокого качества сепарации, а сепараторы, описаные в [2, 8], не 
нашли распространения из-за сложности конструкции. 

Наиболее простым по конструкции и не требующим энергоза-
трат (за исключением подъема семян на определенную высоту) явля-
ется ударный сепаратор – наклонная плоскость, о которую ударяются 
семена при падении и отскакивают, в зависимости от упругости на 
определенную величину. 

Основным недостатком такого устройства является то, что ча-
стицы смеси разделяются, испытав однократный удар о наклонную 
плоскость. При однократном ударе частиц не шарообразной формы 
(все семена являются такими) о наклонную плоскость, траектории 
полета семян после удара будут во многом зависеть от положений 
частицы относительно плоскости в момент удара, и по этой причине 
семена с различными упругими свойствами могут попадать в один и 
тот же приемник, то есть качество разделения смеси при однократном 
ударе будет недостаточным. Если же частица будет несколько раз 
соударяться с плоскостью, то за счет осреднения по поверхности ча-
стицы точек контакта с плоскостью при ударах на результат сепарации 
повлияет среднее значение коэффициента восстановления скорости, 
что существенно повысит качество. 

Улучшить качество работы ударных сепараторов можно путем 
использования многократного удара семени об отражательные сепари-
рующие поверхности. Многократные соударения семян с отражатель-
ными поверхностями позволяют как бы осреднить их упругие свойства 
и тем самым точнее разделить смесь по упругим свойствам.  

Рассмотрим упругие отражения частицы от наклонной деки в 
течение нескольких ударов, испытуемых ею на наклонной плоскости. 
Для упрощения выражений примем удар обсолютно упругого тела с 
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коэффициентом восстановления скорости Rу=1. Схема движения ча-
стицы представлена на рис. 17.2. 

 

 
Рис. 17.2. Схема соударений частицы с наклонной плоскостью 

 

Скорость частицы в момент первого удара равна ghV 20 = , 

где h – высота падения. Начальная скорость частицы после отражения 
от плоскости имеет то же значение, но другое направление, симмет-
ричное относительно оси У. Проекции начальной скорости 

 
Уравнения движения частицы в проекциях на оси 
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Подставляем это значение в уравнение движения по оси х 

   
Проекции скорости в момент второго удара 

 
Знак «-» соответствует моменту падения, знак «+» – моменту 

отражения, т.е. Vу меняет только знак. 
В момент n-го удара проекции скорости после отражения будут 

равны 

 
Таким образом, по оси х проекция скорости все время возраста-

ет, а по оси У – остается постоянной (при условии Rу=1). 
Промежутки времени между ударами не зависят ни от каких пе-

ременных величин и поэтому одинаковы для всех положений. 
 
Найдем расстояние х2 между точками второго и третьего ударов 

  
Продолжая таким же путем вычисления, найдем, что расстояние 

между точками n-го и n+1-го ударов равно 
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личных начальных скоростях падения (V0=1;2;3 м/с) и различных уг-
лах наклона плоскостей отражения. 

 
Таблица 17.3. 

Расстояние между отскоками (п=5) 
N 
Rу 

1 2 3 4 5 

0,2 0,011 0,021 0,032 0,042 0,053 

0,3 0,024 0,048 0,072 0,096 0,119 
0,4 0,042 0,085 0,127 0,17 0,212 

 
 
На рис. 17.3 и 17.4 приведены результаты расчетов при различ-

ных Ry и начальной скорости V0 = 2 м/с. 
 
 

 
Рис. 17.3 Дальность полета частицы после первого удара 

V0=2м/с; 1 – Rу=0,1; 2 – Rу=0,2; 3 – Rу=0,3; 4 – Rу=0,4 
 
Результаты расчетов показывают, что в диапазоне изменения ко-

эффициента восстановления от Rу=0,1 до Rу=0,4 (значения для реальных 
зерен), наиболее приемлемыми (с конструктивной точки зрения) являются 
параметры: V0=2 м/с, α=300. Для случая V0=3 м/с размеры наклонных 
плоскостей неприемлемы с конструктивных соображений. Для режима с 
V0=1 м/с дальности отскоков соизмеримы с размерами частиц и поэтому 
для сепарации этот режим непригоден. Очевидно, что сорные примеси и 
зерна с Rу≤0,1 будут практически скользить по плоскости и сойдут уже с 
первой деки для режима сепарации с V0=2 м/с, α=300. 
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Рис. 17.4. Дальность полета частицы в процессе пяти отскоков: 

1 – Rу=0,2; 2 – Rу=0,3; 3 – Rу=0,4; α=300;V0=2м/с 
 
Для определения конструктивных параметров сепараторов с 

многократным ударом рассмотрено соударение частицы с наклонной 
плоскостью и определена дальность полета за n-ударов. Используя 
зависимость дальности полета частицы, после первого удара и пяти 
ударов установлены поперечный и продольный размеры сепарирую-
щих поверхностей разработанного многоярусного ударного сепаратора 
(поперечный – 0,2 м, продольный – 2,1 м), не имеющего привода. 

Принцип многократности удара зерна о сепарирующую поверх-
ность использован в устройстве, схема которого представлена на рис. 
17.5 [6]. 

Устройство выполнено в виде многоярусного ударного сепара-
тора.  

На рис. 17.5 представлен один модуль. Их количество определя-
ется необходимой производительностью сепаратора. 

 
Рис. 17.5. Схема многоярусного ударного сепаратора 
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Многоярусный ударный сепаратор состоит из питающего бун-

кера 1, наклонных с продольно-поперечным наклоном неперфориро-
ванных дек 2 и приемников продуктов разделения 3. 

В этом устройстве зерновая смесь из питающего бункера последо-
вательно поступает на каскад отражающих дек. Деки имеют поперечный 
и продольный наклоны по отношению к горизонту, и расположены так, 
что зерновая смесь, испытав удар об одну, соударяются с рядом располо-
женной. Чем выше упругость зерна, тем большее количество ударов оно 
испытывает в промежутке между рядом расположенными деками, а, зна-
чит, и на большее расстояние вдоль продольной оси переместится от ме-
ста подачи. Сойдя с верхних дек, зерно под действием силы тяжести 
вновь набирает необходимую скорость и ударяется о деку, расположен-
ную ниже, но уже со смещением от места подачи на расстояние, пропор-
циональное, в конечном итоге, упругости зерна. Далее процесс повторяет-
ся во втором ярусе, а затем и во всех остальных, нижерасположенных 
парах дек (ярусах). 

В нижней части устройства расположены приемные емкости, и 
наиболее упругие зерна, в конечном итоге, попадут в самый дальний 
от питающего устройства приемник. Соответственно дробленые, щуп-
лые и наименее упругие будут находиться в ближних от питателя при-
емниках. Общий вид многоярусного ударного сепаратора представлен 
на рис. 17.6. 

 

 
 

Рис. 17.6. Общий вид модуля многоярусного ударного сепаратора 
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На рис. 17.7 представлены результаты экспериментальных ис-
следований многоярусного ударного сепаратора на сепарации семян 
гороха влажностью 8,6% и 24,3%. 

 

 
 

Рис. 17.7. Распределение целого гороха: с влажностью 8,6% –  
и влажностью 24,3 –    ; α=4°, β=55° 

 
 

 
Из рис. 17.7 видно, что в дальние, от питающего бункера, при-

емники попадает большее количество гороха с меньшей влажностью, а 
в ближние, от питающего бункера, приемники – с большей влажно-
стью. Разделение такой смеси возможно в соотношении 8:1. 

На рис. 17.8 представлены результаты сепарации семян проса. 
Анализ графиков показывает, что из семян проса можно выделить 
до 52 % кондиционных семян, при исходной засоренности 15%. 

Были проведены также экспериментальные исследования по 
очистке на многоярусном ударном сепаторе отходов семян рапса после 
очистки на воздушно-решетно-триерных машинах. Содержание семян 
рапса в смеси составило 46,1%, или, если пользоваться общепринятым 
термином, засоренность составляла 53,9%. Для определения опти-
мальных параметров сепарации был применен метод симплекс плани-
рования многофакторного эксперимента. В результате проведенных 
исследований установлено, что продольный угол наклона сепарирую-
щих поверхностей составляет 6,50, поперечный – 45,10 при фиксиро-
ванной подаче 50 кг/час. Эту же смесь пропускали на устройстве с 
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однократным ударом наклонной плоскости. Результаты экспериментов 
представлены на рис. 17.9, рис. 17.10. 

 
 
 

 
Рис. 17.8. Распределения семян проса –      и его засорителя –    ;  

α=8°, β=45° 
 
 

 
Рис. 17.9. Сепарация семян рапса на многоярусном ударном         

сепараторе: 
           – рапс; 

          – куриное просо; засоренность смеси – 53,9%; α=6,5°, β=45,1° 
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Рис. 17.10. Сепарация семян рапса на наклонной плоскости: 

– рапс; 
– куриное просо; засоренность смеси – 53,9%. 

 
 
Из рис. 17.9 следует, что за один пропуск этой смеси на много-

ярусном ударном сепараторе можно получить до 50,2% кондиционных 
семян. При однократном ударе на наклонной поверхности получить 
кондиционные семена, как видно из рис. 10, не удается. 

Производительность одного модуля многоярусного ударного 
сепаратора при сепарации семян гороха составляет 220 кг/час, рапса, 
горчицы и проса – до 50 кг/час. 

На процесс сепарации в многоярусном ударном сепараторе 
энергия не затрачивается, т.к. частицы в процессе сепарации переме-
щаются только под действием силы тяжести. 

Затраты энергии в многоярусном ударном сепараторе возможны 
только на подъём сыпучей смеси в бункер, но они необходимы для 
всех сепараторов. Отсутствие подвода энергии на процесс сепарации 
позволяет использовать его в небольших хозяйствах для сепарации 
зерна прямо на поле сразу после уборки с подачей зерна в бункер 
вручную или с помощью простейших приспособлений. 

 
Выводы 

 
1. Проведен анализ существующих методов и средств сепарации и 
очистки зерновых смесей как пищевого сыпучего сырья. Показано, что 
в связи с возрастающей засоренностью почв и увеличивающимся из-
носом парка зерноочистительных и сепарирующих машин, существу-
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ющие системы машин не обеспечивают необходимого качества подго-
товки зерна к дальнейшей переработке. Пневмо-решетно-триерные 
средства уже не в состоянии выполнять предъявляемые к ним требова-
ния. Решение проблемы может быть найдено на основе использования 
многопараметрических методов, базирующихся на сепарации по сово-
купности новых, прогрессивных технологических признаков. 
2. Выполнен анализ энергоемкости современных зерноочистительных 
машин. Установлено, что в среднем удельный расход электроэнергии 
зерноочистительных машин составляет 1,1 кВт·ч/т. Наибольший у 
специальных машинах для сепарации трудноразделимых сыпучих 
смесей – 3,5 кВт·ч/т. 
3. Предложена матрица связи признаков делимости и способов сепа-
рации, позволяющая четко и определенно судить о целесообразности 
применения того или иного признака, или способа, о направлении и 
путях повышения эффективности разделения трудноразделимых зер-
новых смесей. 
4. Установлено, что в диапазоне изменения коэффициента восстановле-
ния от Rу=0,1 до Rу=0,4 (значения для реальных зерен), наиболее прием-
лемыми (с конструктивной точки зрения) являются параметры: V0=2 м/с, 
α=300. Для случая V0=3 м/с размеры наклонных плоскостей неприемлемы 
из конструктивных соображений. Для режима с V0=1 м/с дальности от-
скоков соизмеримы с размерами частиц и поэтому для сепарации этот 
режим непригоден. Очевидно, что сорные примеси и зерна с Rу≤0,1 будут 
практически скользить по плоскости и сойдут уже с первой деки для ре-
жима сепарации с  V0=2 м/с,  α=300.  
5. Разработан модуль многоярусного ударного сепаратора, позволя-
ющий осуществлять сепарирование по упругим свойствам частиц. На 
примере разделения семян рапса засоренностью 53,9 % на устройстве 
для разделения сыпучих смесей по упругим свойствам показана воз-
можность сепарирования трудноразделимой смеси многократным 
ударом. 
Определены оптимальные параметры сепарации отходов семян рапса 
засоренностью 53,9 %. Продольный угол наклона сепарирующих по-
верхностей составляет 6,50, поперечный 45,10. выход очищенной фрак-
ции при таких параметрах и подаче смеси 50 кг/час составляет 50,2 %. 
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Вступ 

 
Постійне загострення глобальних екологічних проблем призво-

дить до того, що все більше людей усвідомлює їх наслідки як загрозу 
власному існуванню і шукає засоби задоволення своїх потреб, здатні 
цю загрозу зменшити. Реакцією бізнесу на ці зміни у споживацьких 
пріоритетах стала необхідність посиленого врахування екологічних 
аспектів своєї діяльності і формування іміджу екологічно-
відповідального, «зеленого» виробника. Ефективна реалізація таких 
змін у іміджі і реальній діяльності бізнес-структур вимагає реформу-
вання традиційного комплексу маркетингу і залучення ефективних 
маркетингових інструментів, до яких належать прийоми маркетингу, 
що відображають певні стандартизовані способи досягнення окремих 
цілей підприємства [1]. 

 
18.1. Розвиток «зеленого» маркетингу 

 
«Зелений» маркетинг виник у відповідь на зростання породжу-

ваних виробничою діяльністю людини екологічних проблем і пройшов 
донині ряд стадій у своєму розвитку, від екологічного маркетингу, 
який концентрувався на заходах з компенсування екологічної шкоди, 
до маркетингу стійкого розвитку, спрямованого на розвиток і просу-
вання всіх видів діяльності, спрямованих на підтримку стійкого розви-
тку людства [2]. «Зелений» маркетинг є засобом підвищення цінності 
зеленої складової вартості бренда і базується на класичній парадигмі 
кількох Р (4P, 5P чи 7P залежно від галузі) [3]. 

Успішна реалізація «зеленого» маркетингу вимагає застосуван-
ня ряду інноваційних інструментів, здатних забезпечити адекватну 
оцінку екологічних зусиль бренду та переваг його продуктів спожива-
чем. За базовою підставою формування «зеленого» іміджу дослідники 
розрізняють функціональний (на основі функціональних характерис-
тик продуктів та процесів) та емоціональний (на основі емоціонально-
го впливу на споживача через активацію позитивних емоцій внаслідок 



ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ 

 

458 

задоволення від власного екологічно відповідального вибору продукту 
чи послуги, сприяння розв’язанню екологічних проблем чи активації 
приємних асоціацій, пов’язаних з природою) маркетинг. Стратегія 
«зеленого брендингу», як показав П. Хартман, має залучати обидва 
способи у нерозривній єдності [4]. Успішна реалізація такої стратегії 
вимагає застосування ряду інноваційних інструментів, здатних забез-
печити адекватну оцінку екологічних зусиль бренду та переваг його 
продуктів споживачем. Необхідність таких інструментів визнається 
всіма дослідниками [5;6], проте їх опис, класифікація та способи вико-
ристання або не досліджуються, або зводяться до окремих прикладів 
реалізації стандартних інструментів маркетингу чи прикладів успіш-
них заходів окремих підприємств [7]. Внаслідок цього доцільним є 
виявлення, аналіз і систематизація інструментів зеленого маркетингу у 
вигляді прийомів маркетингу, тобто конкретних дій стосовно конкрет-
них об’єктів комплексу маркетингу, спрямованих на досягнення цілей 
зеленого маркетингу у сучасних умовах. 

Проведені нами дослідження успішних маркетингових рішень 
дали змогу виявити ряд ефективних прийомів у сфері «зеленого» мар-
кетингу, частина з яких є різновидами раніше сформульованих марке-
тингових прийомів з акцентуванням уваги на екологічних властивос-
тях продуктів, а частина характерна саме для «зеленого» маркетингу. 
Аналіз всієї сукупності виділених прийомів дав змогу розподілити їх 
на ряд груп, зокрема прийоми «екопросування» товарів, прийоми 
«екопозиціонування», «екобрендингу», «екодиференціації» тощо [8]. 

Емпіричною базою проведеного дослідження слугували публі-
кації про діяльність організацій у галузі зеленого маркетингу, локальні 
та глобальні рейтинги компаній за ознакою «зеленості», веб-сайти 
провідних «зелених» корпорацій [9]. Виділені прийоми класифікува-
лися за: об’єктом та способом екопозиціонування; дією стосовно цього 
об’єкта та пріоритетною підставою формування «зеленого» іміджу 
бренду.  

За об’єктом екопозиціонування виділені прийоми були розподі-
лені на прийоми формування «зеленого» іміджу бренду через 

• екологічність продукції бренда;  
• екологічність способу створення пропозиції цінності;  
• «зеленість» місця створення / пропонування пропозиції                 

цінності;  
• «зеленість» способу пропонування / споживання пропозиції 

цінності; 
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• декларування підвищеної «екологічності» бренда у порівнянні 
з іншими на основі оцінки власними фахівцями чи незалежними екс-
пертами;  

• доведення до відомості споживачів екологічної спрямованості 
бізнесу;  

• участь у соціально привабливих ініціативах, екологічних про-
грамах;  

• залучення партнерів по бізнесу до екологічно відповідального 
способу ведення бізнесу; 

• вплив на сприйняття екологічних ініціатив бренда                         
споживачем;  

• залучення споживачів до зелених ініціатив;  
• посилення дії прийомів попередніх груп на свідомість                     

споживача.  
 

18.2. Інструменти «зеленого» маркетингу 

 
Приклади найрозповсюдженіших прийомів цих груп наведені 

нижче.  
Прийом «зелених» складових товару полягає на концентру-

ванні уваги на окремих екопривабливих складових продуктів бренду з 
перенесенням реальних чи уявних властивостей цих складових на 
властивості продуктів. Так, реклама пробіотичних молочних продуктів 
базується на концентруванні уваги споживачів на вмісті в них «корис-
них» бактерій: в рекламі бренду NEO «Імунеле» (Вімм-Біль-Данн) 
робиться ставка на лактобактерії, в рекламі бренду «Активія» (Danone) 
- на біфідобактерії тощо. 

Прийом «містить ... ». Прийом є різновидом попереднього, за 
якого екодиференціація бренду досягається через позиціонування про-
дуктів як таких, що містять особливо корисні речовини (вітаміни, бак-
терії, похідні рослин, продукти переробки, натуральні речовини тощо). 

Прийом «не містить ... ». Зворотній до попереднього прийом, 
за якого екодиференціація досягається через позиціонування продукту 
як такого, що не містить особливо шкідливих речовин, які можуть 
бути в інших аналогічних продуктах. Прийом полягає у підкресленні 
відсутності у складі продукту певних речовин, шкідливість яких може 
бути реально вельми проблематичною, але сприймається користувачем 
як екоознака. 

Прийом «зеленого» асортименту. Прийом полягає у розробці 
та просуванні на ринок екологічно привабливих модифікацій власного 
товару у екологічно привабливій упаковці. Coca-Сola урізноманітнила 
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свій асортимент включенням у нього більш «здорових» продуктів, 
таких, як соки (які нині складають 38% обсягу її товарної пропозиції) і 
всіляко пропагує здоровий, активний стиль життя. 

Прийом виключно «зеленого» асортименту ґрунтується на 
розробці та просуванні на ринок виключно «зелених» продуктів. Так, 
польська компанія Bio Planet з моменту свого заснування займається 
виробництвом та реалізацією виключно органічних продуктів харчу-
вання. Вся сировина для продукції Bio Planet потрапляє з сертифікова-
них польських та закордонних фермерських господарств, відповідає 
всім вимогам органічної продукції.  

Прийом «екорегіону» полягає у використанні в рекламних ме-
седжах бренду назв регіонів, які мають репутацію особливо екологічно 
привабливих, завдяки чому в уяві споживача продукт набуває «еколо-
гічності». Ці регіони можуть бути «галузево-нейтральними» (Байкал, 
Камчатка, Альпи) чи прив’язаними до певної галузі (французький 
Прованс – у парфумерії, Мертве море – у косметиці, Австралія – у 
виноробстві тощо).   

Прийом «зеленої» спеціалізації місця продажу полягає у від-
повідному позиціонуванні місця продажу, конкретного магазину чи 
цілої мережі. Компанія Whole Foods Market (WFM) створила найбіль-
шу в США мережу роздрібної торгівлі органічними продуктами хар-
чування, яка налічує більше 130 супермаркетів, що пропонують поку-
пцям більше 1200 найменувань продукції лише в чотирьох лініях влас-
них марок. В Україні також розвивається мережа реалізації органічної 
продукції, наприклад, магазини «Натур Бутік». Екологічно чисті про-
дукти харчування включаються в асортимент супермаркетів («Білла», 
«ЕКОмаркет»).  

Останнім часом прийом розповсюдився і на віртуальні місця 
продажу – інтернет-магазин «Green Market» (http://green-
market.com.ua/) спеціалізується виключно на продажі органічних про-
дуктів, в першу чергу продуктів харчування. 

Прийом «зелених» асоціацій передбачає включення у назву, 
слоган чи опис технології виробництва слів чи виразів, що асоціюють-
ся у споживача з екологічною чистотою. Так, очищувана сріблом горі-
лка «Срібна» асоціюється з чистими технологіями; інформація на упа-
ковках «Біола» про виготовлення продукту «у асептичних умовах» – зі 
стерильністю і якісністю обробки, під час якої зберігаються корисні 
речовини. Різновидами цього прийому є прийоми «зеленої назви», 
«зелених ключових слів» та «зелених асоціацій назви» — формування 
назви екопродукту з безпосереднім використанням екотермінів («еко», 
«зелений», «чистий»), слів, що асоціюються з екологічною чистотою, 
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природністю, здоров’ям, таких, як «біо» (за статистикою «Вімм-Білль-
Данн», префікс Bio дає приріст продажу у 15% стосовно звичайних 
йогуртів), «живий» («Живий йогурт», «Живинка», «Жива вода»), назв 
відомих екологічно чистих регіонів, речовин та їх похідних (чай «Кар-
патські трави», вода «Моршинська»), слів, які асоціюються з екологіч-
ною утилізацію чи переробкою відходів (екопляшки «Full Circle»). 

Прийом «персоналізації зеленого виробника» ґрунтується на 
збільшенні довіри щодо натуральності продуктів бренду у разі вигото-
влення його конкретним приватним підприємцем у порівнянні з про-
дуктами, виготовленими великими корпораціями. Європейські агроп-
ромислові асоціації все частіше заміняють вертикальну структуру на 
горизонтальну мережу окремих фермерських господарств, перетво-
рюючись на керуючі компанії. Для споживача продукт стає «приписа-
ним» до конкретної особи виробника (чиї прізвище і/чи фото наво-
дяться на упакуванні), яка особисто відповідає за якість продукту. Біля 
20% винопродукції Франції персоналізовано, на етикетках пляшок 
розміщена інформація про родини виноробів – продуцентів вина.                  
Перша приватна броварня у Львові у свої реклами залучає власника 
Андрія Мацолу, з яким вона і асоціюється. 

Прийом «еконостальгії» (прийом «щасливого дитинства») 
спирається на свідому чи підсвідому впевненість більшості споживачів 
у тому, що «раніше було краще» в плані екологічності товарів. Про-
дукт сприймається як більш екологічний, якщо його рекламує чи з ним 
асоціюється персонаж, «з минулого», який стає обличчям продукту. 
Гарантами натуральності і «сільської» екологічної чистоти служать 
«збудники» ностальгічних почуттів – бабуся («Бабусин продукт»), 
фермер («Веселий молочник») чи просто вигаданий казковий персо-
наж. Ніщо не виглядає так натурально, як корова в молочному вироб-
ництві («Фанні», «Ласуня») чи тролі, що виготовляють шоколад 
(«Milky Way»). 

Прийом «зеленого пакування» полягає у збільшенні екопри-
вабливості бренду через ековластивості пакування пропонованих ним 
продуктів. Розроблена в 2008 р. тара для напоїв Cola відрізняється від 
традиційної лише «зеленими» властивостями матеріалу: банка на 50% 
зроблена  переробленого алюмінію, а скляна пляшка – на 30% з            
повторно переробленого скла, що підкреслюється написом Recycle 
Now. Пластикові пляшки «Full Circle» заводу Yealands Estate для вин 
Sauvignon Blancа на 89 % легше, викидають при утилізації на 54% 
менше парникових газів і споживають при виробництві на 19% менше 
енергії за традиційні скляні пляшки того ж об’єму (0,75 л). Британські 
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супермаркети Tesco та Sainsbury’s активно просувають вина в таких 
пляшках під власною торговою маркою.  

Прийом може реалізовуватися заміною технології виготовлення 
чи матеріалу пакування (на природні чи вторинні матеріали), придат-
ністю пакування до переробки чи саморозкладання або зменшенням 
розмірів після утилізації. Тара «Full Circle» виготовляється за техноло-
гією DiamondClear, яка значно зменшує вміст кисню у пакуванні. 
Starbucks пропонує своїм клієнтам каву у кухлях з вторинної сирови-
ни; Coca-Cola Japan випустила питну воду l LOHAS в пластиковій 
пляшці, яка важить на 40% менше за звичайну і після використання 
може бути скручена в шматочок пластика, який займає на звалищі 
менше місця.  

Прийом повністю вторинного пакування полягає у анонсу-
ванні виготовлення пакування виключно з вторинної сировини разом з 
позитивними еконаслідками цього, і, опосередковано, позиціонуванні 
бренда як лідера у цій галузі. Компанія Pepsi створила першу в світі 
пляшку з повністю органічних вторинних матеріалів, які піддаються 
повній утилізації. Як наслідок, компанія скоротила використання плас-
тмаси на 100 мільйонів фунтів, і стала лідером у харчовій промислово-
сті в сфері використання вторинного поліетилен терефталату, завдяки 
чому значно зменшився обсяг викидів шкідливих речовин при вироб-
ництві тари.   

Прийом відмови від пакування передбачає пропонування еко-
продуктів без пакування. Так, компанія McDonald’s закуповувала си-
роп Coca-Cola в пластикових пляшках, упакованих в картонні ящики. 
Тепер цей сироп постачається в цистернах, як бензин, а з них перека-
чується просто в спеціальні баки, встановлені в підсобних приміщен-
нях ресторанів. Таке нововведення дозволяє економити 30,8 мільйона 
тонн упаковки в рік. 

Прийом демонстрування органічності продукту його паку-
ванням передбачає надання пакуванню форми, яка відбиває органічне 
походження товару чи демонструє його природну структуру. Мед 
Babees Honey продається у банках у формі бджолиного черевця; висо-
коякісна морська сіль фірми Soso пакується у контейнери у формі 
курячих яєць. Пакування LH2O португальского бренду природної 
мінеральної води Agua de Luso має форму, що імітує клітинну струк-
туру і дає змогу групувати пляшки, економлячи простір при транспор-
туванні і зберіганні, урізноманітнити викладку на полицях магазину.  

Прийом «історичної екодиференціації» спирається на вклю-
чення у рекламу товару реальних чи видуманих історичних фактів, які 
викликають у споживача уявлення про екологічну чистоту та натура-
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льність продукту. Найімовірніше, що пересічний споживач й гадки не 
має про те, як варили пиво монахи чи пили «квасовий» напій запорізь-
кі козаки, проте поєднання історичної легенди й сучасного товару 
спонукає споживача до визнання суперекологічності продукту – у 
давнину ж бо все було натуральне. Різновидом цього прийому є                 
«прийом історичної дати» (наприклад, львівське пиво «1715»), меха-
нізм якого базується на формуванні у споживача думки про незмін-
ність рецептури та технології виготовлення продукту з тих часів, коли 
все було натуральне і екологічно чисте. 

Прийом екологічної легенди (екологічного місця походжен-
ня) продукту. Прийом полягає у використанні в якості основи             
концепції екобренду чистоти чи унікальності походження продукту. 
Рекламна кампанія будується на образі екологічно чистої місцевості 
(джерела, регіону). Якщо просувається конкретне «місце на карті», 
воно може повністю злитися з назвою бренду, як це відбулося у випад-
ку з питною водою Evian (джерело в Альпах). «Моршинська» чи «Кар-
патська джерельна». При обґрунтуванні «екочистоти» нових регіонів, 
особливо вітчизняних, використовують додаткові аргументи. Напри-
клад, «Чисте вино» компанії «Айсберг» виготовляється, згідно рекла-
ми, у захищеній горами від шкідливих викидів долині Карпат, де пов-
ністю відсутня промисловість. 

Прийом екологічної легенди окремих складників продукту. 
Прийом передбачає використання в якості основної концепції просу-
вання продукту натурального походження і унікальності властивостей 
не самого продукту, а спеціалізованих додатків у ньому (вітамінів, 
мінеральних речовин тощо), наприклад, напій «Живчик» з екстрактом 
ехінацеї. 

Прийом «своє екологічніше» – це просування продуктів як 
екологічно привабливих внаслідок їх вітчизняного походження («укра-
їнське – значить натуральне, без генної модифікації тощо»). 

Прийом «залучення екоідентифікаторів» полягає у підкрес-
ленні «зеленості» виробника чи продавця продуктів завдяки                  
спорядженню їх певними етикетками, емблемами, пакуваннями, пояс-
неннями тощо. Компанія Safeway розташовує у магазинах вказівники 
місцезнаходження екологічно чистих продуктів з розтлумаченням їх 
переваг. Wal-Mart забезпечує екотовари спеціальними знаками і таб-
личками, розміщує інформацію про них у окремих буклетах. В мережі 
Supervalu цінникам продуктів надають 7 різних кольорів залежно від 
вмісту тих чи інших корисних для здоров’я речовин. Етикетка дизай-
нера Naoki Hirota у формі пісочного годинника при закінченні терміну 
придатності швидкопсувного харчопродукту завдяки наявності у мате-
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ріалі етикетки пігменту із червоної капусти, що реагує на аміак, змі-
нює колір, роблячи штрихкод нечитабельним.  

Прийом сертифікованого екомаркування. Для переконання 
споживача у екоякості свого продукту виробники вдаються до добро-
вільної сертифікації своїх продуктів з отриманням права на розміщен-
ня на своїй продукції чи її упаковці відповідних міжнародних екозна-
ків мережі екологічної маркіровки Global Ecolabelling Network – націо-
нальні екологічні знаки «Блакитний ангел» (Германія), «Скандинавсь-
кий лебідь» (країни Скандинавії, Швейцарія та Голландія), «Зелений 
журавель» («Екологічно чисто і безпечно», Україна), міжнародний 
знак країн ЄС «Квітка», логотип «Євролистя» для органічних продук-
тів, виготовлених у країнах ЄС тощо. 

Прийом декларативного екомаркування. Виробники розмі-
щують на продукції чи її упаковці так звані псевдоекознаки (несерти-
фіковані самостійно спроектовані емблеми), на яких зображуються 
природні об’єкти (рослини, тварини, гірські водоспади тощо), які асо-
ціюються у споживача з екологічною чистотою і природністю похо-
дження продукції. Реально ці екологічні властивості нічим не               
підтверджені, але наявність усміхненої корівки в овальній рамочці на 
молокопродукті з написом «Екомолоко Полтавщини», взірець какао-
боба на плитці шоколаду, логотипи «натурпродукт», «екопродукт», 
«біопродукт» справляють відповідний вплив на покупця. 

Прийом екологічного товарного знаку. Прийом аналогічний 
попередньому з тією різницею, що відповідний напис чи зображення є 
частиною зареєстрованого товарного знаку чи назви бренду (курчатко 
на продуктах бренду «Галицьке курча» ФГ «Яворівська птахофабри-
ка», гребінець півника у товарному знакові «Наша ряба», гусак – у 
знаку бренду птахопродуктів «Фуо Гра», бичок у товарному знакові 
бренду делікатесної яловичини «Сертифікований ангус» АТ «Миро-
нівський хлібопродукт» тощо). 

Прийом наочності природних інгредієнтів та близькості до 
природи реалізується спорядженням ділянок торгівельних залів, де 
продають екопродукти, взірцями чи образами їх основних інгредієнтів. 
Багато магазинів продовжують тему близькості до природи, створюю-
чи затишну «сільську» атмосферу у своїх залах та підкреслюючи сво-
єю назвою походження продуктів (мережа магазинів «Із села»).  

Прийоми «green gratis» (безкоштовність «зеленості» товару) та 
«green premium» (стимулювання ековідповідальності споживача з 
одночасним позиціонуванням себе як прихильника екологічної чисто-
ти та безпеки через преміювання екологічно відповідальних клієнтів) 
для продуктів харчування використовуються переважно при пакуванні. 
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Так, фірма Safeway реалізує екологічні надійні полотняні продуктові 
торби за собівартістю. Та ж компанія Safeway та інші каліфорнійські 
супермаркети стимулюють переробку відходів, пропонуючи п’ять 
центів кожному покупцеві, який повторно скористався своєю торбою. 

Прийом «reincarnating» (прийом екологічної утилізації             
відходів). Прийом полягає у підтримці проектів з екологічної утиліза-
ції власних відходів з виготовленням з них нових екологічних товарів з 
метою демонстрування екологічності власної продукції та «зеленості» 
бренду. Так, компанія Coca-Cola регулярно інвестує проекти з екологі-
чної утилізації пластикових пляшок і алюмінієвих банок. З метою 
акцентування власної екологічності найбільша у світі мережа 
кав’ярень Starbucks створила перші у світі керамічні кухлі для кави з 
вторинної сировини – глини від викинутих старих кухлів і тарілок. 

Прийом «екотиску». Механізм прийому спрямований на фор-
мування іміджу «зеленого бренду» через інформування про здійснення 
тиску на бізнес-партнерів з метою покращення екологічності їх това-
рів.  

Прийом власного екомаркування та екоінформування. При-
йом полягає у розробці власних засобів екомаркування та інформуван-
ня споживача про екопереваги продукції в межах всієї продукції брен-
ду. Один  найбільших в США операторів продуктових роздрібних 
мереж Supervalu запустив власну програму з маркування в своїх          
супермаркетах, спрямованих на підвищення інформованості покупців і 
покращання іміджу компанії. Програма з маркування підтримує кон-
цепцію здорового харчування і запроваджує логотипи семи кольорів 
відповідно до 11 параметрів продуктів: оранжеве – відмінне або хоро-
ше джерело клітковини; синє – відмінне або  джерело кальцію; жовте – 
відмінне або хороше джерело білка; темно-зелений – здоровіший або 
знижений вміст натрію; пурпурний – низькокалорійні продукти; чер-
воний – з низьким вмістом насичених жирів; темно-оранжевий – про-
дукти  цільних зерен. Дані логотипи поміщаються не на самій упаков-
ці, а на цінниках. 

Прийом системного екомаркетингу «2 в 1». Прийом відно-
ситься до категорії прийомів екобрендингу і полягає в одночасному 
комбінованому просуванні «екотоварів» чи «екопослуг» через свої 
маркетингові комунікації і свого бренду – через участь у вирішенні 
екологічних проблем. Компанія Starbucks у 2009 р. запровадила у ме-
режі своїх кав’ярень новий різновид термокухлів  повторно перероб-
лених матеріалів. Кожному відвідувачеві, який придбає такий кухоль, 
Starbucks дарує безкоштовний напій; тому, хто прийде зi своїм тамбле-
ром багаторазового використання – надає невелику заохочувальну 
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знижку, допомагаючи таким чином скорочувати використання однора-
зового посуду – паперових стаканчиків. Компанія Pepsi Cola позиціо-
нується як адепт екологічно чистої енергії та речовин у своїх виробни-
чих процесах і водночас виступає спонсором низки екозаходів, на яких 
просуває свою продукцію. Так, спонсоруючи концерт «Жива планета», 
компанія надавала відвідувачам концерту знижку на придбання еколо-
гічно чистої продукції в обмін на банку від напою свого виробництва.  

Прийом екореклами «зелене – зеленим». Прийом відноситься 
до категорії прийомів екобрендингу і полягає в рекламуванні свого 
бренду чи товарів засобами, що сприяють вирішенню екологічних 
проблем. Зовнішня реклама південноафриканського банку Nedbank зі 
слоганом «Влада – народу» ("Power to the People", гра слів, англійсь-
кою Power означає і владу, і силу електричності), яка отримала перше 
місце на Канському фестивалі реклами, була реалізована у вигляді 
бігборду  вмонтованими в нього сонячними батареями, від яких пра-
цювала кухня найближчої школи. 

Прийом «зеленого» бренду. Прийом полягає у позиціонуванні 
компанії чи бренду як особливо екологічно привабливого та екологіч-
но відповідального. Німецька компанія Lebensbaum є лідером на ринку 
у виробництві натуральної кави, чаю та спецій. Всі продукти вирощу-
ються на найкращих плантаціях у більш ніж 40 країнах з дотриманням 
вимог органічного виробництва. Компанія приймає активну участь у 
захисті навколишнього середовища та вирішенні соціальних питань. З 
кожним роком зростає кількість виробників органічної продукції і в 
Україні, серед них такі відомі, як «Геркулес», «Пан Еко», «Сандора», 
«Наша Ряба», «Тульчина» та інші. Модифікацією цього прийому є 
прийом «найзеленішого бренду», який полягає у позиціонуванні бре-
нду як найекологічнішого у своїй галузі з підтвердженням цього через 
систему рейтингування.  

Прийом локального «еколідерства» спирається на створення 
іміджу найкращого бренда у галузі, на певній території чи у певних 
аспектах екодіяльності. Так, компанія Pepsi була за оцінками у рейтин-
гах Dow Jones Sustainability Index та Carbon Disclosure Project визнана 
найкращою компанією в сфері просування методології та практики 
бізнесу на засадах стійкого розвитку завдяки сприянню забезпеченню 
чистою питною водою більше ніж 3 мільйонів людей в Африці, Азії та 
Латинській Америці. 

Прийом глобального екорейтингування (участі у рейтингах з 
розповсюдженням позитивних результатів, зростання рейтингу тощо). 
Полягає у порівнянні компаній за набором уніфікованих показників, 
які враховують як реальні функціональні досягнення у галузі стійкого 



Розділ 18. Інструменти «зеленого» маркетингу в діяльності … 

 

467 

розвитку через екохарактеристики продуктів та процесів, так і сприй-
няття зусиль на отримання цих показників споживачами, з встанов-
ленням місця у рейтингу. Найвідомішими та найпрестижнішими є 
рейтинги Intеrbrand та «Best Global Green Brands», до лідерів яких ста-
більно входять такі виробники харчової продукції, як Danone, Nestle, 
CocaCo, PepsiCo та мережі фастфуду McDonald’s та Starbucks. 

Прийом «зелених» ланцюгів поставок. Прийом передбачає 
формування екологічно привабливого іміджу бренда через розповсю-
дження «зелених» стандартів бізнесу на мережу своїх партнерів, у 
першу чергу – постачальників. Так, Nestlé закуповує сировину (зерна 
кави, какао-боби тощо) виключно у виробників, які приймають участь 
у програмі екосертифікації UHZ, Unilever використовує у чайних паке-
тиках Lipton лише чай з господарств, сертифікованих в межах програ-
ми Rainforest Alliance Certified™, плануючи до 2020 р. перейти на таку 
сировину у всіх своїх продуктах. 

Прийом «зеленого краудсорсингу» (залучення споживачів). 
Прийом полягає у створенні краудсорсингових проектів з реалізації 
екологічно привабливих цілей з метою як їх досягнення, так і популя-
ризації власного бренду. Так, компанія Unilever запустила у 2012 р. на 
своєму сайті проект Open Innovation Platform, завдяки якому на крауд-
сорсинговій основі (тобто за участі споживачів та інших сторонніх 
осіб) реалізувала кілька десятків ефективних проектів, результатом 
яких стало 20% зменшення вмісту солі у харчових продуктах без зміни 
їх смаку. 

Прийом розвитку технологій та засобів обслуговування, що 
сприяють підвищенню екологічності використання продуктів 
компанії чи інших компаній. Асоціація виробників харчових продук-
тів США підтримала створення ScanAvert app – програми для мобіль-
них телефонів, яка, з одного боку, дає можливість користувачу заван-
тажити дані про свій стан здоров’я, хвороби, протипоказання, алергії 
на певні речовини, а, з другого, відсканувати штрих-коди продуктів і 
порівняти отримані дані з даними з бази, що містить інформацію про 
склад більш ніж 3000000 продуктів харчування та вміст у них речовин, 
протипоказаних при тих чи інших захворюваннях. Результат – «черво-
ний» сигнал на заборону купівлі продукту у разі його небезпеки для 
конкретного індивідуума чи «зелений», у разі відсутності у покупця 
потенційно небезпечних реакцій на складові продукту. 

Прийом нової торгової екомарки (нового екобренду) полягає 
у створенні окремого бренду, нової торгової марки для просування на 
ринок екопродукції з метою подолання недовіри споживачів до еков-
ластивостей продуктів відомих продуцентів, які раніше не дуже піклу-
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валися про екологію. Дослідження агенції Hartman Group, показали, 
що активні споживачі екобрендів, так звані грін-шоппери (green 
shoppers) демонструють меншу лояльність до старих брендів і більш 
налаштовані на нові «зелені» продукти. Внаслідок цього на ринку 
таких продуктів більшого успіху досягають нові бренди, які від самого 
початку позиціонуються саме як екобренди. Приклади таких брендів – 
оливкова олія Anthropologic, житня горілка Belvedere, продукти харчу-
вання «Велком» тощо. 

Прийом оголошення екопланів грунтується на інформуванні 
якнайширших кіл споживачів про власні перспективні екорозробки, 
майбутні заходи з енергозбереження, виключення токсичних речовин з 
виробництва тощо. Ще у 2008 р. компанія Pepsi Cola не лише детально 
інформувала споживачів про кожну встановлену сонячну батарею, але 
й оголосила про плани зменшення у 2015 р. водо- та енергоспоживан-
ня на 20% стосовно рівня 2006 р. та зростання відсотку біомаси у її 
сировині. Прийом спрямований на створення іміджу перманентного 
борця за охорону та відновлення навколишнього середовища шляхом 
постійного інформування суспільства не лише про наявні, але й про 
плановані досягнення. Переважно плановані результати є досить амбі-
тними і у ряді випадків у свідомості споживача витісняють наявні, 
значно скромніші результати. 

Прийом «озеленення» місії полягає у включенні екологічно 
значущих цілей у місію, слоган та/чи стратегію розвитку компанії. 
Приклад - місії Danone («постачання здорової їжі до якомога більшої 
кількості людей», «bringing healthy food to as many people as possible», 
Nestlé («добра їжа – гарне життя» «Good Food, Good Life»). Остання 
оголосила стратегію створення спільної цінності (Creating Shared 
Value), яка передбачає ведення бізнесу таким чином, щоб максимально 
усунути локальні та глобальні проблеми у галузі харчування, водопо-
стачання та розвитку міст. 

Прийом стимулювання батьківських почуттів передбачає 
акцентування уваги на екоперевагах натуральних чи екобезпечних 
продуктів як засобу попередження генетичних змін та забезпечення 
здоров’я майбутніх поколінь. За даними фахівців, до 60% зростання 
ринку органічної їжі у США завдячує цим міркуванням. 

Прийом «зелених стандартів бізнесу». Прийом полягає у         
тотальному впровадженні екоінновацій у всі бізнес-процеси та реалі-
зації їх з дотриманням чи перевищенням екостандартів. Усі серветки, 
пакети і підноси в ресторанах McDonald’s виготовлені з переробленого 
паперу, з нього виготовлене навіть канцелярське приладдя, використо-
вуване в офісах компанії. Для організації таких масштабів, як 
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McDonald’s, навіть мінімальні зміни дають серйозні результати. На-
приклад, зменшення ваги соломинок для пиття усього лише на 20% 
дозволило компанії зменшити кількість відходів на 453,6 тонни в рік. 
McDonald’s не обмежується впровадженням «зелених» технологій у 
власне виробництво, але навіть для будівництва і переобладнання сво-
їх ресторанів використовує матеріали, отримані після переробки. Бі-
льше того, своїх постачальників компанія також спонукає використо-
вувати такі матеріали. 

Прийом «зеленої» технологічної операції передбачає заміну 
стандартної опанованої екологічно шкідливої технологічної операції 
на ефектну, нешкідливу, хоча переважно і значно дорожчу операцію з 
тим самим корисним результатом. Замість використання шкідливих 
промислових пестицидів для захисту рослин від комах у найбільшому 
у Мінесоті торговельному центрі MallofAmerica випустили 72000 со-
нечок (бедриків) для захисту від різних шкідників тридцяти тисяч 
дерев і рослин, що розташовані у центрі. Зелені насадження тут вико-
нують роль природного повітряного фільтру. 

Участь у прогресивних соціальних ініціативах, соціальне 
партнерства. Полягає у формуванні іміджу зеленого бренду через 
участь у соціально орієнтованих програмах та заходах. Danone активно 
підтримує діяльність Livelihoods Fund з підтримки бідних мешканців 
міст, програма компанії Coca-Cola «Live Positively» охоплює підтрим-
ку медичних закладів та проектів, освітніх установ, проектів екологіч-
ної забудови міст. Компанія Ponds of HLL з кожної проданої упаковки 
вершків відраховує певний відсоток у фонд боротьби з домашнім на-
сильством. 

Прийом ефектних порівнянь результатів «зелених» ініціатив 
ґрунтується на порівнянні кількісних оцінок результатів тих чи інших 
заходів фірми з оцінками витрат на процеси, близькі і зрозумілі кож-
ному споживачу. Абстрактні літри, мегавати, кілограми перетворю-
ються у кількості домогосподарств, які можна забезпечити тими чи 
іншими ресурсами, кількості автомобілів, які можна заправити паль-
ним тощо. Фактично відбувається перехід до шкали вимірювання, 
прокаліброваній у зрозумілих і емоційно привабливих для споживача 
одиницях корисності. Tropicana, дочірнє підприємство Pepsi Cola оп-
тимізувало систему зберігання сировини (замість заморожування – 
охолодження), що дало можливість заощадити кількість електроенер-
гії, еквівалентну витратам 7000 будинків. У Mексиці завод Sabritas 
заощадив палива, достатнього щоб забезпечити 3400 будинків. Змен-
шення у 2012 р. обсягу викидів парникового газу на 490000 тон Pepsi 
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Cola анонсувала як еквівалент використання 90000 пасажирських ав-
томобілів протягом року. 

 
Висновки 

 
Запропоновані прийоми становлять підставу для формування на 

основі подальших досліджень цілого нового розділу прийомів марке-
тингу, придатного для збільшення ефективності діяльності маркетоло-
гів всіх рівнів. Впровадження таких прийомів у практичну діяльність 
підприємств дасть змогу споживачам краще розуміти екологічні пере-
ваги тих чи інших продуктів і більш обґрунтовано здійснювати їх при-
дбання, від чого врешті решт виграватимуть як самі споживачі, так і 
виробники і дистриб’ютори «зелених» екологічно більш привабливих 
продуктів харчування.  
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ДОДАТОК А  

 
Вступ 

 
Вітчизняний ринок кондитерських виробів динамічно розвива-

ється та представлений значною кількістю підприємств різних форм 
власності. Підприємства кондитерської промисловості відчувають 
посилення конкуренції, внаслідок чого виникає необхідність позиціо-
нування продукції належної якості у відповідній упаковці. Упаковка, 
що продає товар, має створює первинний поштовх до здійснення спо-
живчого вибору, тобто покупки даного товару, а інколи вона на сто 
відсотків забезпечує ідентифікацію та позиціонування товару на поли-
ці супермаркету. Зростаюча конкуренція зумовлює виробників соло-
дощів застосовувати упаковку як ефективну рекламну комунікацію, 
що надихає споживача на покупку. Для розробки ефективної маркети-
нгової позиції товару через створення впізнаванної упаковки слід про-
аналізувати особливості товару, виділити сегмент споживачів, яких 
упаковка може надихнути на покупку, споживчі переваги, що визна-
чають вибір товару для акцентування на них на упаковці.  

Створення ідеальної упаковки, яка продає товар, уявляється нам 
комбінацією науки і мистецтва, тобто професіоналізму маркетолога, 
творчості дизайнера та інших фахівців, задіяних у її виробництві.      
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19.1. Нотатки з історії виникнення мармеладу 

як контекст створення образу товару на упаковці   

 
Мармелад – широко відомі та улюблені в усьому світі солодощі. 

На Сході історія цієї страви налічує тисячоліття. Історики вважають, 
що прямий предок мармеладу – рахат-лукум, який з біблійних часів 
варили з меду, крохмалю, фруктів і рожевої води. До Європи мармелад 
потрапив у XIV столітті. Мешканці Західної Європи до хрестових 
походів не знали ніяких видів варення, тому що були незнайомі з цук-
ром. У XVI столітті, коли цей продукт потрапив на європейську кухню 
з Америки, почалося приготування західноєвропейських фруктових 
кондитерських виробів. В англомовних країнах з’явилися джеми, а в 
романомовних – конфітюри. Французькі кухарі розробили своєрідний 
вид приготування варення - мармеладу. При його винаході кондитери 
помітили, що лише деякі фрукти – айва, яблука, абрикоси, здатні дава-
ти при уварюванні масу, що застигає до твердого стану. Це пояснюєть-
ся вмістом в них в’язкої речовини – пектину. Фрукти, багаті на пектин, 
були виділені для приготування основи мармеладу. Решта соку або 
частини фруктів додавали в цю основу в невеликих кількостях. У XIX 
столітті, коли було створено штучний пектин, діапазон приготування 
мармеладу збільшився. Проте справжній мармелад, як і раніше, можна 
отримати лише з айви, яблук і абрикосів. Втім, у різних країнах є свої 
смакові переваги. У романо-германському розумінні «мармелад» – це 
апельсинове варення зі шматочками цедри. Втім, вчені вважають, що 
слово «мармелад» своїми коріннями виростає із португальської мови, в 
якій слово «marmelo» означає «айва». 

Мармелад, відповідно до державного стандарту, являє собою 
цукровий кондитерський виріб драглистої структури, отриманий ува-
рюванням фруктово-ягідного пюре або водного розчину агару, карагі-
нану, пектину чи желатину з цукром, глазурований або неглазурова-
ний, який постачають споживачу [1]. Мармелад – кулінарний продукт, 
виготовлений з фруктів, варених із цукром з додаванням згущувача і 
смакових добавок (може вважатися різновидом густого варення). Як 
загусник використовують пектин, агар-агар, желатин. 

Мармелад виготовляють відповідно до вимог ДСТУ 4333:2004 
«Мармелад», за рецептурами та технологічними інструкціями з дотри-
муванням санітарних норм і правил, затверджених за встановленим 
порядком. На сучасному ринку асортимент мармеладу значно ширше, 
ніж десять років тому: фруктові часточки, рулети, равлики, багатоша-
ровий мармелад (з пастилою), з кокосовою стружкою, в шоколадній 
глазурі тощо. Мармеладні вироби містять різноманітні корисні людсь-
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кому організму речовини, які є необхідними для повноцінного харчу-
вання: вуглеводи, ефірні олії, вітаміни, амінокислоти, мінеральні речо-
вини. Найкориснішим є желейно-фруктовий мармелад, оскільки в 
ньому поєднуються корисні речовини всіх видів мармеладу, а саме 
пектин з фруктового пюре і агар, агароїди желейного мармеладу. Ко-
ристь мармеладу полягає також у тому, що це низькокалорійний про-
дукт, який зовсім не містить жирів. 

Жувальний мармелад з’явився в торговельних мережах не так 
давно і вже має своїх прихильників. Зовні він мало чим відрізняється 
від традиційного мармеладу, але його можна жувати як жувальну гум-
ку та безпечно ковтати. В якості компонента, що забезпечує тривалість 
пережовування цього різновиду мармеладу, використовується бджо-
линий віск. Також жувальний мармелад містить вітаміни, амінокисло-
ти, кальцій. Бджолиний віск в жувальному мармеладі відповідає за 
його корисні властивості: дуже давно помічено, що тривале пережову-
вання бджолиного воску сприяє дезінфекції порожнини рота, сприяє 
очищенню зубів від залишків їжі, сприяє притоку біоактивних речовин 
в організм людини [2]. 

За результатами маркетингових досліджень компанії 
Agricultural Food&Medical Packaging кожен мешканець України спо-
живає приблизно 16 кг кондитерської продукції на рік. Споживачі 
добре сприймають маркетингову інформацію, яка супроводжує проду-
кти на ринку кондитерських виробів. При цьому вони частіше, ніж в 
інших сегментах продуктового ринку, переключаються на нові торгові 
марки – лояльність виражена відносно слабко [3]. На наш погляд, до-
цільно виявити рівень інформованості та лояльності українських спо-
живачів при покупці мармеладних виробів. У зв’язку з цим проведено 
маркетингове дослідження, мета якого – вивчення споживчих переваг 
щодо мармеладу.  

 
19.2. Результати маркетингового дослідження       

дизайну наявних на вітчизняному ринку упаковок 

мармеладу 

 
Для розробки дизайну упаковки необхідно визначитись із на-

ступними етапами розробки екологічної упаковки: 
1. Визначити цільову аудиторію товару. 
2. Розмір і форму упаковки. 
3. Спосіб створення, оформлення та друку. 
4. Вибрати матеріали для виготовлення. 
5. Підібрати графічні і текстові елементи. 
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6. Створити єдиний художній образ товару. 
Дизайн упаковки починається з вивчення психологічних особ-

ливостей потенційного покупця та його мотивації до вибору певного 
продукту. Нами проведено маркетингове дослідження, за результатами 
якого визначено цільову аудиторію мармеладу, та на цій основі сфор-
мульовано рішення щодо створення дизайну упаковки мармеладу. 

Для проведення маркетингового дослідження розроблено анке-
ту, яку попередньо апробовано, після чого внесено необхідні коректи-
ви (додаток А). Під час дослідження опитано 103 респондента. Усе 
затребуванішим засобом збору даних стає мережне (онлайн) анкету-
вання. З’явилася величезна кількість сайтів, які дозволяють швидко і 
якісно провести мережне опитування. Відмінність одного сервісу від 
іншого полягає в якості управління інформацією про респондентів, 
доступності форматів подання даних (запитань), способах управління 
та оформленні. GoogleDoc дозволяє створювати, публікувати і оброб-
ляти анкети для опитувань, його поширеність зумовлена простотою та 
інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що дозволяє дуже швидко і ефек-
тивно працювати. Автоматична обробка результатів та їх імпортування 
в різні формати істотно полегшують діяльність маркетологів. Анкету в 
даному сервісі називають Google Form (рис. 19.1), кожна створювана 
форма має унікальний URL – це посилання на чинну форму.  

 
 

 
 

Рис. 19.1. Анкета для опитування споживачів кондитерських      
виробів, створена за допомогою Google Form 
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Для створення форми необхідно виконати лише наступні основ-
ні пункти:  

1. Ввести назву форми і описати її призначення.  
2. Додати заголовки запитань і пояснення до них.  
3. Вибрати тип для кожного запитання, наприклад: Текст, Один 

зі списку, Шкала, Сітка. 
4. Визначити, на які запитання відповіді є обов’язковими; вста-

новити параметри оформлення; зберегти змінену форму.  
Найпростіший спосіб опублікувати форму – скопіювати URL 

адреси і додати її в якості посилання на сайт, електронне повідомлення 
або статус соціальної мережі. Тоді інші зможуть отримати доступ до 
форми і ввести свої відповіді. Форма за замовчуванням прив’язується 
до однойменної електронної таблиці, в яку далі будуть записуватися 
відповіді одержувачів і виводитися зведені результати у вигляді діаг-
рам (рис. 19.2).  

 

 
 

Рис. 19.2 Зведені данні проведеного маркетингового дослідження 
 
 
Перш ніж психодіагностичні методики можуть бути використа-

ні для практичних цілей, вони повинні пройти перевірку за такими 
формальними критеріями, що доводять їх високу якість і ефективність. 
До основних критеріїв оцінки психодіагностичних методик належать 
надійність і валідність. Надійність вказує на те, що результати дослі-
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дження відповідають істині, а валідність на те, що ці результати мож-
ливо віднести до явища, що досліджується. Валідні дослідження авто-
матично є надійними, а надійне дослідження не завжди є валідним. 
Надійність методики – це критерій, який говорить про точність психо-
логічних вимірів, тобто дозволяє судити про те, наскільки вселяють 
довіру отримані результати. 

Розрізняють два види надійності – надійність як стійкість і на-
дійність як внутрішню узгодженість. Надійність як стійкість результа-
тів тесту – можливість одержання однакових результатів у випробову-
ваних в різних випадках. Надійність як внутрішня узгодженість визна-
чається зв’язком кожного конкретного елемента тесту із загальним 
результатом, тим, наскільки елемент входить в суперечність з іншими, 
наскільки кожне окреме питання вимірює ознаку, на яку спрямований 
увесь тест. 

Для перевірки внутрішньої узгодженості застосовуються метод 
альфа Кронбаха, запропонований Лі Кронбахом, в якому порівнюється 
розкид кожного елемента із загальним розкидом усієї шкали. Якщо 
розкид результатів тесту менший, ніж розкид результатів для кожного 
окремого питання, то кожне окреме питання спрямоване на дослі-
дження однієї і тієї ж ознаки, властивості або явища. Тобто, вони на-
бувають значення, яке можна вважати істинним. Якщо таке значення 
знайти не можливо (коефіцієнт альфа Кронбаха дорівнюватиме 0), то 
розкид при відповіді на питання є випадковим, а тест не надійний. 
Якщо ж усі питання вимірюють одну і ту ж ознаку, то тест надійний і 
коефіцієнт альфа Кронбаха в цьому випадку дорівнюватиме 1. Вважа-
ється, що професійно розроблені тести повинні мати внутрішню узго-
дженість на рівні не менше 0,90. 

Для розрахунку коефіцієнта альфа Кронбаха в нашому               
дослідженні використовували прикладний пакет програм статистичної 
обробки соціологічних даних IBM SPSS Statistics v. 20. Розрахований 
коефіцієнт альфа Кронбаха для виконаних спостережень дорівнював 
величині 0,889, що згідно кількісних критеріїв свідчить про достатній 
ступінь надійності одержаних даних і з цієї точки зору про валідність 
результатів. 

Обробивши зведені дані щодо відповідей респондентів на за-
пропоновану анкету (додаток А), переваги споживачів щодо кондитер-
ських виробів представлено на рис. 19.3. У результаті опрацювання 
виявлено, що переважна більшість віддає перевагу більш традиційним 
солодощам: шоколадним цукеркам – 54 респонденти (52,9%), шокола-
ду плитковому – 98 респондентів (37,3%), а також тортам – 40 респон-
дентів або 39,2% (слід відмітити, що на це запитання респонденти 
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мали змогу обрати декілька відповідей). З високою вірогідністю можна 
стверджувати, що це пов’язано із традиційним ставленням споживач 
до солодощів як атрибуту відпочинку та свята. Проте з мармеладом 
споживачі також добре ознайомлені: 31 респондент (30,4%) надає  
перевагу мармеладу із усіх представлених в анкеті груп кондитерських 
виробів.  

 
 
 
 

 
 

Рис. 19.3. Переваги споживачів щодо кондитерських виробів 
 
 
 
Проаналізувавши відповіді на питання «Як часто Ви читаєте ін-

формацію, розташовану на етикетці кондитерських виробів?»                
(рис. 19.4) можна зробити висновок, що споживач не завжди керується 
інформацію на етикетці при виборі товару: 42 респонденти (41%) від-
мітили, що вони рідко читають інформацію, розташовану на етикетці.  
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Рис. 19.4. Розподіл респондентів за частотою звернення уваги 

на інформацію, розташовану на етикетці товару 
 
На рис. 19.5 представлено гістограму, за результатами аналізу 

якої можна зробити висновок, що 73 респонденти (71,6%) вважають 
термін вживання товару найбільш суттєвим на упаковці. До структури 
сучасних продуктів харчування входять хімічні добавки, стабілізатори 
та емульгатори. Необхідний компонент більшості продуктів – рослин-
ні жири, які продовжують термін придатності до одного року. Остан-
нім часом споживачі опікуються своїм харчування, уважніше став-
ляться до складу товару, який купують. Це підтверджується результа-
тами опитування: 52% респондентів вважають саме склад виробу най-
більш важливою інформацією на упаковці. Очевидно, що кожна люди-
на має свою систему мотивації при виборі того чи іншого товару. Од-
нак прийняття остаточного рішення про покупку в більшості випадків 
відбувається безпосередньо в магазині. На даному етапі упаковка віді-
грає найважливішу роль передусім як ідентифікатор товарного бренду. 
Вона надає уявлення про товар тоді, коли сам товар цього найчастіше 
зробити не в змозі.  

Саме тому 36,3% респондентів відповіли, що дизайн упаковки 
має суттєве значення при виборі товару. За результатами маркетинго-
вого дослідження було встановлено, що желейно-фруктовий мармелад 
є найбільш популярним серед споживачів (52%), желейний мармелад 
куштували 29% опитуваних, жувальний мармелад – 19%. 
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Рис. 19.5. Розподіл за значенням для споживачів інформації  
на упаковці товару  

 
 

Напевно, причиною тому є недостатня інформованість спожи-
вачів про такий вид мармеладних виробів, а також сприйняття саме їх 
як «некорисних ласощів» (рис. 19.6). Із опитаної сукупності 78 респо-
ндентів (або 76%) вказали, що після дегустації мармеладу більш за все 
їм сподобався смак. Більшість з них навіть не здогадуються, скільки 
корисних якостей має мармелад, окрім смаку. 10% опитуваних відмі-
тили, що для них важливим фактором при виборі мармеладу є його 
консистенція, що також виправдано: саме за рахунок консистенції 
мармелад, навіть, візуально відрізняється від інших солодощів               
(рис. 19.7).   

На питання «З якою метою Ви б придбали мармелад?» 79 рес-
пондентів (або 77%) відповіли, що придбали б його для власного спо-
живання, і лише 20% – у якості подарунку. На вітчизняному кондитер-
ському ринку мармелад у якості ласощів для подарунку практично не 
позиціонується. Можна припустити, що ця проблема пов’язана з тим, 
що мармеладні вироби частіше за все продаються за вагою. 

На наш погляд, якби мармелад продавався у подарунковій або, 
хоча б, у привабливій упаковці, кількість стверджувальних відповідей 
щодо важливості обгортки у споживчому виборі була б значно біль-
шою (рис. 19.8).  
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Рис. 19.6. Ознайомленість споживачів із асортиментом мармеладу 
 
 

 
 

Рис. 19.7. Вибір переваг покупців у споживчих якостях мармеладу  
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Рис. 19.8. Мета придбання мармеладу споживачами 
 
Для покупки мармеладних виробів 73 опитаних (72%) віддають 

перевагу супермаркетам, 24% – спеціалізованим кондитерським мага-
зинам, і тільки 4% купують їх у кіосках, палатках, павільончиках            
(рис. 19.9). За результатами опитування 56% респондентів не замис-
люються над питанням екологічності упаковки, 17% респондентів 
взагалі цікавить лише сам товар і його якість (рис. 19.10). 

Як свідчать дані на рис. 10, лише 27% опитуваних турбуються 
про екологічний стан середовища: 22% відповіли, що намагаються 
купувати продукцію в екологічній упаковці, і лише 5% купують ви-
ключно органічну або біорозкладну упаковку. Отримані данні свідчать 
про те, що, з одного боку, споживачі не володіють інформацією про 
екологічну упаковку, а, з другого боку, виробники не бажають витра-
чати гроші на виробництво продукції в цій упаковці, так як вона суттє-
во збільшує ціну товару.  

Враховуючи, що за результатами проведеного дослідження по-
тенційні покупці мармеладних виробів – це молодь до 25 років з низь-
ким (до 1500 грн) або середнім (від 2000 до 3000 грн) доходом в мі-
сяць, «новатори» за типом споживання, виникає необхідність створен-
ня упаковки, яка б, по-перше, виділила мармелад серед інших конди-
терських виробів; по-друге, була екологічною, зручною при викорис-
танні. 
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Рис. 19.9. Розподіл респондентів залежно від того, де вони купують 
мармеладні вироби 

 

 
 

Рис. 19.10. Розподіл респондентів за екологічною відповідальністю 
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19.3. Технологія створення екологічної упаковки  

мармеладу 

 
Для створення упаковки із заданими властивостями необхідно 

дотримуватись затвердженого у brandbook фірми наступного алгорит-
му дій: 

 

 
 

Нами була розроблена назва торгової марки для мармеладу – 
FruitECO (від англ. fruit – фрукти, eco – екологія). Цей неймінг приєм-
ний на слух, легко запам’ятовується, а також будує асоціативний ряд у 
споживачів – фрукти, смак, екологічність, корисність. Надалі ми роз-
робили логотип на основі назви нашої торгової марки (рис. 19.11). 

Логотип створений по типу «емблема» – сукупність текстових і 
графічних елементів. В якості тексту – безпосередньо назва торгової 
марки. Графічне зображення – яблуко, так як саме цей фрукт викорис-
товується для виготовлення мармеладу. Переваги логотипу: 

• формулює у свідомості цільової аудиторії вірний образ нашого 
бренду, викликає правильний асоціативний ряд; 

• виконаний у векторному форматі, тобто не виникне проблем з 
його масштабування, зміною колірної гами, розміщенням на реклам-
них матеріалах, корпоративної документації, сувенірної продукції 
тощо; 

• легкочитабельний. 

Створити унікальний корпоративний шрифт

Вибрати кольорові рішення і визначити фірмові кольори

Обрати логотип бренду –це засіб реалізації головної ідеї бренду, його 
образу і цінностей в графічній формі, за допомогою засобів дизайну

Здійснити неймінг (від англ. «to name» –розробка назви для компанії 
або торгової марки)
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Рис. 19.11. Логотип ТМ FruitECO 
 

Розробка дизайну упаковки – це додавання продукту яскравої 
відмінності та додаткової переваги серед конкурентів. Тобто підбір 
кольорової гами, форми, матеріалу упаковки та її оформлення, вибір 
шрифту. У процесі розробки дизайну упаковки важливо враховувати 
не тільки особливості технології виробництва товару, матеріал упаков-
ки, а й дизайнерські враження, які товар і його оформлення повинні 
справити на споживача. 

Привабливе оформлення товару стимулює зростання як спон-
танних, так і обміркованих покупок. Важливо, щоб кожен елемент 
дизайну був продуманий, справляв приємне враження і ефективно 
працював на користь бренду. Численні дослідження підтверджують, 
що більшість покупців віддають перевагу товарам з якісним і естетич-
ним дизайном упаковки. Якість продукту іноді відходить на другий 
план, коли візуальна частина впливає на вибір споживача. Крім того, 
оформлення упаковки у фірмовому стилі компанії підвищує пізнава-
ність бренду, підвищує рівень продажів без додаткових витрат на  
рекламу. 

19.3.1. Формоутворююче рішення упаковки 
 

В основу формоутворення упаковки було закладено форму кубу, 
що сприяє зручному та безпечному транспортуванню, складуванню 
дизайн-об’єкта – мармеладу. Важливим критерієм при виборі форми 
упаковки стала можливість її утилізації. Так як ми позиціонуємо мар-
мелад як органічні ласощі, вирішено використовувати дизайнерський 
картон натурального кольору. Матеріалом для упаковки було обрано 
крафт-папір. Традиційно крафт-папір використовували для упаковки 
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поштових відправлень, проте останнім часом все більше брендів засто-
совують даний матеріал при розробці упаковки для своєї продукції. 
Крафт-папір – дуже міцний, еластичний матеріал, оптимальний за 
своїми властивостями для пакування різних продуктів харчування. 
Крім того, екологічність і легкість переробки крафт-паперу заслужили 
визнання і довіру споживачів. Таким чином, виробники продуктів 
харчування підкреслюють свою свідомість і соціальну відповідаль-
ність. Властивості крафт-паперу дозволяють зберігати смакові власти-
вості і свіжість продуктів харчування тривалий час. Упаковка для мар-
меладу розроблена зі склейкою в двох місцях, що не знижає її можли-
вості ефективного складування (рис. 19.12). 

 
 

 
 

Рис. 19.12. Розгортка конструкції упаковки мармеладу FruitECO 
 

19.3.2. Рішення щодо шрифтового написання 
 

Ми зупинилися на гуманістичному гротеску – Calibri. Даний 
шрифт відноситься до категорії шрифтів без зарубок. Він був встанов-
лений як шрифт в Microsoft Office версії 2007 і наступних. Calibri був 
створений дизайнером Лукасом де Гроот для Microsoft для демонстра-
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ції переваг технології ClearType. У 2005 році шрифт Calibri отримав 
нагороду tdC2 від Тип Directors Club в категорії «Тип системи». Даний 
шрифт має злегка округлі стебла й кути, які видно на великих розмі-
рах. За допомогою даного шрифту позначені назви та основна інфор-
мація щодо продукту.   

19.3.3. Технологія друку комплексу упаковки ХКГ 
«FruitECO» 

 
При розробці дизайну комплексу упаковки ХКГ «FruitECO» бу-

ло надано перевагу програмі Adobe Illustrator CS7. Adobe Illustrator - 
векторний графічний редактор, розроблений і поширюваний фірмою 
Adobe Systems. Він дуже зручний для швидкої розмітки сторінки з 
логотипом і графікою – простого односторінкового документу. Про-
грама має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, легкий доступом до бага-
тьох функцій, широкий набір інструментів для малювання і можливос-
тями управління кольором, текстом, що дозволяє створювати векторні 
зображення будь-якого рівня складності. Adobe Illustrator є одним з 
найбільш зручних редакторів для створення різних макетів упаковки, 
зовнішньої реклами.  

У ході підготовки до друку всі оригінал – макети були збереже-
ні у форматі PDF та у кольоровій палітрі CMYK. PDF – формат, у пе-
ршу чергу призначений для подання поліграфічної продукції в елект-
ронному вигляді. Значна кількість сучасного професійного друкарсь-
кого обладнання має апаратну підтримку формату PDF, що дозволяє 
проводити друк документів в даному форматі без використання будь-
якого програмного забезпечення. Було використано кольорову Модель 
CMYK для найбільш якісного друку. CMYK – це друк у чотири фарби, 
а саме Cyan, Magenta, Yellow та BlacK. 

Комплекс фірмової упаковки складається з двох елементів: упа-
ковка для мармеладу двох смаків – малини та груші. Ці елементи ма-
ють однакові розміри та вигідно розміщуються на папері розміром 
350х340 мм. Графічне рішення пакувального комплексу подекуди 
кріпиться поверх упаковки, за допомоги самоклейкого паперу Backlit 
щільністю 130 г/м2. Застосовується в середині упаковки прозорий па-
пір – калька щільністю 83 г/м2. Основна властивість кальки – прозо-
рість та екологічність. Калька зазвичай виробляється з сульфатної 
біленої целюлози з додаванням в деякі її види деревної маси, ган-
чір’яної і бавовняної полумаси без наповнювача або з невеликим його 
змістом і добре проклеюється. 

Беручи до уваги, що друк на тонованому папері, а саме на 
крафт-папері, достатньо специфічний, нами задіяні спроби друку задля 
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визначення відповідного кольорового рішення. При цьому запропоно-
вані варіанти кольорів для двох упаковок: малини – рожевий та груші 
– жовтий, кольорової моделі CMYK (рис. 19.13 та 19.14). 

 
 
 
 

 
 

Рис. 19.13 Упаковка мармеладу «FruitECO» «малина» 
 
 
 
 
Розроблений логотип відрізняється від логотипу конкурентів та 

краще сприймається споживачами. Створено образ товару, продумана 
гамма кольорів, які гармонічно доповнюють один одного та асоцію-
ються з товаром. Вся композиція візуально об’єднана: і колір, і манера 
зображення, і шрифти створюють єдиний стиль упаковки. Образ ство-
реного бренду FruitECO побудований на наступних елементах: приро-
дність, екологічність, корисність, дієтичність, гармонійність, актив-
ність, простота, мінімалізм.  
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Рис. 19.14 Упаковка мармеладу «FruitECO» «груша» 
 

Слід зазначити, що жодна представлена на вітчизняному ринку 
кондитерських виробів, упаковка мармеладу ще не відображала життє-
вих цінностей цільової аудиторії: здоров’я, корисність, екологічність, 
простота, оригінальність, зручність, легкість. Виходячи з цих ціннос-
тей розроблено слоган «Єдність з природою», який асоціює мармелад з 
продуктом, корисним для вживання та необхідним для забезпечення 
повноцінного раціону харчування людини.  

 
Висновки 

 
Роль упаковки у позиціонуванні кондитерських виробів, інте-

грованих маркетингових комунікацій є вирішальною, оскільки яскра-
вий і оригінальний дизайн упаковки – важливий атрибут товару, а не 
просто тара для нього, це канал комунікації з аудиторією і найсильні-
ший маркетинговий інструмент. Упаковка містить певні елементи, які 
створюють образ, тому нами запропоновано створення власного брен-
ду «FruitECO»  (від англ. fruit – фрукти, eco – екологія ). Ця назва при-
ємна на слух, легко запам’ятовується, а також створює асоціативний 
ряд у споживачів – фрукти, смак, екологічність, корисність. Щодо 
форми упаковки, ми зупинились на варіанті, який тяжіє до форми куба, 
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призми як найзручнішої для транспортування товарів. Необхідним 
критерієм при розробці упаковки стала можливість утилізації об’єктів, 
так як ми позиціонуємо мармелад в якості органічних ласощів. Для 
цього вирішено використовувати дизайнерський картон натурального 
кольору, матеріалом для упаковки вибрали крафт-папір, фірмовим 
шрифтом – Calibri. У результаті створено образ товару, продумана 
гамма кольорів, які гармонують один з одним та асоціюються з това-
ром. Уся композиція візуально об’єднана: і колір, і зображення, і шри-
фти створюють єдиний стиль упаковки. Проаналізувавши слабкі місця 
в упаковці мармеладу, представленого на вітчизняному ринку, запро-
поновано екологічну упаковку мармеладу «FruitECO», що дозволить 
виробникам проникнути/закріпитись на ринку кондитерських виробів. 
 

Список використаних джерел. 
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ДОДАТОК А 
АНКЕТА 

Харківський державний університет харчування та торгівлі проводить 
дослідження з метою вивчення споживчих переваг щодо мармеладу. 
Просимо Вас взяти участь у дослідженні, відповівши на питання анкети. 

 
Відповідну Вашій думці відповідь позначте знаком «х» чи «v» 

1. Яким групам кондитерських виробів Ви надаєте перевагу?  
(Можливо декілька відповідей) 

□ зефір 
□ пастила 
□ суфле 
□ мармелад 
□ драже 
□ ірис 
□ карамель 
□ шоколадні цукерки 
□ жувальні цукерки 
□ шоколад плитковий 
□ шоколадні батончики 
□ торти 
□ тістечка 
□ печення 
□ крекери 
□ вафлі 
□ пряники 
□ рулети 

 
2. Як часто Ви читаєте інформацію, розташовану на етикетці кондитерських             
виробів? 

□ завжди 
□ часто 
□ рідко 
□ ніколи 

 
3. Що, як правило, є більш важливим для Вас на упаковці кондитерських виробів? 
(Можливо декілька відповідей) 

□ дані про виробника 
□ складу виробу 
□ термін вживання 
□ харчова цінність 
□ маркування 
□ дизайн упаковки 

 
4. Який з видів мармеладу Ви коштували?  

□ желейний 
□ желейно-фруктовий 
□ жувальний 
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5. Що Вам більше сподобалося після дегустації різних видів мармеладу?  
□ смак 
□ колір 
□ форма 
□ консистенція 
□ дизайн упаковки 

6. До якого типу покупців, за швидкістю реагування на товарну новинку, Ви може-
те себе віднести? 

□ «Новатор» - першим активно реагує на нові товари. Інтерес до чогось но-
вого 
□ «Активіст» - відрізняється легковажністю у виборі товарів, оскільки по-
купки здійснює поспішно, активно відгукуючись на рекламну інформацію 
□ «Матеріаліст» - покупець, вибір якого заснований на загальній думці про 
товар 
□ «Консерватор» - покупець, який не сприймає новинок і здійснює покупки 
тільки апробованих товарів 

7. З якою метою Ви б придбали мармелад?  
□ для власного споживання 
□ в якості подарунка 
□ замість жувальної гумки 

8. Де б Ви купували мармеладні вироби?  
□ в спеціалізованих кондитерських магазинах 
□ в супермаркетах 
□ в кіосках, наметах, павільйонах 

9. Якою вагою Ви купували б мармеладні вироби?  
□ 1 кг 
□ 500 г 
□ 250 г 
□ 100 г 

10. За якою ціною Ви б могли придбати мармеладні вироби за 1 кг?  
□ від 25 грн до 30 грн 
□ від 31 грн до 40 грн 
□ більш 40 грн 

11. Чи звертаєте Ви увагу на екологічність упаковки?  
□ так, купую виключно органічну абоз біорозкладного матеріалу 
□ намагаюся купувати продукцію з екологічною упаковкою 
□ не замислююся над цим 
□ ні, для мене має значення тільки якість продукту 

12. Ваша стать 
□ чоловіча 
□ жіноча 
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13. Ваш вік  
□ 16-25 
□ 26-35 
□ 36-45 
□ 46-55 
□ більше 56 років 

14. Ваш вид діяльності  
□ студент 
□ безробітний 
□ пенсіонер 
□ державний службовець 
□ офісний працівник 
□ підприємець 

15. Укажіть Ваш приблизний дохід на місяць  
□ від 500-1000 грн 
□ 1000-2000 грн 
□ 2000-3000 грн 
□ 3000-5000 грн 
□ більше 5000 грн 

16. Який склад Вашої сім’ ї ? 
□ 1 людина 
□ 2 людини 
□ більше 2-х 

 

 
Дякуємо за участь у дослідженні! 
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industry concentrated on marketing to many designers seems false today. This work identifies 

the key points of influence of design in the sphere of consumption, on two levels: at the level 

of culture and creating a culture of consumption and on the level of production. At the level of 

creating a culture graphic design has enormous potential for the formation, implementation 

and promotion of certain cultural values. 
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Вступ 

 
Графічний дизайн сьогодні є головним інструментом системи 

споживання. На графічних дизайнерах лежить немала частина відпові-
дальності за те, що зараз відбувається в світі в плані споживання, ви-
користання ресурсів, виробництва, забруднення навколишнього сере-
довища та інших проблем екології. Саме до графічного дизайнера 
ставиться професійне завдання – зробити продукт якомога привабли-
вішим, змусити звернути на себе увагу, спонукати людину купити 
щось, витратити гроші, придбати дуже часто те, що йому абсолютно не 
потрібно. У цьому сенсі, робота графічного дизайнера може постати як 
діяльність, спрямована на розвиток консьюмеризму, а в підсумку до 
поглиблення екологічної кризи на нашій планеті. 

Однак є спосіб сприятливо вплинути на ці глобальні процеси. В 
руках дизайнера – влада законодавця моди, маніпулятора людськими 
потребами і почуттями, і як в будь-якій подібній ситуації, таку безме-
жну владу можна вжити як на зло, так і в добро. У своїй роботі дизай-
нери мають можливість вибирати і доносити до людей конкретні ідеї, 
цінності, виховувати в окремих людях і суспільстві в цілому ті чи інші 
якості. 

Мета цієї роботи – виявити ключові моменти впливу дизайну на 
сферу споживання, на двох рівнях: на рівні формування культури і 
культури споживання, і на рівні виробництва продуктів споживання. 
Завдання цього дослідження – аналіз впливу діяльності графічних 
дизайнерів на формування культури суспільства і виховання певних 
цінностей, виявлення альтернативних підходів до здійснення діяльнос-
ті графічного дизайнера, і сформулювати деякі принципи, дотримую-
чись яких можна вжити свою професійну діяльність на загальне благо. 

Сьогодні, як і в багатьох інших сферах людської життєдіяльнос-
ті, в графічному дизайні стало питання раціонального використання 
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ресурсів. У зв’язку з розвитком промисловості та обсягів споживання, 
термін життя продуктів графічного дизайну скорочується, при цьому 
на його виробництво витрачаються несумірні з цим природні та люд-
ські ресурси. Тому, сьогодні у світі все більше дизайнерів задаються 
питаннями доцільності та ефективності їх роботи. В сьогоднішніх 
умовах, все більше успішних і поважаючих себе графічних дизайнерів 
надають немалого значення екологічному аспекту у своїй професійній 
діяльності. Деякі з них виклали свою точку зору в книгах, електронних 
ресурсах. 

Сьогодні у світі існує новий вид дизайну, і в англійській мові 
вже існує таке поняття, як sustainable design. Sustainability (англ.) – 
сущ. стійкість (характеризує громадську і людську діяльність, завдяки 
якій суспільство і кожен з його членів задовольняє свої потреби, не 
завдаючи шкоди природному потенціалу, тобто зберігаючи рівні мож-
ливості для існування і розвитку наступних поколінь; поняття застосо-
вується в соціально-економічній сфері та екології). 

Sustainable design – це стійкий, поновлюваний органічний ди-
зайн. Далі в цій роботі буде використовуватися словосполучення «ор-
ганічний дизайн», так як воно найбільш зрозуміло висловлює ідею 
цього поняття. 

Тема органічного графічного дизайну мало висвітлена в науко-
вих працях. На пострадянському просторі цим питанням стали задава-
тися сьогодні лише деякі дизайнери. Однак у Європі, Великобританії, 
США, Канаді та Австралії існують організації при асоціаціях дизайне-
рів, громадські рухи та індивідуальні проекти з вироблення, популяри-
зації та впровадженню нових підходів і технологій, що відповідають 
вимогам екологічного виробництва. 

Існує кілька книг, які висвітлюють різні аспекти відповідальнос-
ті в роботі графічного дизайнера, зокрема екологічний. Одна з таких 
книг – «Зелений графічний дизайн» Б. Дотерті [3]. Автор цієї книги 
пропонує своїм колегам подивитися на свою роботу з іншого боку, а 
саме з кінцевого етапу споживання продукту графічного дизайну. «Ди-
зайн у зворотний бік» – це принцип, згідно котрому перед початком 
розробки самого дизайну варто представити його кінцевий пункт при-
значення [3]. Так стають зрозумілі відповіді на багато питань, що сто-
ять перед дизайнером. 

В іншій книзі – «Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make 
Things» Вільяма Макдонота і Майкла Браунгарта – автори представ-
ляють схожу ідею про те, як потрібно застосовувати на практиці прин-
ципи «зеленого» дизайну [8]. Вони наполягають, що мало просто зме-
ншувати обсяги, використовувати повторно, переробляти. Вони пояс-
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нюють як продукти повинні створюватися з самого початку так, щоб 
після закінчення їх життєвого циклу, вони стали харчуванням для чо-
гось нового. Макдонот і Браунгарт стверджують, що коли дизайнери 
застосовують знання природних систем – ефективність обміну пожив-
них речей, достаток сонячної енергії – вони можуть створювати проек-
ти і системи, які будуть дозволяти природі і комерції «родючі» співіс-
нувати [8]. 

 
20.1. Принципи органічного дизайну 

 
Дані принципи сформульовані на основі принципів ведення ор-

ганічного сільського господарства, викладені в брошурі IFOAM про 
Принципи Органічного Виробництва. 

Принцип здоров’я – органічний графічний дизайн повинен під-
тримувати і покращувати здоров’я природи, людини і планети як єди-
ного й неподільного цілого [6]. 

Роль графічного дизайну, як у виробництві, переробці, комуні-
каціях, так і в споживанні – це підтримка і поліпшення здоров’я при-
роди, екосистем, організмів і людей, а не нанесення їм непоправної 
шкоди. Згідно, цього принципу, необхідно уникати використання ма-
теріалів і технологій, які можуть мати несприятливий вплив на здо-
ров’я людей і навколишнє середовище. 

Принцип экології  – органічний графічний дизайн повинен ґру-
нтуватися на принципах існування природних екологічних систем і 
процесів, працюючи, співіснуючи з ними і підтримуючи їх. 

Цей принцип стверджує, що виробництво грунтується на еколо-
гічних процесах і переробці. Підтримка і благополуччя досягаються 
через екологізацію галузей виробництва. Наприклад, для виробництва 
паперу – це екологічні технології очищення, відбілювання та перероб-
ки; для роботи з замовниками – співпраця з фірмами та компаніями, 
які в своїй діяльності враховують екологічний фактор [6]. 

Принцип справедливості – органічний графічний дизайн пови-
нен будуватися на відносинах, які гарантують справедливість з ураху-
ванням загального навколишнього середовища та життєвих можливос-
тей. Справедливість характеризується об’єктивністю, повагою, корек-
тністю та господарськими відносинами, загальними для всього світу, 
як щодо до замовника, так і по відношенню до споживача. 

Цей принцип підкреслює, що всі, хто втягується в процес виро-
бництва, від виробника сировини, замовника дизайну продукції, ди-
зайнера і до споживача, повинні дотримуватися принципів гуманності 
у формі, яка гарантує справедливість на всіх рівнях і для всіх сторін. 
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Органічний графічний дизайн повинен надавати кожному залу-
ченому суб’єкту, високий рівень життя, робити внесок у розвиток сві-
тової та національної економіки, регулювати рівень і якість споживан-
ня, а так само сприяти подоланню бідності. Він повинен бути спрямо-
ваний на виробництво і споживання достатньої кількості високоякіс-
них харчових та інших продуктів, інформації. 

Природні ресурси, які використовуються у виробництві та спо-
живанні, повинні розглядатися з позицій соціальної та екологічної 
справедливості з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. Справед-
ливість вимагає, щоб системи виробництва і розподілу вимагали реа-
льних екологічних і соціальних витрат [6]. 

Принцип турботи – управління процесом створення органіч-
ного графічного дизайну носить попереджувальний і відповідальний 
характер для захисту здоров’я і благополуччя нинішніх і майбутніх 
поколінь і навколишнього середовища [6]. 

Органічний графічний дизайн – це жива і динамічна система, 
яка реагує на внутрішні і зовнішні потреби та умови. Ті, хто викорис-
товує методи органічного графічного дизайну, можуть покращити 
ефективність і підвищити продуктивність, але при цьому здоров’я і 
благополуччя не повинні піддаватися ризику. Повинні оцінюватися 
нові технології, а існуючі методи слід постійно переглядати. 

Цей принцип стверджує, що обережність і відповідальність є 
ключовими компонентами у виборі методів розробки, розвитку, а та-
кож прийнятних технологій у виробництві органічного дизайну. Нау-
кові дослідження та освітні програми необхідні як гарант того, що 
органічний графічний дизайн є здоровим, безпечним і екологічним. 
При цьому, однак, окремо взятих наукових знань недостатньо. Прак-
тичний досвід, накопичена мудрість, традиційні й місцеві знання часто 
пропонують дієві рішення перевірені часом. Рішення повинні відобра-
жати цінності і потреби всіх, чиї інтереси можуть бути порушені, шля-
хом впровадження прозорих і спільних процесів прийняття рішень. 

 
20.2. Вплив діяльності графічних дизайнерів  

на формування культури суспільства і виховання 

певних цінностей 

 
Уявлення про графічний дизайн лише як про потужний інстру-

мент маркетингової індустрії здається багатьом дизайнерам помилко-
вим. Зокрема, одного з найвпливовіших графічних дизайнерів Велико-
британії, Джонатана Барнбрука обурює, коли кажуть, що дизайн пови-
нен служити ринковій економіці. «Це нав’язаний політичний ідеал на 
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основі абстрактної ідеї під назвою «прибуток», а не потреби людини», 
– відповідає Барнбрук. «Я багато разів говорив, що не вірю в розділен-
ня роботи і життя, адже це її складова частина. Тому я сприймаю свою 
діяльність в дизайні як продовження своєї філософії» [7]. Таким чи-
ном, можна говорити про дизайн не тільки як про культуротворчість, 
але і про дизайн як життєтворчість.  

Барнбрук твердо переконаний в тому, що дизайн формує навко-
лишнє середовище, змінюючи спосіб нашого сприйняття речей і обіз-
наності вибору. У цьому сенсі дизайн – це «культурно обґрунтована 
форма вираження» [7]. Він заявляє, що дизайн може змінити світ, але в 
тому випадку, коли той перебуває на службі у правильних людей і 
відповідає панівної політичної ситуації. 

Політична позиція та соціальна заклопотаність – це те, що зав-
жди виділяло його студію. Барнбрук свідомо не працює з великими 
корпораціями і впевнено може відмовити, наприклад, тієї ж Кока-Колі 
виходячи з етичних міркувань. Він наполягає на соціальній відповіда-
льності дизайну і стверджує, що сучасний дизайн занадто захоплений 
гонитвою за прибутком, внаслідок чого перетворився на індустрію 
прикрашення і продажу непотрібних дрібничок [7]. 

Позначивши ступінь такої відповідальності, Барнбрук виступив 
арт-директором декількох видань журналу Adbusters, відомого своєю 
антікорпоратівного спрямованістю. У 1999 році він взяв участь в “The 
First Things First 2000 Manifesto”, під яким підписалися графічні ди-
зайнери, фотографи, студенти з метою зміни пріоритетів у розвитку 
дизайну, який використовувався переважно в комерційних цілях. У 
2001 р. Барнбрук створив рекламний щит, на якому красувався заклик: 
«Дизайнери, тримайтеся подалі від корпорацій, що бажають, щоб ви 
брехали за них», цитуючи впливового американського дизайнера Тібо-
ра Кальмана [7]. 

Успішний дизайнер має можливість вибирати з замовлень ті, що 
несуть соціальну та культурну цінність. Скільки літературних праць, 
подій, підприємств, ініціатив взагалі не удостоюються якого-небудь 
графічного відображення-освітлення. Є цілі області, які всупереч їх 
важливості, ніяк графічно не оформляються. Кому ще, як не дизайне-
рові задуматися про загальне в культурному контексті. Зорієнтуватися 
в графічному просторі і приділити увагу, віддати перевагу чомусь 
недоосвоєному, упущеному культурою. Ввійти зі своїми творчими 
амбіціями в несправедливо забуті світи [1]. 

Графічний дизайнер бере участь у поширенні ідей, підставляє 
до уст розповсюджувача рупор, складений із власних долонь. Значить, 
важливо не потурати брехні, вульгарності, недоумкуватості, халтурі 
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замовника. І немає іншого способу протистояти, окрім як просто від-
мовитися від сумнівного замовлення, які б гроші він не обіцяв [1]. 

Дизайну як культуротворчості – повною мірою поки що немає. 
Дизайну як інструменту господарського розвитку цивілізації – можна 
вважати, вже немає [2]. 

Сергій Сєров пише про те, що дизайн є інструментом форму-
вання культури, в широкому розумінні цього слова – культури знакот-
ворчества, культури візуальної в цілому, культури споживання, пот-
реб, виробництва і т. д. Культура, на відміну від цивілізації, не може 
бути «зроблена», за нею потрібно дбайливо доглядати. Вона                     
універсальна, органічна і контекстуальна [2]. Дизайнери, як професіо-
нали мають відповідальність за її формування та розвиток, повинні 
працювати усвідомлено на всіх стадіях виробництва, враховуючи всі 
сфери і процеси, які торкнуться його діяльності – від вибору замовни-
ків до виробництва дизайн-продукції. 

Наприклад, при розробці знаків дизайнер повинен усвідомлюва-
ти, що знаки – духовні резонатори. Вони існують не тільки для того, 
щоб фіксувати відмітні особливості товарів, дозволяти споживачам 
дізнаватися і запам’ятовувати товари, вказувати джерело походження, 
доносити до споживачів інформацію про товари, стимулювати праг-
нення їх купити, гарантувати їх якість і т. д. Вони – співучасники в 
справі творіння і становлення світу як живого організму [2]. 

Знакотворчість – досвід творчого діалогу. Особистості дизайне-
ра – з колективною особистістю корпорації, отримуючи за допомогою 
дизайну свою ідентичність, обличчя і місце в культурі. Нерівноправне 
партнерство в цьому діалозі, невідповідність масштабів особистостей, 
відсутність культурного сенсу в діяльності корпорації або дизайнера 
(або і того й іншого разом) призводить до появи «мертвих» знаків [2]. 

Для знакотворчості необхідно створювати умови, «культивува-
ти» його органічний розвиток. Виставка «П’ята стихія», безумовно, 
важливий етап на цьому шляху. Екологічне ставлення до світу перед-
бачає збереження всього існуючого. Екологія знакосфери – смирен-
ність перед усім різноманіттям знакових форм, толерантність і плюра-
лізм. Тоді стає можливою актуалізація, пожвавлення тієї чи іншої спа-
дщини та її потенціалу для сучасності. Тоді можливі нові завоювання 
творчої свободи в сфері духу, інтелекту і культури [2]. 

Символи – це інструменти, які перетворюють знання в культу-
ру. Без них, пояснює Льюїс Мамфорд, «життя людини було б швидко-
плинними бажаннями, швидкоплинними відчуттями, обмеженими, 
щоб протривати довше, ніж його життя, він ніколи не міг би розрахо-
вувати на милість майбутнього, ні підготується до нього. У такому 
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світі те, що поза межах чутності було б недосяжним, те, що поза межах 
видимості – недоступне розуму» [5]. 

Інший приклад дизайну, створеного на основі принципів             
органічного дизайну, це робота Вільяма Морріса. Англійський худож-
ник, дизайнер по тканині і меблів, оформлювач книг, розробник дру-
карських шрифтів, поет і соціаліст стояв біля витоків концепції синте-
зу – ключового поняття нового мистецтва. 

Відкрив світові мистецькі та філософські трактати мистецтвоз-
навця Джона Раскіна, який, спираючись на етичний принцип єдності 
Краси і Добра, стверджував, що предметне оточення суспільства свід-
чить про його моральний стан. Для Раскина поняття краси є невідділь-
не від понять справедливості, чесноти, вірності природі. Пізнати істи-
ну для художника означало наблизитися до природи, для чого у своїй 
творчості необхідно їй наслідувати. Морріс був засновником «Руху 
мистецтв і ремесел, яке оформилося як художній стиль в другій поло-
вині 19 століття. Всіх учасників руху об’єднувало переконання, що 
естетично продумане середовище проживання людини радує око буді-
влі, мистецьки спрацьована меблі, гобелени, кераміка – має сприяти 
вдосконаленню суспільства в інтересах і виробників і споживачів. 
Йдучи слідом за Раскіним, Морріс шукав гармонії і єдності природи, 
людини і мистецтва. 

Його внесок у розвиток і реалізацію принципів «Руху мистецтв і 
ремесел» неоціненний. Майстри ручної праці довго після смерті Мор-
ріс плекали романтичну надію на те, що мистецтво здатне змінити 
існуючий уклад життя. Ідеї руху, спрямовані на гармонізацію індустрі-
ального суспільства сприяли виробленню нового напряму, призначе-
ного для масового механізованого виробництва товарів широкого по-
питу, яке згодом іменуватиметься «дизайн». 

Реза Абедін – іранський графічний дизайнер, професор Амери-
канського університету Бейрута і Тегеранського університету. Для 
сучасної іранської та світової культури Абедін – ключова фігура, чиї 
роботи завоювали десятки професійних нагород. Крім викладацької 
діяльності, він працює арт-директором в знаменитому агентстві 
«Lava», отримуючи замовлення з усього світу. Свої унікальні твори 
Абедін створює, об’єднуючи традиційне і сучасне, будь то перша сто-
рінка Корану або остання сторінка поетичної збірки; обкладинка для 
перської енциклопедії або книжкова обкладинка для «Нью-Йорк 
Таймс»; плакат, присвячений геноциду вірмен в Туреччині або плакат 
для концерту традиційної музики. Абедін може створювати роботи, де 
аскетична європейська типографіка гармонійно співіснує з майже каз-
ковими візерунками текстів на фарсі (перською мовою). Шрифт майже 
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завжди виявляється всередині зображення, поглинається їм або, навпа-
ки, формує його. Реза Абедін, громадянин світу, зумів у своїх творах 
довести, що традиції Сходу і Заходу здатні існувати в одному просторі, 
і цей простір – плакати дизайнера. 

 
20.3. Систематизація підходів до діяльності  

графічного дизайнера на основі принципів  

органічного дизайну 

 
Чи може графічний дизайнер стати каталізатором позитивних 

змін? Представляючи концепцію «Зелений графічний дизайн», крок за 
кроком, визнаний лідер цієї галузі Дотерті Б. робить акцент на здатно-
сті дизайнерів доносити, переконувати і повсюдно поширювати            
соціально та екологічно відповідальні ідеї, при чому як споживачам 
так і виробникам [7]. «Зелений графічний дизайн» представляє інший 
шлях відносини дизайнерів до робіт, які вони створюють, у межах 
корпоративної ідентифікації та умовах обмеженого бюджету. Прості, 
еко-інноваційні аспекти представляються на всіх етапах процесу ди-
зайну, включаючи: вибір проектів; розробку стратегій з клієнтом; 
створення сильних «зелених» брендів, які вибирають матеріали для 
виробництва та доставки; вибір паперу і чорнила; переплетення; робо-
та з клієнтами по вихованню прозорості та корпоративної соціальної 
відповідальності. 

Повністю ілюстроване і доповнене аналізом прикладів предста-
вляють «зелений» графічний дизайн на практиці, це довідкове керів-
ництво пояснює і надихає. Воно включає в себе оцінний лист «зеле-
них» проектів графічного дизайну та повний словник ключових термі-
нів і ресурсів для того, щоб переконатися, що в сфері графічного ди-
зайну можна застосувати ці практичні «зелені» рішення.  

«Зелений графічний дизайн» – це необхідний ресурс для тих 
графічних дизайнерів, які готові подивитися на їх успіх і майбутнє, як 
на спільне майбутнє з навколишнім світом.  

Графічний дизайн сьогодні є головним інструментом системи 
споживання. Хороший графічний дизайн може закликати людей вести 
більш екологічний спосіб життя. Крім того, дизайн може робити еко-
логічні продукти більш привабливими, хороший дизайн може допомо-
гти споживачеві зробити вибір на користь більш екологічного продук-
ту. Кількість упаковки, що переробляється може бути значно збільше-
но, якщо просто написати на упаковці: «будь ласка, очистіть і переро-
біть». Кожен дизайнер може брати участь у процесі «озеленення» ви-
робництва і споживання. Графічні дизайнери можуть використовувати 
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при виготовленні своїх продуктів папір, чорнило і клеї, які будуть 
полегшувати процес повторної переробки та очищення паперу. При 
розробці упаковки, дизайнери можуть утриматися від використання 
матеріалів, що не переробляються таких як пінопласт та інші, а так 
само звести обсяг і складність упаковки до мінімуму, щоб людям не 
доводилося купувати і викидати упаковку. Все це дозволяє регулювати 
і оптимізувати процес споживання в цілому. 

Перед початком будь-якого проекту, варто, наприклад, постави-
ти собі «7 питань для дизайнера» від Кріса Хакера [9]: 

1. Це дійсно потрібно? 
2. Цей дизайн створюється для того щоб зменшити відходи? 
3. Це можна зробити менше і легше, використовувати для цього 

менше матеріалів? 
4. Цей дизайн буде довговічний або багатофункціональний? 
5. Цей дизайн використовує відновлювані ресурси? 
6. Чи буде його повторне використання практичним і потріб-

ним? 
7. Цей продукт або упаковку можна використовувати або напо-

внити або полагодити? 
Співпрацюйте зі студіями і клієнтами-однодумцями. 
Як щодо організувати місцевий консорціум або спільноту ди-

зайн-студій і клієнтів, зацікавлених у прагненні до зеленого маркетин-
гу? Вибираючи замовників, варто поцікавитися яка політика компанії 
або виробництва в плані екологічних забруднень. Не варто заохочува-
ти до роботи і рекламувати компанії, які своєю діяльністю завдають 
шкоди планеті. 

Повторно використовуйте аркуші. 
Подумайте про способи за допомогою яких можна використо-

вувати відходи поліграфії, які виробляються в процесі настройки дру-
ку. Чи можна ще раз надрукувати на цьому папері, або може із зворот-
нього боку, або взагалі зробити з них інший продукт? 

Знайдіть друкарню, яка друкує тільки на 100% переробле-
ном папері. 

Друкуйте листівки, листівки для стендів, брошури, візитки,   
CD-конверти і багато іншого на повторно використовуваному папері. 

Якість переробленого паперу, за останні 30 років значно покра-
щилась, завдяки просуванням в технології виробництва паперу, по-
ліпшення сортування паперу і збільшенню обсягів переробки. Сьогод-
ні технології переробки паперу дійшли до того, що буває неможливо 
відрізнити новий папір, від повторно використовуваного [4]. 
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Уникайте кольорів, чорнила яких містять високий рівень 
токсинів. 

До складу деяких пігментів входять метали, які можуть заподія-
ти шкоду навколишньому середовищу, становлять небезпеку для здо-
ров’я людей, що використовують їх в момент отримання, виробництва 
та утилізації. Постарайтеся не використовувати чорнила і фарби, у 
складі яких є сурьма, миш’як, барій, кадмій, хром, свинець, ртуть, а так 
само всі фарби, що імітують метал. Такі фарби також ускладнюють і 
роблять шкідливим для здоров’я процес очищення друкарського     
обладнання.  

Фарби на водній, овочевий і соєвій основах, набагато краще 
аналогічних фарб, заснованих на бензині. При переробці поліграфічної 
продукції, набагато легше очистити папір від органічних пігментів. 
Також при розробці дизайну, слід прагнути до мінімального заповнен-
ня паперу чорнилом. Багато незаповненого простору – може стати 
творчим рішенням. Крім того, слід перевірити, які фарби Pantone 
включені в список для спостереження за шкідливими компонентами 
Агентства із захисту навколишнього середовища США [3]. 

Використовуйте максимально тонкий папір. 
Подумайте про використання більш легкого паперу, наприклад 

замість 80 г/м2 використовуйте 70 г/м2. Це може значно скоротити 
використання деревних ресурсів, у той час як готовий продукт не втра-
тить у якості. Слід враховувати термін життя такої друкованої продук-
ції і співвідносити його з витратами на його виробництво. 

Подумайте, скільки паперу піде під обріз, перш ніж створю-
вати дизайн. 

Проконсультуйтеся зі своїм друкарем і з’ясуйте розмір дообріз-
ного формату і спробуйте так розробити макет, щоб використовувати 
якомога менше паперу. Це дозволить знизити ціну продукту і також 
знизить рівень споживання паперу. Не робіть складні, неекономічні 
макети. 

Використовуйте папір, відбілений не хлором. 
Традиційний спосіб відбілювання паперу останні десять років 

перебуває під пильним наглядом, в рамках дослідження про зв’язок 
скидання відходів, таких як діоксини, з ризиками для середовища і 
людини. Папір, що виробляється без використання хлору, відбілюється 
за допомогою кисню і перекису водню. 

Сьогодні в Європі вже не існує підприємств, відбілюючих папір 
за допомогою хлору [4]. 
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Краще зробіть сайт. 
Перш ніж сідати за роботу над новим друкованим проектом, за-

питайте: «а можна замість цього зробити сайт або pdf презентацію?». 
Це не означає, що потрібно повністю відмовлятися від усієї друкованої 
продукції, проте часто проекти можна здійснити у вигляді набагато 
більш довговічних, вичерпних веб-сайтів, що не обмежені у форматі та 
обсязі розміщеної інформації. 

Не друкуйте на папері. 
Не всякий проект можна перенести з друкованого виду в веб. 

Але це не означає, що потрібно використовувати папір, що виробля-
ється з деревини. Yupo – японська компанія, яка винайшла синтетич-
ний папір вже більше 30 років тому, і сьогодні виробляє величезний 
асортимент різного по щільності і розмірами паперу для комерційного 
друку всіх видів. Цей «папір» яскраво білий, друк на ньому дуже якіс-
ний і детальний, вологостійкий, стійкий до хімічних впливів, його 
важко розірвати. І найголовніше, він підлягає 100% переробці. 

Приклад органічного дизайну. 
Сьогодні в Європейському союзі фрукти та овочі знаходяться в 

абсурдному положенні. З одного боку людей заохочують вживати 
мінімум 5 штук в день. І це досить дорого обходитися сім’ям. З іншого 
– щороку викидається 300 мільйонів тонн фруктів і овочів, які не від-
повідають стандартам. 300 мільйонів тонн! Ви запитаєте, до чого тут 
графічний дизайн: це проблема не дизайнерів, а сільськогосподарської 
промисловості. Але ось приклад того, як гарний, цікавий дизайн може 
допомогти хоча б частково вирішити цю проблему. 

2014 рік у ЄС був оголошений роком боротьби з викиданням 
їжі. Третя найбільша мережа супермаркетів Франції Intermarche вирі-
шила провести кампанію з реабілітації фруктів і овочів, що не пройш-
ли калібрування. Так вони запустили програму «безславні фрукти 
овочі», персонажами якої стали: гротескне яблуко, безглузда картопля, 
страшний апельсин, невдалий лимон, потворний баклажан і потворна 
морквина. Intermarche доклала всіх зусиль для того щоб прославити всі 
ці фрукти-овочі так, як вони того заслуговують. З кожним з них був 
зроблений плакат, відео- та радіопрезентації, для кожного були розро-
блені етикетки і вітрини. Ця акція пройшла з грандіозним успіхом, все 
було розкуплено миттєво. Це приклад справжнього графічного дизай-
ну, такого яким він має бути! Він звернув увагу людей на серйозну 
проблему, закликаючи всіх взяти участь у її вирішенні. Це дуже гар-
ний графічний дизайн, і гарний він не декоративністю, не трендовими 
шрифтами: він просто показує красу продукту, який він продає. І він 
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таки продав цей продукт. Можна подивитися на цей проект з точки 
зору принципів органічного виробництва. 

 
Висновки 

 
У даній роботі виявлені ключові моменти впливу дизайну на 

сферу споживання, на двох рівнях: на рівні формування культури і 
культури споживання, зокрема, і на рівні виробництва продуктів спо-
живання. 

На рівні формування культури графічний дизайн має величез-
ний потенціал формування, впровадження та пропагування певних 
культурних цінностей. Маючи в розпорядженні одну з найпоширені-
ших форм масової комунікації, графічні дизайнери, котрі є відповіда-
льними громадянами світової спільноти, мають можливість впливу на 
формування культури. Успішний дизайнер має можливість вибирати з 
замовлень ті, що несуть соціальну та культурну цінність. Уявлення про 
графічний дизайн лише як про індустрію, зацикленої на маркетингу, 
сьогодні здається помилковим. 

На рівні формування культури споживання якісний графічний 
дизайн може закликати людей вести більш екологічний спосіб життя. 
Крім того, дизайн може робити екологічні продукти більш привабли-
вими, хороший дизайн може допомогти споживачеві зробити вибір на 
користь більш екологічного продукту. Кожен дизайнер може брати 
участь у процесі «озеленення» споживання і виробництва. 

На рівні виробництва продуктів споживання, графічні дизайне-
ри можуть впливати на сферу споживання, використовуючи при виго-
товленні своїх продуктів папір, чорнило, фарби і клеї, які будуть    
полегшувати процес повторної переробки та очищення паперу. При 
розробці упаковки, дизайнери можуть утриматися від використання 
матеріалів, що не переробляються, а так само звести обсяг і складність 
упаковки до мінімуму, щоб людям не доводилося купувати і викидати 
упаковку. Все це дозволяє регулювати і оптимізувати процес спожи-
вання в цілому. Кількість переробленої упаковки може бути значно 
збільшено, якщо просто написати на упаковці: «Будь ласка, очистіть і 
переробіть». 

Виявлено альтернативні підходи до здійснення діяльності гра-
фічного дизайнера: співпраця зі студіями і клієнтами-однодумцями; 
повторне використання друкованих аркушів; робота з друкарнями, які 
друкують тільки на 100% переробленому папері; уникнення кольорів, 
чорнило яких містять високий рівень токсинів; використання максима-
льно тонкого паперу; уважний прорахунок того, скільки паперу піде 
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під обріз, перед безпосереднім процесом створення дизайну; викорис-
тання паперу, що відбілений не хлором; розгляд варіанту розробки 
сайту замість друкованого проекту. 

Сформульовано деякі принципи, дотримуючись яких можна 
вжити свою професійну діяльність на загальне благо: 

1. Принцип здоров’я – графічний дизайн повинен підтримувати 
і покращувати здоров’я природи, людини і планети як єдиного й непо-
дільного цілого. 

2. Принцип екології – графічний дизайн повинен ґрунтуватися 
на принципах існування природних екологічних систем і процесів, 
працюючи, співіснуючи з ними і підтримуючи їх. 

3. Принцип справедливості – органічний графічний дизайн по-
винен будуватися на відносинах, які гарантують справедливість з ура-
хуванням загального навколишнього середовища та життєвих можли-
востей. 

4. Принцип турботи – управління процесом створення органіч-
ного графічного дизайну носить попереджувальний і відповідальний 
характер для захисту здоров’я і благополуччя нинішніх і майбутніх 
поколінь і навколишнього середовища. 
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Вступ 

 
Необхідність впровадження маркетингових інструментів в дія-

льність підприємств, що пропонують органічну продукцію полягає у 
виявленні потреб споживачів та пошуку засобів чи шляхів їх задово-
лення кращим, ніж у конкурентів способом й отримання на цій основі 
прибутку. Саме у процесі маркетингової діяльності узгоджуються 
потреби ринку з можливостями підприємства. 

У всіх сферах і на всіх рівнях управління, в тому числі і під 
час прийняття маркетингових рішень, потрібна підготовка та впоряд-
кування дій щодо визначення цілей, засобів і заходів, які повинні за-
безпечувати виробництво та реалізацію продукції чи послуг, спрямо-
ваних на задоволення наявного попиту та перспективних потреб спо-
живачів. Тому серед чисельних проблем пошуку ефективних механіз-
мів функціонування підприємства, достатньо гостро стає саме питання 
удосконалення інструментів та підходів до управління, однією з функ-
цій якого є планування. 

 
21.1. Становлення ринку органічної продукції 

в Україні 

 
Останнім часом посилюється намагання значної частки насе-

лення до здорового харчування, що виводить на перший план важли-
вість таких характеристик продуктів харчування як якість та безпеч-
ність. При цьому з’являється відчутна частка споживачів, які, розумі-
ючи вплив їжі на стан здоров’я,  піклуються про своє життя та життя 
майбутніх поколінь, вони орієнтуються саме на якість продукції. Для 
задоволення потреб споживачів в органічній продукції важливим є 
розвиток даного ринку, насичення його товарами відповідної якості.   

В Україні протягом 2002–2013 рр. ринок органічної продукції 
характеризувався позитивною динамікою розвитку. За даними Феде-
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рації органічного руху України за даний період відбулося збільшення 
площі органічних сільськогосподарських угідь,  з 164449 до 393400 га, 
тобто у 2,4 рази, а кількості органічних сільськогосподарських вироб-
ництв – з 31 підприємства до 175. Більшість українських органічних 
господарств розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, Полтав-
ській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Жито-
мирській областях [3].  

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що 
сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні 
почав розвиватися з початку 2000-х років. Значне підвищення темпів 
його розвитку почалося з 2009 р., якщо у  2007–2008 рр. обсяг ринку у 
грошовому виражені складав 500–600 тис. євро, то у 2009 р. він зріс 
удвічі й перевищив 1,2 млн євро. За 2010–2014 рр. обсяг ринку зріс 
більш як  у 10 разів й сягнув 14,5 млн євро. у 2014 р. [3], що свідчить 
про знаний потенціал його розвитку. Таким чином, останніми роками в 
Україні спостерігається збільшення обсягів виробництва органічної 
продукції, її частки у структурі сільськогосподарського виробництва; 
зростання, розширення асортименту органічної продукції. 

Із прийняттям у 2014 р. Закону України «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», у якому 
чітко визначені принципи виробництва, зберігання, перевезення та 
реалізації органічної продукції (сировини) (стаття 4), правила вироб-
ництва та обігу органічної продукції та сировини (стаття 14), методи 
виробництва органічної продукції та/або сировини (стаття 15), загальні 
правила виробництва органічної продукції та/або сировини            
(стаття 16), правила виробництва органічної продукції (сировини) 
рослинного (стаття 18) та тваринного походження (стаття 19) [5], віт-
чизняний ринок органічних продуктів вийшов на новий етап розвитку. 
Регламентація вимог до органічної продукції та її виробництва у нор-
мативно-правових документів стала важливим підґрунтям гарантуван-
ня  її високої якості та безпечності. Очікується подальше зростання 
кількості органічних виробництв, нарощування обсягів виробництва 
органічної продукції, що є вкрай важливим як для розвитку вітчизня-
ного ринку, так і для зміцнення експортного потенціалу України в 
умовах євро інтеграційних процесів, що відбуваються. 

Для того, щоб ефективно функціонувати та розвиватися на рин-
ку органічної продукції підприємствам слід активізувати маркетингову 
діяльність, що обумовлює необхідність її належної організації та пла-
нування. Загалом сутність маркетингової діяльності полягає у вияв-
ленні потреб споживачів та пошуку засобів чи шляхів їх задоволення 
кращим, ніж у конкурентів способом й отримання на цій основі прибу-
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тку. Саме у процесі маркетингової діяльності узгоджуються потреби 
ринку з можливостями підприємства. 

 
21.2. Теоретичні аспекти маркетингового планування 

 
У процесі маркетингового планування ухвалюються рішення, 

що спрямовані на знаходження відповідей на питання: «хто?», «що?», 
«коли?», «як?» повинен зробити в процесі організації маркетингової 
діяльності для задоволення потреб споживачів. Спираючись на те, що 
планування, як функція управління, передбачає визначення цілей і 
завдань розвитку підприємства, шляхів та засобів їх досягнення, а 
маркетингова діяльність спрямована на  виявлення потреб  споживачів 
та пошуку шляхів їх задоволення за допомогою маркетингових ін-
струментів, визначено сутність маркетингового планування. Воно 
являє собою складову загальної системи планування на підприємстві, в 
процесі якого визначають маркетингові цілі щодо забезпечення висо-
кого рівня задоволеності та лояльності споживачів, вибору інструмен-
тів їх досягнення шляхом розробки і реалізації відповідного комплексу 
маркетингу, враховуючи потенційні можливості підприємства та стан 
маркетингового середовища. 

Підприємства, що виробляють органічну продукцію, мають 
планувати свою діяльність у довгостроковому періоді, визначати зага-
льну стратегію діяльності, тобто загальний курс дій. У той же час    
поетапні та детальні дії необхідно визначати  під час середньостроко-
вого планування діяльності підприємства, саме такий процес є осно-
вою маркетингового планування. Результатом маркетингового плану-
вання є документ – маркетинговий план, в якому зазначають маркети-
нгові заходи, терміни виконання та виконавців, маркетинговий бю-
джет, очікувані результати, що спрямовані на реалізацію маркетинго-
вої стратегії на досягнення цілей.  

Плануючи маркетингову діяльність на підприємстві, необхідно 
враховувати функції, завдання та принципи маркетингової діяльності. 
З урахуванням специфіки підприємств, що виробляють органічну про-
дукцію, основними функціями маркетингової діяльності є:  

− аналітична – проведення маркетингових досліджень, які пе-
редбачають збір та обробку маркетингової інформації; вивчення та 
оцінку зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;  

− стратегічна – визначення загального курсу маркетингових 
дій підприємства у довгостроковому періоді, розробка маркетингової 
стратегії;  
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− розробка товарної політики – це прийняття рішень щодо ви-
робництва певного товару, формування товарного асортименту; вдос-
коналення та модифікації існуючих товарів та технологій їх виробниц-
тва; забезпечення конкурентних переваг та якості товарів; 

− розробка цінової політики – вибір методу ціноутворення, 
встановлення ціни, дослідження та оцінка витрат, аналіз цін конкурен-
тів, управління ціною;  

− розробка збутової політики – розробка заходів щодо органі-
зації транспортування, складування, підтримки запасів, доробки, про-
сування до оптових і роздрібних торговельних ланок, передпродажної 
підготовки, упакування і реалізації товарів;  

− розробка комунікаційної політики – формування зв’язку між 
підприємством і ринком з метою активізації продажу товарів і форму-
вання позитивного іміджу шляхом інформування, переконування та 
нагадування про свою діяльність [4] (реклама, стимулювання збуту, 
персональний продаж, паблік рилейшнз (PR), прямий маркетинг (ди-
рект-маркетинг) телефон, телебачення, реклама в Internet, каталоги, 
виставки та ярмарки, спонсорство; контролююча – взаємозв’язок усіх 
елементів комплексу маркетингу та безпосередній влив на діяльність 
підприємства, результатом якого є оцінка поставлених цілей з отрима-
ними результатами;  

− управлінська – контроль та своєчасне коригування маркети-
нгової діяльності, зменшення невизначеності маркетингового середо-
вища й маркетингових ризиків підприємства та визначення пріоритет-
них напрямків діяльності та концентрування маркетингових можливо-
стей на них. 

У сучасній практиці маркетингу дотримуються наступних      
основних принципів маркетингу: 

− спрямованість на споживача – безперервний пошук, вияв-
лення та задоволення потреб споживачів, у даному випадку – потреб у 
екологічно чистій та безпечній продукції для задоволення фізіологіч-
ної потреби у їжі; 

− гнучкість – можливість швидко змінювати маркетингові дії, 
реагувати на зміни у маркетинговому середовищі та пристосовуватися 
до ринкових умов; 

− комплексність – дотримання та взаємозв’язок усіх елементів 
комплексу маркетингу; 

− науковість – синтезуючий принцип, відповідно до якого  об-
ґрунтування маркетингових рішень потребує знання та врахування 
економічних законів, використання наукових підходів до організації і 
функціонування маркетингового комплексу; 
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− безперервність (постійність) – необхідність безперервного 
застосування інструментів маркетингу; 

− адекватність – необхідність реальної оцінки стану підприєм-
ства, оскільки застосування інструментів маркетингу у діяльності під-
приємства потребує значних коштів на проведення маркетингових 
досліджень, підготовку і перепідготовку кадрів, проведення рекламних 
кампаній, стимулювання збуту, розробку нових товарів тощо. Тому 
необхідно ретельно визначити бюджет маркетингу, а саме – співвід-
ношення витрат до результату; 

− інноваційність  – інновація як складова маркетингової кон-
цепції охоплює виробничу та збутову діяльність. Насамперед вона 
передбачає постійне вдосконалення, модифікування та оновлення то-
вару, його упакування,  розробку нових технологій виробництва; 

− постійний і цілеспрямований вплив на ринок на основі вико-
ристання відповідних маркетингових інструментів та підходів. 

Функції, завдання та принципи маркетингу формують концеп-
туальні засади маркетингового планування, у процесі якого обирають-
ся інструменти впливу на споживчу поведінку, з яких формується 
маркетингова програма (рис. 21.1). 

 
21.3. Концептуальна модель маркетингового        

планування 

 
Для підвищення ефективності маркетингового планування за-

пропоновано його концептуальну модель для підприємств, що вироб-
ляють органічну продукцію, структурними елементами якої є мета, 
предмет й об’єкт маркетингового планування, принципи та завдання, 
алгоритм та маркетингові інструменти, серед яких виділені маркетин-
гові дослідження, методи планування та комплекс маркетингу        
(рис. 21.2). 

Відповідно до запропонованої моделі визначено об’єкт та пред-
мет маркетингового планування: 

• об’єктом маркетингового планування є маркетингова діяль-
ність підприємства в цілому та її окремих елементів, які складають 
маркетингову програму; 

• предметом маркетингового планування в підприємстві є су-
купність маркетингових можливостей щодо здійснення маркетингової 
діяльності на підприємстві, що потребує упорядкованих та обґрунто-
ваних маркетингових рішень, реалізація яких сприятиме вирішенню 
поставлених завдань та досягненню мети його діяльності, реалізації 
обраної стратегії. 
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Рис. 21.1.  Концептуальні основи маркетингового планування 

 
 

Виходячи з поставленої мети, перед підприємствами в процесі 
маркетингового планування постають завдання щодо забезпечення 
високого рівня ефективності та досягнення мети маркетингової діяль-
ності. Серед основних завдань, які вирішуються під час маркетингово-
го планування є [2]: 

• конкретизація маркетингових цілей підприємства, що полягає 
у необхідності визначення більш конкретних та чітких маркетингових 
цілей, в почерговому та поступовому (або логічному) порядку, вихо-
дячи із поставленої маркетингової мети, в тому числі за кожним еле-
ментом комплексу маркетингу; 
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Рис. 21.2. Концептуальна модель маркетингового планування 
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• оптимізація використання маркетингового потенціалу через 
узгодження цілей маркетингової діяльності із наявним потенціалом 
для більш раціонального та ефективного використання маркетингових 
ресурсів підприємства; 

• вирішення управлінських завдань, щодо упорядкування робо-
чих процесів та контролювання їх виконання, й реалізація на цій осно-
ві управлінської функції планування; 

• оцінка можливостей і загроз маркетингового середовища, що є 
важливим завданням маркетингового планування, реалізація якого 
дозволить зменшити маркетингові ризики, тому що лише через своєча-
сну оцінку тенденцій та виявлення можливостей і загроз діяльності 
підприємства можна забезпечити стабільність та планомірність розви-
тку підприємства, відповідність діяльності умовам, що склалися; 

• вивчення споживачів як основне завдання маркетингового 
планування, оскільки маркетингова діяльність спрямована на спожи-
вачів та пошуку шляхів задоволення їх зростаючих потреб та вимог. 

Ефективне вирішення поставлених завдань під час маркетинго-
вого планування забезпечується дотриманням низки принципів. Сис-
тема принципів маркетингового планування має складатися із загаль-
них принципів планування: гнучкість, узгодженість, безперервність, 
командність, науковість та маркетингових: спрямованість на спожива-
чів, комплексність, адекватність, економічність.   

Особливе місце у наведеній концептуальній моделі маркетинго-
вого планування відведено інструментам маркетингу, серед яких осно-
вними є методи проведення маркетингових досліджень, стратегічний 
аналіз, сегментація, позиціювання та комплекс маркетингу. 

 
21.4. Маркетингові інструменти просування  

органічної продукції 

 
Важливим в процесі маркетингового планування є визначення 

загроз і можливостей розвитку галузі, підприємств, що обумовлюють 
необхідність проведення стратегічного аналізу. Такий аналіз забезпе-
чує процес маркетингового планування інформаційно-аналітичними 
даними щодо стану та тенденцій у маркетинговому середовищі та їх 
впливу на можливості і перспективи розвитку підприємства. Вибір 
його в якості важливого методичного інструменту концептуальної 
моделі маркетингового планування обумовлений тим, що саме страте-
гічний аналіз, на відміну від традиційного аналізу, спрямований на 
вирішення довгострокових глобальних проблем з метою посилення 
конкурентоспроможності підприємства та його ринкової привабливос-
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ті. Він включає як аналіз середовища, так і оцінку внутрішнього    
потенціалу підприємства, а також включає оцінку маркетингової дія-
льності підприємства, що у сукупності дозволить оцінити загальний 
стан та маркетингову активність, ефективність маркетингової діяльно-
сті в цілому та окремих маркетингових інструментів; визначити сильні 
та слабкі сторони діяльності підприємства, виявити головні перешкоди 
(загрози), а також з’ясувати можливості для подальшого розвитку. За 
результатами стратегічного аналізу обирають маркетингову стратегію 
– глобальну ідею щодо маркетингових інструментів, застосування 
яких сприятиме досягненню стратегічної мети діяльності підприємст-
ва. Саме маркетингова стратегія визначає ринкові стратегічні орієнти-
ри, ринкове спрямування діяльності підприємства, позицію підприємс-
тва на ринку.   

У межах маркетингової стратегії здійснюють сегментацію ринку 
та оцінку окремих сегментів, за результатами якої обирають цільовий 
сегмент ринку – групу споживачів, що однаково реагують на один і 
той самий товар чи послугу, комплекс маркетингу їх просування. Сег-
ментація є інструментом маркетингу, який являє собою процес визна-
чення найпривабливішого для підприємства сегментаспоживачів. На 
цьому сегменті підприємство повинно зосередити свою маркетингову 
діяльність та обирати відповідні інструменти впливу на цільових спо-
живачів. Це допоможе оптимізувати витрати на маркетингові заходи та 
обирати найбільш ефективні з них в процесі формування маркетинго-
вої програми, яка передбачає визначення комплексу маркетингу. 

В результаті сегментації ринку визначається позиція                
підприємства в обраному цільовому сегменті тобто здійснюється по-
зиціювання, яке є важливим інструментом маркетингу, що являє со-
бою процес надання підприємством послуг або товару, який базується 
на певному сприйнятті їх споживачами [1]. Позиціонування передба-
чає формування образу шляхом розробки низки заходів. Саме позиціо-
нування формує конкурентні переваги у процесі розробки комплексу 
маркетингу, тому є важливим інструментом маркетингового плану-
вання. 

Реалізація обраної позиції на ринку відбувається через такий 
важливий елемент концептуальної моделі маркетингового планування 
як комплекс маркетингу – інструментарій впливу на ринок. Він тра-
диційно охоплює чотири складові, що можуть бути використані для 
досягнення маркетингових цілей, їх називають «4Р»: товар, ціна, збут і 
просування товару (англ. – product, price, place, promotion) [1]. Усі 
наведені у складі комплексу маркетингу інструменти маркетингової 
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діяльності взаємозалежні й відіграють важливу роль в процесі марке-
тингового планування. 

На вибір інструментів маркетингу впливає специфіка діяльності 
підприємства. Залежно від галузевої належності та особливостей   
діяльності підприємства обираються методи маркетингових дослі-
джень, визначаються елементи комплексу маркетингу, що потребує 
більш глибоко дослідження особливостей діяльності підприємств різ-
них галузей економіки. Свою специфіку функціонування мають підп-
риємства, що виробляють органічну продукцію, які впливають на при-
йняття маркетингових рішень. 

Значної уваги на підприємствах з виробництва органічної про-
дукції потребує товарна політика. Рішення, що приймаються, мають 
забезпечити якість, асортимент, конкурентоспроможність органічної 
продукції. Особливої уваги потребують питання сертифікації та мар-
кування. Необхідним є розробка торгової марки, яка має відповідати 
образу органічної продукції, формувати її позитивний імідж, підсилю-
вати високу споживчу цінність органічної продукції. Доцільно 
відповідально підійти до упакування органічної продукції, зокрема 
вибору матеріалу та розміщення інформації на упаковці. 

Дотримання усіх вимог органічного виробництва, обов’язкова 
процедура сертифікації та отримання відповідних документів значно 
збільшують витрати на виробництво органічної продукції унаслідок 
чого ціна на неї перевищує ціну на традиційні продовольчі товари. У 
цьому випадку підприємствам необхідно донести до споживача спра-
ведливість більш високої ціни на органічну продукцію, спираючись на 
більш високу споживчу її цінність. Споживач має чітко розуміти, що 
органічна продукція володіє додатковою споживчою цінністю у вигля-
ді екобезпечності продукції, з більш корисними властивостями. Для 
цього формування цінової політики має відбуватися у взаємозв’язку із 
комунікаційною політикою, головним завданням якої є доведення 
інформації до споживачів через засоби масової інформації, соціальну 
рекламу, пропаганду здорового способу життя та ролі і перевагах ор-
ганічної продукції. Комунікаційна політика має бути спрямована на 
підвищення обізнаності споживачів щодо корисності органічної про-
дукції, її значення для здоров’я та розвитку людини, формування від-
повідальної культури харчування, особливо серед молоді.  

Для сталого розвитку продажів органічної продукції необхідне 
використання високоефективних маркетингових засобів. Зокрема,  
виставково-ярмарочної діяльності,  реєстрації та реклами в каталогах і 
бізнес-довідниках, інтернет-маркетингу через створення та просування 
сайту підприємства у мережі Інтернет, активній взаємодії із цільовою 
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аудиторією у соціальній мережі, контекстну та банерну рекламу в 
мережі. 

Важливим аспектом збутової політики є забезпечення фізичної 
доступності органічної продукції. Для цього підприємствам з вироб-
ництва органічної продукції необхідно налагодити взаємодію із 
підприємствами роздрібної торгівлі, зокрема супермаркетами, у біль-
шості з яких вже організовано відділи з продажу органічної продукції 
або виділені місця на поличках для неї. Доцільно розвивати фірмову 
торгівлю, організовувати інтернет-магазин із продажу органічної про-
дукції. 

У сукупності комплексне використання усіх зазначених елемен-
тів комплексу маркетингу у взаємозв’язку дасть підприємствам, що 
виробляють органічну продукцію синергетичний ефект у вигляді фор-
мування стійкого та зростаючого попиту споживачів на органічну 
продукцію, що сприятиме збільшенню потенціалу ринку та утворенню 
сприятливих можливостей для їх розвитку. 
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Задоволення потреб населення в основних продуктах харчуван-

ня залежить від платоспроможності та розвитку визначеного товарного 
ринку, а рівень їх споживання значною мірою зумовлюють стан про-
довольчої безпеки та характеризують рівень життя населення. У су-
часних умовах найбільш складна ситуація склалася у сфері споживан-
ня продукції тваринництва, зокрема, недостатнім є споживання м’яса 
та м’ясопродуктів, що, з одного боку, викликано складною соціально-
економічною ситуацією, а з іншого – незадовільним станом розвитку 
ринку через низькі обсяги виробництва тваринницької продукції, про-
блемами її якості. Кризовий стан економіки, загострення політичної 
ситуації, подальші негативні тенденції у тваринництві та інші чинники 
підвищують актуальність та необхідність вирішення проблем форму-
вання та забезпечення належних умов функціонування ринку м’яса та 
м’ясопродуктів. 

Тваринництво як складова аграрного сектору України та 
м’ясопереробна промисловість як складова харчової промисловості 
відіграють одну з ключових ролей у формуванні продовольчої безпеки 
та підвищенні продовольчої незалежності країни. Невирішеною зали-
шається проблема якості та безпеки продовольства, зокрема, м’яса та 
м’ясопродуктів.  

 
22.1. Специфіка функціонування вітчизняного ринку 

органічного м’яса та ексклюзивної м’ясної продукції  

 
Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні складає вагому частку 

всього продовольчого ринку України, він посідає перше місце за обся-
гами продажу (не враховуючи ринки лікеро-горілчаних та тютюнових 
виробів). Основним показником, що характеризує стан та тенденції 
розвитку товарного ринку є роздрібний товарообіг. За статистичними 
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даними (рис. 22.1) до початку фінансово-економічної кризи відбувався 
стрімкий розвиток ринку м’яса та м’ясопродуктів, причому темпи 
зростання були достатньо високими. У 2009 р. показники розвитку 
ринку м’яса та м’ясопродуктів погіршилися. Якщо за групою м’яса 
свіжого обсяг продажу зріс, то темп зростання знизився до 7,1%, тоді 
як за групою м’ясопродуктів мало місце падіння роздрібного товароо-
бігу на 2,1%. Із покращенням соціально-економічної ситуації у 2010 р. 
тенденції розвитку ринку характеризують позитивною динамікою. У 
цілому за досліджуваний період роздрібний товарообіг м’яса свіжого 
зріс у 4,5 рази, м’ясопродуктів – у 3,6 рази. 
 

 
Рис. 22.1. Динаміка роздрібного товарообігу м’яса свіжого 

та м’ясопродуктів в Україні у 2005–2013 рр. 
(розраховано за даними [1]) 

 
 

На стан ринку м’яса свіжого та м’ясопродуктів в Україні знач-
ною мірою впливає розвиток тваринництва та динаміка поголів’я тва-
рин у всіх категоріях господарств. За розрахунками науковців Інститу-
ту аграрної економіки, суттєво скоротиться поголів’я великої рогатої 
худоби в усіх категоріях господарств. Якщо за попередні п’ять років 
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загальноукраїнське стадо зменшилося на 13% і становило у 2014 році 
1621,3 тис. голів, то на кінець 2015 року воно налічуватиме на 12,2% 
менше, ніж у 2014 р. [2]. 

Порівняно зі свининою та м’ясом птиці, яловичина і телятина є 
найдорожчим видом м’яса. Отже, обсяги внутрішнього попиту м’яса 
великої рогатої худоби, який напряму залежить від купівельної спро-
можності населення, теж зазнає скорочення. Як наслідок, прогнозують 
науковці Інституту аграрної економіки, споживання яловичини і теля-
тини в розрахунку на одну особу у 2015 році зменшиться на 6,6% про-
ти минулорічного рівня і становитиме 8,5 кг. А це означає, що серед-
ньостатистичний українець з’ їсть менше третини від раціональної 
норми споживання цього виду м’яса [2]. 

Під час аналізу рівня розвитку локальних ринків м’яса та 
м’ясопродуктів установлено, що у більшості (68%) областей України 
виявлено низький рівень регіонального розвитку ринку м’яса. Достат-
ньо високим його можна вважати лише у двох областях: Київській та 
Черкаській, що зумовлено найвищими показниками фізичної доступ-
ності та рівня самозабезпеченості, оскільки ці області мають високі 
обсяги виробництва та виступають експортерами. Поряд з цим низь-
кий рівень товарного насичення ринку спостерігається у трьох облас-
тях: Луганській, Миколаївській, Одеській, в яких одні з найнижчих 
показників фізичної доступності продукції. За таких умов зростання 
рівня споживання до фізіологічної норми збільшить дефіцит товарних 
ресурсів [3]. 

Проведені дослідження показали, що в Харківській області кое-
фіцієнт достатності споживання становить 0,7, тобто один з найкра-
щих показників по Україні, вище значення лише в Дніпропетровській, 
Донецькій і Київській областях. Проте, на Харківщині наявний дисба-
ланс попиту та пропозиції м’яса та м’ясопродуктів. Суттєвими про-
блемами розвитку локального ринку м’яса та м’ясопродуктів визначе-
но: низький рівень виробництва м’яса, внаслідок чого самозабезпече-
ність ринку товарними ресурсами характеризується критично низьким 
рівнем; недостатній рівень споживання м’яса та м’ясопродуктів меш-
канцями області. За наведених обставин необхідним є пошук можли-
востей товарного насичення ринку, збалансовуючи його за структурою 
та видами м’яса. Визначаючи пріоритети розвитку ринку м’яса та 
м’ясопродуктів, слід звернути увагу на необхідність підвищення якості 
та безпечності продукції. У зв’язку з такою вимогою сучасності, одним 
із перспективних напрямів можна вважати організацію виробництва 
органічного м’яса та м’ясопродуктів, збільшення його обсягів та асор-
тименту. Це обумовлено наступними обставинами: 
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• загостренням проблеми якості та безпечності м’яса та 
м’ясопродуктів внаслідок потрапляння на ринок низькоякісної вітчиз-
няної та імпортної продукції; 

• низькою конкуренцією на регіональному та національному 
ринку, оскільки товарний асортимент національної органічної продук-
ції на ринку представлений переважно продукцією рослинництва, а 
саме: зерновими, олійними культурами, овочами та фруктами. За від-
сутності в Україні та Харківській області розвинутого сектору вироб-
ництва органічного тваринництва, конкуренція на даному ринку дуже 
слабка, що свідчить про відсутність суттєвих перешкод та бар’єрів 
виходу на ринок. У галузі тваринництва переважно розвивається сви-
нарство, при цьому вся продукція реалізується як сировина [4]. Але 
його обсягів вкрай недостатньо, у той же час майже відсутня продук-
ція скотарства та птахівництва, що свідчить про можливості та перспе-
ктивність розвитку органічного тваринництва; 

• зростанням турботи про здоров’я, піклуванням про здоров’я 
дітей, унаслідок чого збільшилася увага населення до харчування. Під 
час прийняття рішення щодо купівлі споживачі все більш звертають 
увагу на походження, склад продукції, її виробника, якість, гарантії 
безпеки, що свідчить про передумови формування попиту на органічне 
м’ясо [5]; 

• створенням необхідних інституційних умов завдяки прийнят-
тю Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогос-
подарської продукції та сировини» у 2014 р. [5], в якому визначені 
принципи виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органіч-
ної продукції (сировини); державна політика та повноваження органів 
державної влади у сфері виробництва та обігу органічної продукції та 
сировини; основні положення виробництва органічної продукції та 
сировини та інші важливі аспекти виробництва органічної продукції; 

• інтеграційними процесами з Європейським Союзом, що        
відкривають доступ національної високоякісної та безпечної продукції 
тваринництва, виробленої за світовими вимогами, до ринків Європей-
ських країн, що є важливим аспектом в умовах недостатньої інформо-
ваності та платоспроможності вітчизняних споживачів і відсутності 
внаслідок цього стабільного попиту на органічну продукцію тварин-
ництва. За наявних умов прогнозуємо, що на першому етапі розвитку 
виробництва органічного м’яса 20% продукції буде спрямовуватися на 
національний ринок, а 80% – на Європейський ринок. Саме за таких 
умов виробництво органічного м’яса буде вигідним для виробників. 

За результатами аналізу загроз та можливостей розвитку ринку 
було установлено, що в Україні та Харківській області мають місце 
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певні можливості для розвитку виробництва органічної тваринницької 
продукції, вони обумовлені наступними чинниками: 

• потужним природно-ресурсним потенціалом, який сприятиме 
розвитку аграрного сектору економіки в Україні в цілому, та тварин-
ництва, зокрема, й насиченню вітчизняного ринку власними товарни-
ми ресурсами, що дозволить підвищити рівень самозабезпеченості 
даного товарного ринку; 

• інноваційною активністю сільськогосподарських та перероб-
них підприємств, їх готовністю до подальшого розвитку й впрова-
дження нових технологій виробництва, його модернізації; 

• традиціями та культурою харчування населення України, зок-
рема, до раціону більшості яких щодня входять м’ясо та 
м’ясопродукти, попит на які зростатиме за умов підвищення їх плато-
спроможності. 

Відповідно до Закону України «Про виробництво та обіг органі-
чної сільськогосподарської продукції та сировини» виробництво орга-
нічної продукції (сировини) – виробнича діяльність фізичних або юри-
дичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час 
такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пес-
тицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів 
тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) засто-
совуються методи, принципи та правила, визначені цим Законом для 
отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збере-
ження та відновлення природних ресурсів [5]. Враховуючи, що органі-
чна продукція – продукція, отримана в результаті сертифікованого 
виробництва, тому органічне м’ясо – це гарантований державою висо-
коякісний, екологічно чистий та безпечний продукт, що підтверджу-
ється сертифікатом, виданим відповідно до чинного законодавства.  

Розвиток сегменту органічного м’яса є одним із напрямів дер-
жавної політики у сфері виробництва та обігу органічної продукції 
(сировини), який сприятиме розвитку внутрішнього ринку м’ясної 
органічної продукції та задоволення потреб споживачів в її             
асортименті. 

Перспектива розвитку ринку органічного м’яса пояснюється й 
тим, що ураховуючи останні тенденції щодо зростання піклування 
батьків за здоров’я дітей в умовах насичення продовольчого ринку 
низькоякісною продукцією, у якості потенційних споживачів даного 
виду продукції тваринництва розглядаємо родини із дітьми.  

Наявність суттєвого потенціалу ринку споживачів м’яса та 
м’ясопродуктів з високим рівнем доходу обумовлює також перспекти-
ву розвитку виробництва ексклюзивної м’ясної продукції, зокрема: 
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м’яса халяль, мармурового м’яса, кошерного м’яса, м’яса щасливих 
тварин тощо. 

М’ясо халяль – один із видів високоякісної м’ясної продукції. 
Слово «халяль» (від арабського «al-halal», тобто дозволене) позначає 
насамперед, безпеку, чистоту, користь для здоров’я людини, відсут-
ність у продуктах харчування шкідливих консервантів і домішок. Пер-
спективність виробництва м’яса халяль в Україні достатньо висока, 
враховуючи природно-ресурсний потенціал аграрного сектору, але в 
умовах недостатнього розвитку ринку даного виду м’ясної продукції 
на початку більшість її виробництва може відправлятися на експорт. 
За оцінками експертів потенціал «халяль»–сектора має Європа, де вже 
зараз оборот ринку «халяль»–продуктів оцінюється приблизно              
в 66 млрд доларів, а в наступне десятиліття, як очікують, він збіль-
шиться ще на 20–25% [6]. В Європі не тільки мусульмани споживають 
продукцію «халяль», сертифікація «халяль» для них є додатковим 
знаком якості, де на кожному етапі виробництва ведеться чіткий конт-
роль. Тобто не тільки за релігійною ознакою можна сегментувати да-
ний ринок, а й за сприйняттям споживчої цінності. За належної кому-
нікаційної політики щодо пропаганди та формування попиту на     
«халяль»-продукти в Україні, враховуючи до того ж, що близько 2 
мільйонів мусульман на її території [5], даний сегмент можна оцінити 
як достатньо перспективний. 

Високими якісними характеристиками відрізняється кошерне 
м’ясо. Кошерним вважаються такі види м’яса як баранина, козлятина, 
яловичина, м’ясо диких травоїдних тварин – оленів, лосів тощо. 
Обов’язковими умовами кошерності м’яса є роздвоєні копита тварин і 
їх здатність жувати жуйку, забій тварини певним способом і правильна 
обробка його м’яса – це одна з основних причин дорожнечі кошерних 
продуктів харчування [7]. 

Перевагами кошерного м’яса перед звичайним є:  
• натуральність і екологічність – тварини утримуються в гарних 

умовах і відгодовуються тільки натуральними кормами. Рослини для 
виробництва таких кормів вирощені на полях без використання хіміч-
них добрив і отрутохімікатів; 

• більш висока корисність – кошерне м’ясо не містить ГМО, 
шкідливих добавок Е та інших сумнівних речовин; 

• перевірена якість – за найменшої невідповідності вимогам 
м’ясо вибраковується, навіть якщо при цьому воно відповідає вимогам 
ДСТУ. Високий ступінь якості кошерного м’яса гарантована числен-
ними перевірками на всіх стадіях його виготовлення; 
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• чисте – вчені, які вивчають кошерні традиції, дійшли виснов-
ку, що головною вимогою є споживання людиною повністю чистої їжі. 
Чистота і якість продуктів, заборонених кашрутом, викликають сумні-
ви з санітарно-гігієнічної точки зору [8]. 

Халяльне і кошерне м’ясо справляє максимально сприятливу 
дію на організм людини за рахунок високої кількості мінеральних 
речовин і вітамінів, що містяться в ньому [9]. Ці види м’яса завжди 
свіжі, в них гарантовано відсутні сумнівні домішки, що є гарантією їх 
високої якості та безпеки. 

Ще один м’ясний делікатес – мармурове м’ясо, для виробництва 
якого потрібні визначені породи худоби, особливі умови їх утримання, 
спеціальна технологія забою та доведення до кондиції. Даний вид 
м’яса характеризується більш високою харчовою цінністю, кращими 
смаковими якостями. 

Популярність споживання органічних продуктів населенням   
Землі перманентно, приблизно на 10–12% щорічно, за прогнозами 
фахівців у 2020 році становитиме 200–250 млрд. доларів США. У сві-
товій структурі посівних площ, відведених під вирощування органіч-
них продуктів, Україна наразі займає незначну питому вагу близько 
2% (рис. 22.2). Проте за дослідженнями Українського науково-
дослідного інституту харчування найвищу зацікавленість в органічній 
продукції українці виявляють до м’яса – 39%, готові купувати органіч-
ні молоко та молочні продукти – 36%, овочі та фрукти – 29%, хлібобу-
лочні вироби – 16% [10]. 

Найбільш складним аспектом на даному етапі розвитку ринку 
м’яса та м’ясопродуктів є визначення потенційної ємності ринку орга-
нічного м’яса та ексклюзивної м’ясної продукції. У національних ма-
сштабах за оцінками Національного наукового центру «Інституту аг-
рарної економіки» потенційна ємність ринку органічної продукції в 
Україні оцінюється у майже 40 млрд грн, при цьому органічне м’ясо  у 
структурі органічного ринку охоплює 33% [2], що у грошовому виразі 
перевищує 13 млрд грн.  
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Рис. 22.2. Світова структура посівних площ, де вирощується        
органічна продукція (розраховано за даними [10]) 

 
 

Враховуючи зростаючі екологічні загрози та тенденції поши-
рення у суспільній свідомості стандартів соціальної відповідальності 
можна зробити висновок, що місткість ринку органічного м’яса зрос-
татиме, оскільки вітчизняні споживачі здебільшого стурбовані якістю 
м’ясної продукції, яку вони купують, тому розвиток ринку органічного 
м’яса надасть можливість альтернативного вибору для забезпечення 
повноцінного харчування. 

Для розвитку ринків ексклюзивної м’ясної продукції та органіч-
ного м’яса необхідно визначити цільові сегменти та з’ясувати їх харак-
теристики, що дозволить обрати оптимальні маркетингові інструменти 
формування культури їх споживання та постійного попиту. Як було 
відзначено вище, для розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів необхід-
но нарощувати обсяги їх виробництва з урахуванням тенденцій, що 
склалися: наявність попиту на високоякісну та безпечну продукцію та 
на ексклюзивну й делікатесну м’ясну продукцію. Виходячи із цього, 
цільовими сегментами ринку органічного м’яса вважаємо родини із 
дітьми та споживачів із високим рівнем доходів, який потребує пода-
льшого більш глибокого сегментування і виділення відповідних рин-
кових ніш. 

Оскільки товаровиробникам важливо не лише виробити певну 
продукцію, але й забезпечити її реалізацію, для розвитку ринку      

Європа Америка Аргентина

Україна Інші країни світу 
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органічного м’яса та ексклюзивної м’ясної продукції важливим є фор-
мування культури споживання високоякісних й безпечних м’яса та 
м’ясопродуктів, що обумовлює необхідність використання маркетин-
гових інструментів. Саме феномен культури споживання характеризує 
певні традиції та звичаї, що характеризують поведінку споживачів, а 
саме частоту, обсяги, привід купівлі тощо. Наявність культури спожи-
вання певного товару забезпечить стабільність його купівлі, що є 
вкрай важливим для розвитку ринку органічного м’яса та ексклюзив-
ної м’ясної продукції.  

Для того, щоб визначити предметно-сутнісний зміст процесу 
формування культури споживання органічного м’яса та культури спо-
живання ексклюзивної м’ясної продукції, розглянемо сутність поняття 
«культура харчування». За визначенням В. В. Ніколенко культура 
харчування більшою мірою окреслює прийняту систему звичаїв і тра-
дицій харчування соціокультурної, економічної або політичної спіль-
ноти, які стали нормою їх повсякденного буття [11]. Виходячи з цього 
з урахуванням окреслених характеристик сегментів: 

• під формуванням культури споживання органічного м’яса 
пропонуємо розуміти сукупність маркетингових інструментів, що 
утворюватимуть комплекс маркетингу, та систему взаємозв’язаних 
заходів щодо інформування потенційних споживачів та спонукання їх 
до купівлі високоякісної та безпечної, продукції з підвищеною харчо-
вою цінністю, що сприятиме забезпеченню повноцінного та якісного 
харчування й зміцнення на цій основі здоров’я й самопочуття; 

• під формуванням культури споживання ексклюзивної м’ясної 
продукції пропонуємо розуміти сукупність маркетингових інструмен-
тів, що утворюватимуть комплекс маркетингу, та систему взає-
мозв’язаних заходів щодо інформування потенційних споживачів та 
спонукання їх до купівлі високоякісної, виробленої за спеціальними 
технологіями, безпечної м’ясної продукції з вишуканими смаковими 
якостями, що у сукупності утворюватиме підвищену споживчу цін-
ність й сприятиме забезпеченню повноцінного та якісного харчування, 
задоволенню найвибагливіших смаків.  

Таким чином, для забезпечення розвитку ринку органічного 
м’яса та ексклюзивної м’ясної продукції підприємствам потрібна            
ефективна маркетингова політика, спрямована на формування попиту 
й забезпечення можливостей реалізації даного виду продукції. 
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22.2. Маркетингова політика підприємства на ринку 

органічного м’яса та ексклюзивної м'ясної продукції 

 

Формування маркетингової політики потребує використання 
належного методичного інструментарію, який складається з               
інструментів маркетингового дослідження та прогнозування ринку, 
результати якого дозволяють узгодити, тобто зробити                           
несуперечливими маркетингові стратегії та комплекс маркетингу. У 
сучасній інтерпретації комплексу маркетингу відбувається суттєве 
розширення конфігурації його моделей від класичної «4Р», далі: 
«4Р+1S», «5Р», «5Р+1S», «6Р», «7Р», «10Р», «12Р», «4C», «4A», «4D», 
«SIVA», «4Е», «2P+2C+3S», «5Р+Е» тощо.  

Відповідно до обраної моделі комплексу маркетингу визнача-
ються потреби та переваги споживачів, відповідно до яких планується 
виробництво товарів певної якості та кількості, встановлюється ціна на 
них, обираються канали збуту, визначаються методи інтенсифікації 
зусиль з їх просування. Реалізація зазначеного комплексу маркетинго-
вих заходів відповідно до потреб споживачів та обраної концепції 
маркетингу створюватиме синергетичний ефект у вигляді споживчої 
цінності продукції. 

Перспектива подальшого розвитку ринку м’яса та 
м’ясопродуктів полягає у необхідності нарощення місткості ринку та 
підвищення ефективності використання його потенціалу, що вимагає 
диференціації маркетингової політики підприємств у залежності від 
стадії розвиненості ринку. Нами виділено два основні типи ринку: 
функціонуючий (сформований) та емерджентний (той, що зарод-
жується). В табл. 22.1 наведено специфіку формування маркетингової 
політики на цих ринках.  

На основі даних маркетингового дослідження доцільно провес-
ти сегментацію ринку, в результаті якої можливим буде визначити 
цільовий ринок, на якому можна отримати конкурентні переваги, оці-
нити його та за результатами прогнозу розробити ефективні заходи для 
досягнення цілі. 

Суттєва диференціація споживання м’яса та м’ясопродуктів 
спостерігається залежно від рівня доходів та демографічних характе-
ристик споживачів, зокрема розміру домогосподарств, наявності та 
кількості дітей у них, місця проживання, смакових уподобань тощо.  

 
 

 
 



Розділ 22. Особливості ринку органічного м’яса та ... 

  

531 

Таблиця 22.1 – Особливості маркетингової політики на різних 
стадіях розвитку ринку [12] 

Ознака (характе-
ристика) 

Функціонуючий Емерджентний 

Потреби Сформовані Необхідно формувати 

Рівень охоплення 
ринку 

Масовий 
Концентрований,    

нішовий 

Рівні сегментування 
Сегментування спо-

живчого ринку 

Сегментування спожи-
вчого ринку і ринку 

підприємств 
Принцип вибору 
маркетингових 
інструментів 

Традиційність Ексклюзивність 

Принцип форму-
вання інструментів 
комплексу марке-

тингу 

Імітаційність Інноваційність 

 
Проведені дослідження  дозволили виявити особливості спожи-

вчої поведінки мешканців Харківської області на ринку м’яса та 
м’ясопродуктів: 

• перевага купівлі курятини та свинини, менше споживання те-
лятини, внаслідок чого склалася нераціональна структура споживання 
м’яса за видами;  

• більшість споживачів віддають перевагу вітчизняним вироб-
никам;  

• якість продукції на ринку м’яса та м’ясопродуктів задовольняє 
лише половину опитаних споживачів, відмічається зростання вимог 
споживачів неї;  

• найбільш важливі фактори, що впливають на купівлю є зовні-
шній вигляд, гарантії якості;  

• найбільш привабливим та тими, що відповідають вимогам 
споживачів для покупки м’яса та м’ясопродуктів, є супермаркети та 
фірмові магазини;  

• джерела інформації: власний досвід, поради друзів, знайомих 
чи інших споживачів, інформація на упаковці товару;  

• більше половини споживачів готові купувати свіже м’ясо 
(яловичину, телятину та свинину) з гарантовано високою якістю з 
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націнкою 26–50%, близько 20% респонденті готові купувати свіже 
якісне м’ясо з націнкою більш 50%, зокрема, 51–75% – готові перепла-
чувати близько 18% споживачів, 76–100% – 2–3% опитаних, у два рази 
більшу ціну готові платити 1% споживачів;  

• незадоволеність потреб споживачів із високим рівнем доходів 
зумовлена недостатністю на ринку продукції необхідної якості та тієї, 
що б могла задовольнити найвибагливіші смаки [13]. 

Функціонуючим ринком є ринок, орієнтований на масовий по-
пит на традиційні види та сорти м’яса та м’ясопродуктів. При визна-
ченні маркетингової політики на вказаному ринку набір інтер-
інструментальних та інтра-інструментальних маркетингових                   
інструментів характеризується застосуванням імітаційних маркетинго-
вих технологій. Емерджентним ринком м’яса та м’ясопродуктів для 
вітчизняної економіки можна вважати ринок органічної та ексклюзив-
ної м’ясної та м’ясопереробної продукції, наприклад, халяль, кошерне 
м’ясо, мармурове м’ясо, органічна свинина, курятина тощо. Оскільки 
попит на них ще тільки зароджується, вони визначені нами як емер-
джентні, тому обґрунтована необхідність розробки маркетингової 
політики формування попиту та стимулювання збуту на органічну та 
ексклюзивну м’ясну продукцію (табл. 22.2). Вихід підприємства на 
ринок із ексклюзивним та органічним м’ясом надасть підприємству 
вагому конкурентну перевагу, яка полягатиме у пропонуванні унікаль-
ної продукції вищої споживчої цінності [12]. 

Відповідно до проведених досліджень, результати яких наведені 
у табл. 22.2, у межах товарної політики визначені такі аспекти як: ви-
робництво різних видів органічного м’яса, підготовка товару до про-
дажу, упакування, брендінг, сертифікація та маркування. Формування 
попиту та культури споживання здорової їжі (органічного м’яса та 
м’ясопродуктів), стимулювання збуту органічної м’ясної продукції 
пропонуємо здійснювати сучасними засобами комунікаційної політики 
– WOM-маркетингу, вірусного маркетингу [14]. 

Під час обґрунтування маркетингової цінової політики доцільно 
диференціювати ціни на органічну м’ясну продукцію із застосуванням 
коефіцієнт споживчої цінності. 
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Таблиця 22.2 – Маркетингова політика підприємства на ринку 
органічної м’ясної продукції та ексклюзивних видів м’яса 

Інструменти 
комплексу 
маркетингу 

Мета політики 
Інтеграція інтер- та   

інтра-інструментів мар-
кетингу 

Товар 

Формування достатнього 
асортименту та обсягів ви-
робництва органічного 

м’яса, у тому числі ексклю-
зивної м’ясної продукції, 
виведення товару на ринок 

Виробництво різних видів 
органічного м’яса,              

підготовка товару до про-
дажу, упакування, брен-
динг, сертифікація та мар-

кування 

Ціна 

Визначення обґрунтованої 
ціни відповідно до спожив-
чої цінності та її належне 

обґрунтування з точки зору 
сприйняття споживачами 

Преміальна цінова страте-
гія: висока ціна відповідає 

високій якості товару 

Збут 

Розвиток ринкової інфра-
структури, визначення та 
формування оптимальних 

каналів збуту 

Організація фірмової та 
спеціалізованої торгівлі, 

інтернет-магазинів, достав-
ки та зберігання продукції 

Комунікації 

Формування попиту та куль-
тури споживання здорової 
їжі (органічного м’яса та 
м’ясопродуктів), стимулю-
вання збуту органічної 

м’ясної продукції, раціоналі-
зація споживання м’яса за 

видами 

Реклама, пропаганда, дегу-
стації у місцях продажу, 
зовнішня реклама, WOM-
маркетинг, вірусний мар-

кетинг 

Кадри 

Формування клієнтоорієнто-
ваного персоналу, мотивова-
ного до просування органіч-

ної м’ясної продукції 

Підготовка та підвищення 
кваліфікації виробничих 

працівників та працівників 
сфери торгівлі до                

виробництва та просування 
органічної м’ясної 

продукції 
 
Ураховуючи споживчі уподобання, у першу чергу необхідно  

розвинути виробництво органічної курятини та свинини; а потім – 
телятини. На перевагу виробництва саме органічної курятини та сви-
нини свідчать більш висока рентабельність їх виробництва та менш 
тривалий цикл, особливо курятини, що дозволить швидше наситити 
ринок необхідними товарними ресурсами. 

Особливі умови зберігання та доставки органічної м’ясної про-
дукції до споживачів зумовлюють необхідність розвитку каналів збуту, 
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у т. ч. мережі фірмової та спеціалізованої торгівлі; логістичної системи 
(транспортування, зберігання, експедицію), на виконання цього за-
вдання має бути спрямована маркетингова збутова політика. Для орга-
нізації виробництва та збуту органічної та ексклюзивної м’ясної про-
дукції необхідно створити професійну команду працівників на підпри-
ємстві, для чого рекомендується використовувати внутрішній марке-
тинг, який передбачає визначення потреб персоналу та створення на 
цій основі необхідних умов через введення корпоративної культури та 
стандартів праці на підприємствах, забезпечення можливості підви-
щення кваліфікації та кар’єрного росту, запровадження дієвої системи 
мотивації, включаючи матеріальне стимулювання. 

 
Висновки 

 
Ринок м’яса та м’ясопродуктів характеризується кризовим 

станом, який багато в чому зумовлений дефіцитом пропозиції та низь-
ким рівнем платоспроможного попиту. Перш за все необхідно подола-
ти негативні явища у агропромисловому комплексі, а також забезпечи-
ти умови для відродження тваринництва. Одним із напрямків подо-
лання кризи на внутрішньому ринку м’ясної продукції є розвиток сег-
менту органічного м’яса та м’ясопродуктів, зокрема, виробництва 
ексклюзивної м’ясної продукції: м’яса халяль, мармурового м’яса, 
кошерного м’яса, м’яса щасливих тварин тощо. Попит на вказані види 
м’ясної продукції тільки зароджується та щороку зростатиме, незва-
жаючи на високу вартість цих продуктів харчування. Проте реалізація 
ексклюзивної продукції дозволить виробникам отримати необхідні 
ресурси для задоволення потреб населення  нижчих цінових категорій 
у якісних м’ясопродуктах. Для формування ринку органічного м’яса та 
ексклюзивної м’ясної продукції слід використовувати інструменти 
весь комплекс маркетингу для формування адекватної маркетингової 
політики підприємства.  

Вибір та інтеграцію інструментів комплексу маркетингу для 
підприємств, що функціонують на ринку м’яса та м’ясопродуктів, 
доцільно здійснювати виходячи із ступеня розвиненості ринку. На 
функціонуючому ринку, де існує сформований масовий попит на тра-
диційні види та сорти м’яса та м’ясопродуктів, маркетингова політика 
носить імітаційний характер. На емерджентному ринку органічної та 
ексклюзивної м’ясної та м’ясопереробної продукції комплекс інстру-
ментів маркетингу спрямований на формування попиту та стимулю-
вання збуту органічної та ексклюзивної продукції інноваційними засо-
бами. 
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Abstract: Relevance of the study and prospects of plant material technology in functional 

foods was vsanovlena. The need for a new generation of food defined. From the current 

position, the term "functional foods" was discussed. Classification range of functional soft 

drinks by appointment and composition were proposed. The feasibility of marketing rationale  

to launch a new product - phyto water was proved. Market research to identify consumer 

demand for soft drinks was conducted. The target audience of phyto-water consumer survey 

results were determined. Two types of advertising such as advertising in the subway and 

advertising in fitness clubs, including various distribution channels selected advertising. Their 

choice in the campaign media plan was justified. The advertising budget is defined and 

implemented adjustment of the advertising campaign. The calculation of efficiency indicators 

of media plan for marketing was executed. 
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функціонального продукту «фіто–вода»  в м. Харкові 

 

Висновки  

Список використаних джерел  

 
Вступ 

 
В Україні розроблена Загальнодержавна програма «Здоров’я – 

2020: український вимір» на 2012–2020 рр., в яку закладено концепцію 
здорового способу життя [1]. В наш час значна кількість сучасних 
харчових продуктів внаслідок рафінування, дистиляції, перекристалі-
зації, консервування та інших технологічних процесів позбавлена ба-
гатьох біологічно активних інгридієнтів. 

Слід відмітити, що не лише технологічна обробка збіднює при-
родні продукти щодо біологічно активних речовин. Деякі рослинні 
культури в генетичному плані недосконалі, так як містять мало важли-
вих біологічно активних нутрієнтів. 

В той же час, зниження калорійності раціону, яке викликано 
зниженням фізичної активності більшості населення, призвело до зме-
ншення загальної кількості продуктів, і, разом з тим, кількості біологі-
чно активних компонентів їжі, що споживаються. 

Встановлено, що раціони харчування населення України дефі-
цитні за вмістом білків тваринного походження, харчових волокон, 
вітамінів та мінеральних речовин. Тому особливої актуальності набу-
ває вивчення та перспективи використання рослинної сировини в тех-
нології продуктів харчування оздоровчого призначення, а саме, в тех-
нології функціональних продуктів. Вони, окрім поживних властивос-
тей, мають здатність позитивно впливати на ті чи інші функції органі-
зму, завдяки чому при їх регулярному вживанні знижується ризик 
виникнення хронічних захворювань. 

Функціональні продукти розглядаються не тільки як джерела 
пластичних речовин та енергії, але і як складний не медикаментозний 
комплекс, що забезпечує достовірний лікувально-профілактичний 
ефект. Також необхідність розробки нових функціональних продуктів 
в Україні визначена тим, що на сьогодні обсяги виробництва таких 
продуктів, їх якість та асортимент значно поступаються світовому 
рівню [2]. 
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Також в даний час особливої актуальності набуває створення 
продуктів харчування нового покоління, що пов’язано з недостатньою 
забезпеченістю населення життєво важливими нутрієнтами. У їх числі 
− мінеральні речовини, амінокислоти, харчові волокна тощо. Їх дефі-
цит спостерігається у представників усіх верств населення не тільки 
України, але й інших країн. Для виробництва таких продуктів необхід-
но проведення комплексу різноманітних досліджень: маркетингових, 
фізіологічних, хімічних, гігієнічних, технологічних тощо.  

 
23.1. Функціональні напої як перспективний сегмент 

сучасного ринку харчової індустрії 

 
«Функціональне харчування» (іноді на Заході використовують 

термін «Pharm Food») як самостійний науково-прикладний напрямок в 
області здорового харчування в сучасному термінологічному плані 
склався на початку 90-х років. В цей період була сформульована кон-
цепція харчових продуктів, які спеціально використовуються для підт-
римки здоров’я, яка незабаром отримала активну підтримку в багатьох 
країнах. З сучасних позицій під терміном «функціональні харчові про-
дукти» розуміють такі продукти харчування, які призначені для систе-
матичного вживання в складі харчових раціонів усіма віковими група-
ми здорового населення з метою зниження ризику розвитку захворю-
вань, пов’язаних з харчуванням; збереження і поліпшення здоров’я за 
рахунок наявності в їх складі фізіологічно функціональних харчових 
інгридієнтів [3]. 

Термін «функціональні продукти» вперше з’явився в Японії в 
1984 році завдяки вивченню взаємозв’язків між харчуванням і зміц-
ненням фізіологічних систем організму. Інтерес до цієї сфери та роз-
повсюдження філософії споживання цих продуктів серед населення 
Японії були пов’язані з високою вартістю медичного обслуговування, 
з швидкими темпами старіння населення та зростанням його уваги до 
власного здоров’я. 

Функціональними вважаються харчові продукти зі спеціальним 
складом, які надають поліпшений, в порівнянні з традиційними харчо-
вими продуктами, фізіологічний ефект. Ці продукти виконують три 
функції: харчування, задоволення, фізіологічна користь. Японія на 
сьогоднішній день − це єдина країна, де функціональні продукти хар-
чування виділені в окрему категорію – FOSHU (Food for specific health 
use). 

FOSHU відноситься до категорії спеціалізованого харчування, 
до якого також потрапляють продукти для вагітних і годуючи; для 
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дітей; для літніх осіб; медична їжа для хворих. У 1991 році Міністерс-
твом охорони здоров’я Японії були введені правила для функціональ-
них продуктів FOSHU. Вони припускають певну процедуру реєстрації 
та клінічних випробувань таких продуктів. Проходження цїє процеду-
ри та результати клінічних випробувань дозволяють робити так звані 
твердження (заяви) про корисність цього продукту для здоров’я (health 
claims). 

При цьому далеко не всі продукти, які в світі вважаються функ-
ціональними (в тому числі і БАДи), мають статус FOSHU в Японії. З 
2001 року в Японії регламентують правила щодо продуктів, що містять 
вітаміни і мінерали − FNFC (Food with nutrient function claims). Дотри-
муючись встановлених меж вмісту речовин (мінімальних та максима-
льних), виробники можуть робити заяви про поживну цінність цих 
продуктів, наносячи на етикетку інформацію про корисні властивості 
компонентів, що містяться в продукті [3]. 

Одним з головних факторів, які сприяють розвитку виробництва 
функціональних продуктів, є спосіб життя середньостатистичного 
мешканця нашої планети. Він характеризується різким зниженням 
фізичної активності, що призводить до підвищення вимог до якості 
їжі. У розвинених країнах сегменту функціонального харчування та 
напоїв приділяється значна увага. Представлені на ньому продукти є  
найбільш зручною, природною формою насичення організму людини 
мікронутрієнтами: вітамінами, мінеральними речовинами, мікроеле-
ментами та іншими компонентами – поліфенолами, джерелом яких 
служать фрукти, овочі, ягоди і таке інше. 

Сьогодні перелік функціональних інгридієнтів значно розшире-
но. До їх числа відносять харчові волокна, мінеральні речовини, віта-
міни та інші біологічно активні речовини (БАР). Відповідно до світо-
вої практики продукт вважається функціональним, якщо регламенто-
ваного змісту мікронутрієнтів у ньому досить для задоволення (при 
звичайному рівні споживання) 25–50% середньодобової потреби в цих 
компонентах. 

Японські дослідники виділили три основні умови, що визнача-
ють функціональну їжу. Продукти, що входять в систему                        
функціонального харчування, повинні відповідати таким вимогам: 

1. їжа (а не капсула, таблетка або порошок), приготовлена з 
природних натуральних інгредієнтів має бути нешкідливою (не мати 
побічних ефектів, не викликати алергічної реакції); 

2. зберігати органолептичні властивості (зберігати природний 
смак, аромат і вид продукту); 
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3. мати виражену дію, регулювати окремі процеси в організмі: 
посилювати механізм біологічного захисту; попереджати певні захво-
рювання; контролювати фізичний та душевний стан; уповільнювати 
старіння; заповнювати нестачу певних елементів, необхідних для підт-
римки здоров’я або одужання; надавати значний терапевтичний              
ефект тощо. 

Таким чином, будь-який продукт, який претендує на статус 
«функціонального», повинен мати, крім традиційних поживних якос-
тей, ще й відчутний терапевтичний потенціал − регулювати певні про-
цеси в організмі, запобігати та зупиняти розвиток хвороб, надавати 
зміцнючу дію на здоров’я людини [4]. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку харчової             
індустрії особливий інтерес визивають саме функціональні напої, які 
характеризуються широким спектром споживання. 

Напої є найбільш технологічним продуктом для створення но-
вих видів функціонального харчування. Крім того, що фруктові й ово-
чеві соки часто є основним компонентом безалкогольних напоїв, міс-
тять вітамін С, бета-каротин і комплекс вітамінів В, введення в їх 
склад нових функціональних інгридієнтів не представляє великої   
складності. Збагачені вітамінами, мікроелементами, харчовими волок-
нами напої можуть використовуватися для попередження різних за-
хворювань. 

Останнім часом популярними стали функціональні напої, виго-
товлені з використанням ромашки, лаванди, липи, меліси, зеленого 
чаю. Ці напої чинять на людину заспокійливу та лікувально-
профілактичну дію. Крім того, ці напої мають приємний тонізуючий 
смак, аромат.  

Функціональні напої (ФН) − це більше, ніж напої в звичайному 
розумінні. ФН втілюють концепцію продуктів XXI століття: здоров’я, 
гарне самопочуття (wellness), смак і зручність. Саме концепція «добро-
го самопочуття» стала основною для розроблення та випуску виробни-
ками нового покоління напоїв, які не тільки втамовують спрагу та 
мають приємний смак, але й приносять користь організму споживача. 

Функціональні напої займають особливе місце в структурі хар-
чування людини і є найбільш розвиненою групою. По-перше, напої – 
це найбільш зручна і доступна форма отримання необхідних для гар-
монійного стану організму нутрієнтів. По-друге, саме напої можна 
розглядати як оптимальну і найбільш технологічну форму харчового 
продукту, яку можна використовувати для корекції харчового статусу 
людини шляхом збагачення фізіологічно функціональними інгридієн-
тами, що сприятливо впливають на обмін речовин й укріплюють іму-
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нітет організму. Такі напої спрямовані на широке коло споживачів. По-
третє, технологія виробництва напоїв дає можливість створення різно-
манітних смаків і використання різних основ для розробки ФН. Адже 
ФН – це, насамперед,  продукти харчування, а не ліки, тому вони по-
винні володіти не тільки функціональною спрямованістю, але й          
приємним смаком і добре втамовувати спрагу, надаючи позитивний 
вплив на психоемоційний стан людини.  

На підставі аналізу існуючого асортименту функціональних без-
алкогольних напоїв, наведеного в літературних джерелах, нами запро-
поновано їх класифікацію за призначенням та складом (рис. 23.1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональні напої 

Спеціального  
споживання 

Масового  
споживання 

Соко-
вмісні 

На основі лікар-
ської сировини 

Комбіно-
ваного 
складу 

Збагачені 

БАД премікси 
нутріцевтики 

Дієтичні 

Енергетичні Спортивні 

Геродієтичні 

Для дітей 

На основі зернових 
культур 

На молочній 
основі  

Соковмістні з використання 
лікарської сировини 

На основі мінеральних столово-
лікувальних вод 

З продуктами 
бджолярства 

Рис. 23.1 Класифікація функціональних безалкогольних 
напоїв (розроблено авторами) 
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За призначенням функціональні напої можна поділити на напої 
загального та спеціального призначення. Напої загального призначен-
ня в залежності від складу класифікують на наступні групи: соковмісні 
напої, напої на основі лікарської сировини рослинного й тваринного 
походження, комбінованого складу, збагачені. У безалкогольних напо-
ях комбінованого складу можна виділити соковмісні з екстрактами 
лікарських рослин, напої на молочній основі, на основі зернових куль-
тур, на основі природних лікувально-столових мінеральних вод і з 
продуктами бджільництва. 

Збагачені напої в своєму складі містять БАД, представлені 
окремими мікронутрієнтами (вітамінами, макро- і мікроелементами, 
незамінними амінокислотами, харчовими волокнами та іншими речо-
винами), спеціально підібраними збалансованими сумішами мікронут-
рієнтів (преміксами), концентратами біологічно активних речовин з 
лікарської та іншої сировини. Збагачені напої додатково можуть місти-
ти соки, екстракти та настої лікарських рослин, молочну сироватку та 
іншу сировину. 

До функціональних напоїв спеціального призначення можна   
віднести напої для спортсменів, енергетичні, дієтичні, для дітей,     
геродіетичні та інші. 

В Європі під впливом суспільної думки відмічається масова    
відмова від споживання солодкої газованої води, а в подальшому соків 
і нектарів, вживання яких, на думку лікарів, негативно впливає на здо-
ров’я, викликає ожиріння, хвороби шлунково-кишківникового тракту 
та інше. Серед вітчизняних споживачів, на жаль, спостерігається ста-
більно високий попит на шкідливі безалкогольні напої. 

Перспективною альтернативою газованим безалкогольним на-
поям є  холодні чаї на основі лікарської сировини, ароматизовані міне-
ральні води, спортивні та вітамінізовані напої. Саме тому на ринку 
безалкогольних напоїв (БАН) з’явилась нова ніша − корисні напої, такі 
як фіто-вода, фітнес-напої. На українському ринку БАН ця ніша майже 
не заповнена: українські виробники мінеральних вод пропонують не-
велику кількість пропозицій даного продукту. Це свідчить про доціль-
ність маркетингового обґрунтування виводу на ринок нового продукту 
– фіто-води. 

 
23.2. Розробка  медіаплану рекламної кампанії 

функціонального продукту «фіто-вода» в м. Харкові 

 
Сучасний ринок безалкогольних напоїв є насиченим та розвива-

ється швидкими темпами. На сьогоднішній день динаміка споживчого 
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попиту на ринку безалкогольних напоїв змінюється під впливом бага-
тьох факторів, які доцільно виявити та систематизувати.  

Нами за допомогою методу анкетного опитування проведено 
маркетингове дослідження з метою виявлення  попиту споживачів на 
безалкогольні напої та їх готовності перейти на споживання альтерна-
тивних, більш корисних для здоров’я функціональних вітамінізованих 
напоїв. Цільовою аудиторією стали дійсні та потенційні споживачі 
безалкогольних напоїв – мешканці м. Харкова. Всього було опитано 
120 мешканців м. Харкова, а саме 69 жінок та 51 чоловік. 

Одержані результати маркетингового дослідження свідчать, що 
споживчий попит та вподобання споживачів щодо безалкогольних 
напоїв  трансформується під впливом ЗМІ та відповідних змін у суспі-
льній свідомості. Так, серед української молоді віком від 20 до 40 ро-
ків  під впливом суспільної думки відмічається поступова, проте масо-
ва відмова від споживання «некорисної» солодкої газованої води. Про-
аналізувавши відповіді на питання анкети, можна зробити висновок, 
що сучасна молодь починає більше цікавитись питанням власного 
здоров’я, правильного харчування та здорового способу життя. Спо-
живачі повільно, але намагаються переходити на альтернативні, більш 
корисні для здоров’я категорії безалкогольних напоїв – функціональні 
вітамінізовані напої ( табл. 23.1, рис.23.2). 

Проте виробники повинні докласти певних зусиль і вивести на 
ринок такі напої, які в інших країнах довели свою конкурентоспромо-
жність по відношенню до провідних категорій напоїв за складом, сма-
ками, інгридієнтами, упаковкою та сучасними способами просування 
продукції на ринку. 

Функціональні продукти харчування та напої на сьогоднішній 
день є швидкозростаючим сегментом харчової галузі на світовому 
ринку. Світовий ринок функціональних продуктів інтенсивно розвива-
ється, щорічно збільшуючись на 15–20%.  

Проте в Україні під впливом економічних і політичних факторів 
темпи зростання цього ринку за останні два роки значно уповільни-
лись.  
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Таблиця 23.1 – Розподіл даних по категоріях на питання анкети                           
«Які безалкогольні напої Ви вживаєте?» 

Карман Частота Інтегральний % 
солодкі газовані типу Кока-Кола, 
Спрайт, Фанта 28 23,33% 
сокові нектари, морси 28 46,67% 
соки-фреш 8 53,33% 
холодні чаї 6 58,33% 
мінеральна вода 13 69,17% 
енергетичні напої 6 74,17% 
спортивні, вітамінізовані (фітнес-) напої 10 82,50% 
чай, кава 15 95,00% 
інше 6 100,00% 

Всього: 0 100,00% 
 
 

Рис. 23.2. Графік розподілу відповідей на питання анкети  
«Які безалкогольні напої Ви вживаєте?» 

 
 

Вітчизняні виробники соків, а також мінеральних і питних вод 
доклали багато зусиль для створення в свідомості споживача стійкої 
асоціації між ФН і здоровим способом життя. У пошуках нестандарт-
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них рішень і конкурентних переваг виробники прагнуть виготовити 
найрізноманітніші оригінальні напої на основі столових вод. Спортив-
ні та вітамінізовані напої, що користуються великою популярністю у 
європейських споживачів, в Україні роблять поки перші кроки. 

За результатами проведеного нами маркетингового дослідження 
була виявлена цільова аудиторія фіто-води − молоді люди (жінки та 
чоловіки) від 20 до 40 років, що ведуть здоровий образ життя, слідку-
ють за своїм зовнішнім виглядом та переймаються харчуванням. Саме 
на цей сегмент повинна бути спрямована рекламна кампанія з виводу 
на ринок фіто-води, що буде інформувати потенційних покупців про 
новий продукт та його переваги. 

Серед різноманітних каналів поширення реклами було вирішено 
обрати рекламу в метрополітені та рекламу в фітнес-клубах.  

В даний час метро є найбільш популярним, доступним і зруч-
ним видом транспорту в місті. Концентрація людей на станціях та у 
вагонах, особливо в години пік, досягає максимальних показників. 
Саме тому метрополітен дозволяє охопити більшу кількість потенцій-
них споживачів. 

Середньодобовий пасажиропотік у метро Харкова, за даними 
офіційного сайту метрополітену, становить близько 700000 осіб. Дос-
лідження свідчать, що 95% пасажирів цікавляться рекламою в метро, а 
80% з них – «вивчають» її. Адже в середньому пасажир знаходиться в 
метро близько 10–15 хвилин. 

Види рекламних носіїв метрополітену: 
- реклама на шляхових стінах; 
- реклама на ескалаторних склепіннях; 
- реклама на турнікетах; 
- реклама на світлових покажчиках; 
- реклама на моніторах; 
- брендування станцій і переходів; 
- метролайти; 
- щити над кабінками чергових. 
Основними перевагами розміщення реклами в метро є: трива-

лість ознайомлення (за час поїздки пасажир встигає не тільки прочита-
ти текст реклами, а й запам’ятати вид рекламованого продукту); кіль-
кість одночасних контактів (рекламу бачить більше 2 млн пасажирів на 
день); охоплення цільової аудиторії (рис. 23.3); відносно низька вар-
тість одного контакту за місяць. 

Для проведення рекламної кампанії з виводу на ринок фіто-води 
було обрано наступні рекламні носії в метрополітені: плакати у ваго-
нах; плакати на шляхових стінах; лайтбокси. Час візуального контакту 
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з плакатом у вагоні метро складає від 2 до 25 хвилин, візуального кон-
такту з плакатом на шляховій стіні – від 2 до 15 хвилин, що й обумо-
вило їх вибір. 

Слід відзначити, що вибір лайтбоксів як носіїв обумовлен також 
їх новітністю використання, що співпадає з позиціюванням рекламо-
ваного продукту. Лайтбокс привертає увагу яскравістю та випроміню-
ванням світла, завдяки чому виділяється на фоні печатних плакатів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Види рекламних носіїв на станція 
 

Рис.23.3. Демографічна характеристика цільової аудиторії           
метрополітену 

 
Термін проведення рекламної кампанії пропонується 2 місяці з 

 подальшим контролем, коригуванням, зміною або продовженням 
строку кампанії. 
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Формат рекламного матеріалу: формат плакатів у вагонах стан-
дартний – 136×130 см; формат плакатів на шляхових стінах стандарт-
ний – 3×2 м; формат лайтбоксів стандартний – 180×160 см.  

Реклама у фітнес-клубах – це близько 20 годин регулярного    
контакту цільової аудиторії з рекламним носієм, що забезпечує дійсно 
велику кількість корисних контактів. 

Переваги реклами у фітнес-центрах: 
• спосіб охоплення VIP-аудиторії; 
• тісний контакт з цільовою аудиторією; 
• позитивна атмосфера клубу без сторонніх «рекламних шумів» 

сприяє якісному закріпленню рекламної інформації; 
• незалежність від зовнішніх факторів (погодні умови, освітле-

ність тощо); висока ступінь накопичення контактів з рекламним пові-
домленням; швидкість поширення інформації «клієнт – сім’я – робота 
– друзі» (ефект мережевого маркетингу) і колективне обговорення 
інформації; 

• можливість вибірки цільової аудиторії за територіальними, 
демографічними, соціальними характеристикам; 

• високий ступінь довіри до отриманої  інформації; 
• відсутність конкурентів (ексклюзивна рекламна програма); 
• оптимізація грошових вкладень; 
• збільшення споживчого попиту на продукцію; 
• підвищення впізнаваності бренду; 
• зростання продажів. 
Для реклами фіто-води в фітнес-клубах можна використовувати 

такі види рекламних засобів: 
• банери на клубних лайтбоксах; 
• поліграфічні матеріали на інформаційних стійках клубу; 
• брендування стійок; 
• пакетування поліграфічної продукції в халати і рушники, які 

видаються кожному члену клубу; 
• буклет з новинами про клубне життя, який розсилається чле-

нам клубу кожен квартал (пряма поштова розсилка); 
• трансляція відеороликів на телевізійних панелях клубу. 
З метою спонукання цільової аудиторії до купівлі (опробування 

напою) розроблено медіаплан рекламної кампанії фіто-води в фітнес-
клубах м.Харкова.  

Для рекламної кампанії функціонального напою були обрані 
найбільші фітнес-клуби м. Харкова, які надають повий спектр послуг: 
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мережа фітнес-клубів «Малібу»; фітнес-клуб «Феромон»; Тetra 
Racket&Fitness club.  

Кожен з цих закладів має приблизно до 300 постійних клієнтів. 
Таким чином, ми охоплюємо до тисячі потенційно готових до купівлі 
продукту споживачів, які є  цільовою аудиторією фіто-води. У фітнес-
клубах рекламними носіями нами були обрані наступні: плакати на 
стінах в холі (вестибюлі); біля залів для тренування; плакати безпосе-
редньо в залі (рис. 23.5). 

Запропонована рекламна кампанія терміном 2 місяці проводить-
ся комплексно з рекламною кампанією в метрополітені з подальшим 
контролем, коригуванням, зміною або продовженням строку кампанії. 
Загальна вартість проведення  рекламної кампанії з виводу на ринок 
нового продукту – фіто-води складається як сума вартостей проведен-
ня кампанії в метрополітені та в фітнес-клубах. Медіабюджети        
рекламної кампанії в метрополітені та в фітнес клубах розраховані 
окремо через відмінності параметрів медіа-плану та особливості місць 
проведення кампанії. 

У рамках рекламної кампанії з виводу на ринок нового продукту 
– фіто-води доцільно провести розрахунок маркетингової ефективності 
за різноманітними показниками. Рекламні контакти, впливи та ймовір-
ність просмотру (ОТS) є базою медіапланування та використовуються 
для попереднього підрахування аудиторії однієї публікації реклами 
або рекламної кампанії. Кожне рекламне оголошення має задану кіль-
кість запланованих рекламних контактів, що залежить від чисельності 
цільової аудиторії. 

Методика попереднього визначення ймовірності просмотру ре-
кламного оголошення залежить від ЗМІ. Показник ефективності рек-
лами «пункти валового рейтингового коефіцієнту» (GRP) відноситься 
до показників рекламних контактів і до ймовірністей просмотру рек-
ламного оголошення. Цей показник визначає рекламні контакти в кі-
лькісній формі як відсоткову частку охваченої сукупності, а не ариф-
метичну кількість всіх людей, що охоплені рекламою. 

Для максимальної точності та співставлення показників розра-
хуємо показник рекламних контактів (ОТS) окремо для фітнес-клубів 
та метрополітену. Загальне охоплення відвідувачів 10 фітнес-клубів 
складає: 
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Рис. 23.5. Розміщення рекламних носіїв у фітнес-клубі 
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Охоплення = 350+350+350+220+350+400+550+700=3870 (осіб). 
 
Середня частота рекламного впливу визначається частотою від-

відування фітнес-клубу. В середньому це складає 3 рази на тиждень. 
Тобто, середня частота рекламного впливу за весь період рекламної 
кампанії розраховується як: 

 
Середня частота рекламного впливу =  

= 3 рази на тиждень × 4 рази на місяць × 2 місяці = 24 рази/особу 
 
Таким чином, показник рекламних контактів складатиме: 
 
Охоплення = 350+350+350+220+350+400+550+700=3870 (осіб). 

 
Середня частота рекламного впливу визначається частотою від-

відування фітнес-клубу. В середньому це складає 3 рази на тиждень. 
Тобто, середня частота рекламного впливу за весь період рекламної 
кампанії розраховується як 

 
Середня частота рекламного впливу =  

= 3 рази на тиждень × 4 рази на місяць × 2 місяці = 24 рази/особу 
 

Рекламні контакти = 3870×24=928800 (разів). 
 
Розрахуємо показник рекламних контактів для рекламних ого-

лошень в метрополітені. Середньодобовий пасажиропотік складає, як 
відомо, біля 700000 осіб/добу. Цікавляться рекламою в метро близько 
95% − 665000 осіб/добу. Вивчають рекламу в метро 80% від цієї     
сукупності – це 532000 осіб/добу. Серед пасажирів метрополітену 
особи, які складають цільову аудиторію фіто-води, складають в сумі 
66% від загальної кількості пасажирів – 351120 осіб/добу. 

Припустимо, що рекламний плакат у вагоні метро побачить  
кожна сьома людина, тобто приблизно 50160 осіб. Таким чином, пока-
зник охоплення складає приблизно 50160 осіб/добу.  

Середня частота рекламного впливу визначається частотою ко-
ристування метрополітеном на добу. В середньому пасажир користу-
ється метрополітеном 2 рази на день. Таким чином, середня частота 
рекламного впливу складає: 

 
Середня частота рекламного впливу =  

= 2 рази/день ×5 разів/день×20днів ×2 міс. = 400 разів 
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Розрахуємо показник рекламних контактів (ОТS) для реклами в 
метрополітені: 

 
Рекламні контакти = 50160×400=20064000 разів 

. 
Рейтингові пункти всіх засобів розповсюдження масової інфор-

мації можуть додаватися, що дає в результаті показник сукупного   
охоплення рекламної кампанії – валовий оціночний коефіцієнт (GPR): 

 
GPR = Охоплення (%) × Середня частота рекламного впливу 

 
Розрахуємо GPR для фітнес-клубів.  
Припустимо, що кожна п’ята людина побачить рекламне ого-

лошення, тобто охоплення дорівнюється 20%. Тоді  
 

GPR = 24×0,8= 19,2 %. 
 
Планується розмістити 11 рекламних плакатів в фітнес-клубах; 

сукупність цільової аудиторії розрахована в медіа плані і складає при-
близно 3870 осіб.  

Припустимо, що кількість рекламних контактів складає прибли-
зно 30% від загальної кількості осіб цільової аудиторії. Це означає, що 
з поміж 350 осіб – відвідувачів  фітнес-клубу «Малібу» тільки 30% 
мають можливість побачити оголошення. Оскільки кількість осіб для 
кожної публікації різна (в залежності від охоплення в конкретному 
фітнес-клубі), то кількість рекламних контактів також буде різнитись 
(табл. 23.2).  

У рекламній кампанії в фітнес-клубах м. Харкова загальна кіль-
кість рекламних контактів дорівнює 1161. Оскільки було припущено, 
що в середньому кожна публікація охоплює приблизно 30% цільової 
аудиторії, що дорівнює 30 рейтинговим пунктам, GPR рекламної кам-
панії може бути розрахований шляхом додавання рейтингових пунктів 
кожної публікації. 

Слід зазначити, що маркетологам, у випадку залучення в        
рекламну кампанію багатьох засобів, необхідні: інформація про ре-
зультат їхнього взаємного накладення; математичні методики для ви-
значення охоплення і частоти рекламного впливу. Накладення (напри-
клад, двох медіаканалів) може бути представлене графічно у вигляді 
діаграми Венна (рис. 23.5). 
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Таблиця 23.2 – Розподіл показника рекламних контактів в 
фітнес-клубах для визначення рекламної ефективності 

Публікація 
Кількість рекламних 

контактів 
Рейтингові пункти (контак-

ти/сукупність) (%) 

1 105 30 
2 105 30 
3 105 30 
4 75 30 
5 105 30 
6 66 30 
7 105 30 
8 120 30 
9 165 30 
10 210 30 

Всього 1161 300 
 
Враховуючи вищезазаначене, реклама в метрополітені забезпе-

чує 20064000 рекламних контактів на одне оголошення; реклама у 
фітнес-клубах – 92880 контактів на одне оголошення. Розміщуючи 
оголошення за допомогою двох медіаканалів, потрібно не розрахову-
вати на охоплення 20156880 контактів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23.5. Діаграма Венна для визначення показника чистого       
охоплення 
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Припустимо, що 60% відвідувачів фітнес-клубів користуються 
метрополітеном. Виходячи з цього, чисте охоплення розраховується як 

 
Чисте охоплення = 92880 х 60% + 20064000=20119728 осіб. 

 
Із 20119728 осіб, 60% або 55728 осіб побачать рекламний плакат 

двічі − у фітнес-клубі та в метрополітені. 40% клієнтів фітнес-клубів, 
що залишились, мали тільки 1 рекламний контакт. 

Накладення двох різних типів рекламних контактів називається 
зовнішнім накладенням. Для збільшення частоти рекламного впливу 
розроблена нами рекламна кампанія триває 2 календарних місяці. 
Припущено, що розрахункова чисельність цільової аудиторії однакова 
в обох періодах. Проте, у другому місяці ходити в фітнес-клуб, або 
користуватися метро будуть різні мешканці Харкова. 

Припустимо, що тільки 70% відвідувачів фітнес-клубів куплять 
абонемент на наступний місяць.  

Таким чином, чисте охоплення не буде дорівнювати 92880 кон-
тактам і буде розраховано як 

 
Чисте охоплення = 92880+92880×70%=92880+65016=157896 осіб. 

 
Тобто, 30% клієнтів фітнес-клубів не бачили реклами в перший 

місяць рекламної кампанії. Ця цільова аудиторія представляє собою 
прирощену кількість тих, хто бачив рекламне оголошення тільки в 
наступному періоді. В зв’язку з цим вони повинні бути додані до числа 
загального охоплення. На 70% клієнтів реклама здійснила вплив двічі. 
Їх загальна кількість представляє собою накладення або дублювання. 

Для визначення чистого охоплення та частоти рекламного впли-
ву необхідно встановлювати накладення цільових аудиторій різних 
каналів комунікації, що задіяні в рекламній кампанії. Це дуже складно 
здійснити, не маючи доступу до певної інформації. Такі послуги зви-
чайно надають рекламні агентства з повним циклом послуг. Результат 
накладення можна визначати шляхом опитування споживачів, але ця 
інформація, на нашу думку, носить досить суб’єктивний характер. 
Більш достовірними є результатати експертної оцінки, наприклад, 
менеджерів з реклами.  

Здійснення регулярного моніторингу маркетингової ефективно-
сті проведення кампанії шляхом контролю, коригування або зміни 
параметрів медіа-плану – носіїв, формату, періоду, місць проведення 
тощо сприятиме оптимізації рекламних витрат. 
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Висновки 

 
У загальних положеннях Закону України «Про Загальнодержав-

ну соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2013–
2017 роки» відзначено, що Україна займає 150 місце серед 223 країн 
світу за показником середньої тривалості життя. Мешканці нашої кра-
їни живуть на 10 років менше, ніж у Євросоюзі  та багатьох країнах 
СНД.  За даними Держкомстату, кожен десятий українець не доживає 
до 35 років, а кожен четвертий - до 60 років. В Україні більше 40% 
юнаків 16-18-літнього віку не мають шансів дожити до 60 років;           
порівняно з 2007 роком кількість осіб, що віднесені за станом здоров’я 
до спеціальної медичної групи, збільшилася на 40 відсотків. Сучасний 
спосіб життя населення мегаполісів не сприяє оптимальній руховій 
активності кожного мешканця впродовж усього життя, поліпшенню 
стану здоров’я, профілактиці захворювань та фізичній реабілітації. 
Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності 
негативно впливає на демографічну ситуацію в місті Харкові. Особли-
ве занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і 
раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у фізич-
ному розвитку та стані здоров’я. Різко прогресують у підростаючого 
покоління хронічні ревматичні хвороби, хвороби серця, гіпертонія, 
неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. У цій ситуації значно зрос-
тає роль пропагандистської роботи, спрямованої на популяризацію 
раціонального харчування. 

Можна з упевненістю стверджувати, що правильне харчування, 
повноцінне та безпечне для здоров’я  − це один із ключових чинників 
здорового способу життя  сучасної людини. Аналізуючи результати 
дослідження ринку солодких безалкогольних напоїв, можна зробити 
загальний висновок, що він насичений такими асортиментними пози-
ціями, як солодкі газовані напої, сокові нектари та мінеральні води. 
Проте сьогодні українці все більше цікавляться своїм здоров’ям і на-
магаються підтримувати здоровий спосіб життя за допомогою         
правильного харчування. Слід зазначити, що психологічно українсь-
кий споживач готовий до часткового переходу від солодкої газованої 
води, соків і нектарів на функціональні вітамінізовані напої, але зни-
ження рівня доходів значної кількості вітчизняних споживачів упові-
льнює цей процес. 

Одним з визначальних факторів ефективності підприємницької 
діяльності є комунікаційна політика підприємства, яка включає в себе 
такі маркетингові комунікаційні засоби, як реклама, PR, заходи щодо 
стимулювання збуту, особистий продаж і прямий маркетинг. В умовах 
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загострення конкуренції, для збільшення обсягу продажів і одержання 
прибутку, особливої актуальності набувають рекламні кампанії, які 
вимагають чіткого планування та розуміння способів досягнення оста-
точних результатів.  

За допомогою анкетування була виявлена цільова аудиторія фі-
то-води, на яку спрямована рекламна кампанія з виводу на ринок ново-
го функціонального напою.  

Серед різноманітних каналів поширення реклами було вирішено 
обрати рекламу в метрополітені та рекламу в фітнес-клубах. Обґрунту-
вання вибору саме цих каналів надане в медіаплані рекламної кампанії.  

На основі розробленого медіаплану визначено рекламний      
бюджет, і залежно від нього здійснено коригування плану рекламної 
кампанії. 

Аналіз ефективності рекламної кампанії є обов’язковою складо-
вою маркетингового планування. В процесі розробки плану рекламної 
кампанії проведено розрахунок ефективності медіаплану за маркетин-
говими показниками, що дозволить оптимізувати рекламні витрати; 
збільшити обсяги продажу товару, що рекламується. 
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Кондитерська фабрика «Солодкий світ» - український виробник, 
лідер у виробництві натуральних солодощів. «Світ натуральних соло-
дощів» - це не просто рекламний салоган, але і місія компанії, яка по-
лягає в тому, щоб створювати здорові, корисні, смачні кондитерські 
вироби для дітей та дорослих (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.  Шість фактів про кондитерську фабрику «Солодкий світ» 
 

Вивчаючи світові новітні технології виробництва кондитерсь-
ких виробів, ми ставимо за мету розвиток культури споживання якіс-
них солодощів українськими споживачами. При створенні нашої про-
дукції ми орієнтуємося на визнаних європейських виробників (Бельгія, 
Швейцарія, Франція), акцентуючи увагу на смаках вітчизняного поку-
пця. Випуск нових видів продукції побудований на балансі між існую-
чим стійким попитом на натуральні, органічні продукти харчування і 
створенням абсолютно нових для українського ринку продуктів. Наш 
девіз – лише натуральні інгредієнти, і саме це є нашою основною кон-
курентною перевагою і диференціює нас від маси великих та дрібних 
підприємств кондитерської галузі. У використанні для виробництва 
натуральної високоякісної сировини, без замінників цукру, лауринових 
жирів і шкідливих Е-компонентів проявляється наша постійна турбота 
про клієнтів фабрики. Значну частину продукції складають ексклюзи-
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вні вироби з великою часткою ручної праці. При цьому зростаючий 
рівень конкуренції в умовах нестабільної економічної ситуації змушує 
нас шукати нові, затребувані види продукції, не втрачаючи основної 
концепції – лише натуральність і безперервний контроль якості. 

Система управління виробничими процесами кондитерської фа-
брики «Солодкий світ» цілком відповідає міжнародним стандартам 
виготовлення харчової продукції ДСТУ ISO 22000:2007 «Система 
управління безпечністю харчових продуктів», а також стандарту Мит-
ного союзу ЕАС. 

Окрім зазначеного, від конкурентів нас відрізняють такі важливі 
для покупців параметри, як: 

- невеликий термін придатності; 
- презентаційна упаковка; 
- нижче, ніж у європейських аналогів, ціна. 
Згідно даних маркетингових досліджень, які були ініційовані 

Кондитерською фабрикою «Солодкий світ», споживачі виділяють і 
відрізняють смак дійсно натуральних солодощів від продукції з хіміч-
ними домішками і неякісною сировиною. В Україні, як і у світі, спо-
стерігається інтерес до екологічно чистих продуктів харчування. Ринок 
органічних продуктів зростає в середньому на 10 % на рік. При цьому 
споживачі активно цікавляться темою складу продуктів, вивчають 
етикетки, звертають увагу на тривалість терміну використання і роб-
лять висновки відносно безпечності вживання. Все це підтверджує 
доцільність вибраного нами шляху розвитку в сегменті натуральних 
продуктів. 

В умовах жорсткої конкуренції, некритичних бар’єрів для входу 
в галузь, стратегія масового маркетингу є недоцільною в довгостроко-
вому періоді. Тому ми орієнтовані на сегмент споживачів, які піклу-
ються про своє здоров’я і приділяють особливу увагу своєму щоден-
ному раціону. 

ТОВ «Солодкий світ» починає свою історію з 2002 року. Основ-
ним видом діяльності компанії в перші два роки її роботи була дистри-
буція східних солодощів з Туреччини. За цей час кондитери «Солодко-
го світу» пройшли ряд стажувань в Туреччині, що дозволило закупити 
обладнання і вперше в Україні налагодити виробництво лукума. З 
розширенням виробництва шоколатье кондитерської фабрики «Солод-
кий світ» пройшли ряд стажувань в Італії, що дозволило налагодити 
випуск шоколадних виробів, які не поступаються кращим європейсь-
ким зразкам. 

Сьогодні виробництво на підприємстві розвивається за п’ятьма 
напрямами (рис.2): 
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- шоколад і шоколадні фігурки; 
- східні солодощі; 
- шоколадні цукерки; 
- мармелад; 
- батончики здорового харчування. 
 

 
 

Рис. 2. Продукти фабрики 
 
Всі цехи оснащені сучасним обладнанням останнього покоління 

виробництва Італії, Росії та Німеччини. 
Всього компанія випускає близько ста видів продукції. Солодо-

щі компанії «Солодкий світ» продаються в Україні, Росії, країнах При-
балтики, Польщі, Болгарії та Німеччині. 

Ми постійно розширюємо асортимент. Візитними картками 
компанії є торгові марки «Солодкий світ» та «Shoud e». 

Кондитерська фабрика «Солодкий світ» має визнання спожива-
чів, що призвело до отримання престижних українських і міжнародних 
нагород: 
• Переможець конкурсу «Краща продукція Харківщини» в номіна-

ції «Фруктовий хліб» в 2011 році; 
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• Приз «Тріумф якості» VII професіонального дегустаційного кон-
курсу кондитерських виробів «Солодкий тріумф 2006» за лукум з 
фундуком «Люкс»; 

• Золота медаль за шоколад ручної роботи «Picant» на конкурсі 
«WorldFoodUkraine – 2012»; 

• 22 листопада 2005 року Гран-прі ІІ Чемпіонату м. Харкова по ку-
лінарному, кондитерському мистецтву та сервісу. 

• 25 липня 2008 р. Гран-прі в номінації «Тріумф якості» за шокола-
дні цукерки «Десерт галерея» 175 г. на ІX професійному дегуста-
ційному конкурсі «Солодкий триумф» 2008 р. м. Київ. 

• 30 жовтня 2009 року Золоті медалі на дегустаційному конкурсі в 
рамках виставки «World Food Ukraine» за «Лукум в шоколаді», 
«Курага в шоколаді». 
Особливу увагу розробники продукції кондитерської фабрики 

«Солодкий світ» приділяють випуску не тільки натуральних, але і 
корисних для здоров’я продуктів. Наші споживачі на сто відсотків 
впевнені, що купують цукерки, шоколад, мармелад, лукум та інше з 
натуральної сировини, без барвників і шкідливих Е-компонентів. Наші 
солодощі поживні, добре засвоюються, дають енергію, не викликають 
алергії у дітей. 

Мармелад торгової марки «Солодкий світ» на основі пектину є 
дуже поживним продуктом, який припав до душі як дітям, так і дорос-
лим. Пектин сприяє виведенню з організму важких металів і небезпеч-
них токсинів, запобігаючи їх накопиченню в тканинах і органах. До 
того ж він є дієтичним продуктом, що особливо радує людей, які сте-
жать за своєю вагою. Лукум, всім відомі східні солодощі, містить ве-
лику кількість глюкози, що позитивно впливає на роботу мозку і сер-
цево-судинної системи. Також вживання лукума «Солодкий світ» є 
профілактикою неврозів і депресивного стану. 

При виробництві виробів з шоколаду ТМ «Shoudۥe» використо-
вуються лише натуральні какао терте та какао масло. Тому шоколадні 
плитки, цукерки, фігурки не тільки смачні, але і при помірному спо-
живанні позитивно впливають на організм людини. В якісному шоко-
ладі містяться природні антиоксиданти, які попереджують розвиток 
злоякісних пухлин і захворювань серцево-судинної системи. Шоколад 
багатий стеариновою кислотою, яки «чистить» судини, кальцієм, маг-
нієм і фосфором. Доведений зв'язок між вживанням шматочка шоко-
ладу і підвищенням працездатності, бадьорості, приливу енергії. 

Але з усього різноманіття асортименту Кондитерської фабрики 
«Солодкий світ» слід особливо виділити батончики здорового харчу-
вання. На сьогодні вони випускаються під назвою «Фруктовий хліб» та 
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«Fruit bread». «Фруктовий хліб» - абсолютно новий, інноваційний про-
дукт на ринку України. Це натуральний, збалансований продукт, який 
не підлягає додатковій тепловій обробці, що руйнує вітаміни і мікрое-
лементи (табл. 1). 

Наш батончик солодкий і при цьому не містить цукру, тому що 
його основу складає сушений фінік. Батончик складається з сухофрук-
тів і злаків, які приготовані способом холодного пресингу, це робить 
його не лише смачним, а і неймовірно корисним. 

«Фруктовий хліб» - це продукт майбутнього, який: 
- не містить цукру; 
- складається виключно з натуральних інгредієнтів; 
- містить вітаміни В1, В2, С, РР. 
Батончики призначені перш за все для прибічників здорового 

харчування, людей, які активно займаються спортом і усіх тих, хто 
прагне зробити свій щоденний раціон збалансованим, поживним і 
корисним. Особливо рекомендується для укріплення імунітету дітям і 
дорослим, вагітним, матерям в період годування груддю, робітникам 
розумової праці, спортсменам і робітникам фізичної праці, а також 
людям, які стежать за своєю вагою. 

Батончик «Фруктовий хліб» торгової марки «Солодкий світ» 
повністю відповідає вимогам системи – «5 а day» і підійде для усіх 
людей, які ведуть активний, здоровий спосіб життя не залежно від 
статі і віку. 

Для тих, хто протягом дня задається питанням: «Чого б такого 
з’ їсти?» - студентів, школярів, працівників офісу, та ін. кондитерська 
фабрика «Солодкий світ» пропонує рішення – батончик «Фруктовий 
хліб». Він не тільки позбавить від почуття голоду, але і доставить ко-
рисне задоволення.  

«Фруктовий хліб» може стати частиною любої програми і сис-
теми здорового харчування. 

Комерційний успіх батончика здорового харчування спонукав 
нас до подальшого розвитку тематики, та в 2015 року наші спеціаліс-
ти-розробники об’єдналися з ТОВ «НВП «ГЕМО-ПРОЕКТ» та провід-
ними спеціалістами Харківського державного університету харчування 
і торгівлі і Національного фармацевтичного університету.  
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Таблиця 1. 
 Корисні властивості різновидів батончиків  «Фруктовий хліб» 
Смак Властивості 

«Банановий» 

Фініки – збільшують тривалість життя, дарують силу і 
витривалість, посилюють потенцію і підтримують 
сексуальне здоров’я. Лікарі рекомендують при вірус-
них і інфекційних захворюваннях, анемії, хворобах 
печінки, нирок і серцево-судинної системи. 
Банани – швидко відновлюють енергію після трену-
вань і хороші в якості «заправки» перед фізичними 
навантаженнями. 
Овес – знижує рівень холестерину в крові, покращує 
роботу печінки і підшлункової залози, попереджує 
випадіння волос. 
Волоський горіх – володіє бактерицидними, протиза-
пальними, загальнозміцнюючими властивостями, по- 
кращує роботу мозку. 
Ізюм – запобігає утворенню карієсу, зміцнює нервову 
систему, діє як заспокійливий засіб. 
Яблуневий сік – сприяє нормалізації діяльності шлу-
нково-кишкового тракту. 
Гамує голод, насичує корисними речовинами: 
- вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, С, РР, К; 
- мінерали: мідь, магній, сірка, залізо, кальцій, 
фтор, селен, калій, бор, фосфор, хром, марганець, 
цинк, нікель, йод; 
- органічні кислоти: винна і олеїнова, хлорогенова, 
щавлева, молонова, ерукова 

«Какао-
апельсин» 

Фініки – збільшують тривалість життя, дарують силу і 
витривалість, посилюють потенцію і підтримують 
сексуальне здоров’я. Лікарі рекомендують при вірус-
них і інфекційних захворюваннях, анемії, хворобах 
печінки, нирок і серцево-судинної системи. 
Насіння соняшника – поліпшують стан шкіри і сли-
зових оболонок, перешкоджає накопиченню холесте-
рину. 
Ізюм – запобігає утворенню карієсу, зміцнює нервову 
систему, діє як заспокійливий засіб. 
Какао-порошок – підвищує життєвий тонус і поліп-
шує настрій, стимулюючи вироблення «гормону радо-
сті» - ендорфіну 
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Апельсин – володіє антиоксидантними і омолоджува-
льними властивостями, захищає від розвитку хвороб 
нервової системи, серця, судин, зберігає кришталик 
ока прозорим. Містить фолієву кислоту – головний 
жіночій вітамін. 
Гамує голод, насичує корисними речовинами: 
- вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, С, РР, К, F, D, 
фолієва кислота Вс; 
- мінерали: мідь, магній, сірка, залізо, кальцій, 
фтор, селен, калій, бор, фосфор, хром, марганець, 
цинк, нікель, йод, кремній, кобальт і молібден; 
- органічні кислоти: винна і олеїнова, линолева, паль-
метинова, стеаринова, архидонова 

«Інжир-
соняшник» 

Фініки – збільшують тривалість життя, дарують силу і 
витривалість, посилюють потенцію і підтримують 
сексуальне здоров’я. Лікарі рекомендують при вірус-
них і інфекційних захворюваннях, анемії, хворобах 
печінки, нирок і серцево-судинної системи. 
Насіння соняшника – поліпшують стан шкіри і сли-
зових оболонок, перешкоджає накопиченню холесте-
рину. 
Мигдаль – очищує внутрішні органи, укріплює мозок, 
укріплює зір, володіє пом’якшувальними, обволікаю-
чими, знеболювальними, проти судомними властивос-
тями. 
Інжир – особливо корисний при захворюваннях сер-
цево-судинної системи. 
Гамує голод, насичує корисними речовинами: 
- вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, F, D, Е. 
- мінерали: мідь, магній, сірка, залізо, кальцій, 
фтор, селен, калій, фосфор, хром, марганець, цинк, 
нікель, йод, кремній, кобальт, молібден 

«Яблучний 
пиріг» 

Фініки – збільшують тривалість життя, дарують силу і 
витривалість, посилюють потенцію і підтримують 
сексуальне здоров’я. Лікарі рекомендують при вірус-
них і інфекційних захворюваннях, анемії, хворобах 
печінки, нирок і серцево-судинної системи. 
Овес – знижує рівень холестерину в крові, покращує 
роботу печінки і підшлункової залози, попереджує 
випадіння волос. 
Ізюм – запобігає утворенню карієсу, зміцнює нервову 
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систему, діє як заспокійливий засіб. 
Яблуневе пюре – знижує рівень холестерину, здатне 
зв’язувати шкідливі речовини, такі як свинець та 
миш’як, і виводити іх з організму. 
Арахіс – багатий на антиоксиданти – речовини, які 
захищають клітини організму від дії небезпечних віль-
них радикалів. 
Яблуневий сік – сприяє нормалізації діяльності шлу-
нково-кишкового тракту. 
Мигдаль – очищує внутрішні органи, укріплює мозок, 
укріплює зір, володіє пом’якшувальними, обволікаю-
чими, знеболювальними, проти судомними властивос-
тями. 
Волоський горіх – володіє бактерицидними, протиза-
пальними, загальнозміцнюючими властивостями, пок-
ращує роботу мозку. 
Кориця – знижує рівень цукру в крові, допомагає 
краще функціонувати мозку, перешкоджає підвищен-
ню маси тіла. А також допомагає при головних болях, 
слабкостях і просто поганому настрої. 
Мускатний горіх – зміцнює нервову систему і па-
м'ять, збільшує потенцію, сприятливо впливає на сер-
це, підвищує імунітет, заспокоює і лікує безсоння.  
Гамує голод, насичує корисними речовинами: 
- вітаміни А, В2, D, F, Е, В1, В5, В3, В6, РР, С; 
- мінерали: мідь, магній, сірка, залізо, кальцій, 
фтор, селен, калій, фосфор, хром, марганець, цинк, 
нікель, йод, кремній, кобальт, молібден, натрій 

 
 
Результатом плідної співпраці є розробка абсолютно нових ене-

ргетичного батончика та мармеладу (рис. 3.) 
Батончик «Переможець» містить препарат «гемовітал», який є 

необхідним для профілактики підвищеної стомлюваності і слабкості, 
задишки, запаморочень, депресій, порушень пам'яті, низький опірності 
захворюванням. 

Для того, щоб дійсно виявити переваги створених нами батон-
чиків та мармеладу, зі схвалення керівництва відповідних військових 
установ, було упоряджене дослідження щодо тестування властивостей 
продуктів.  
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Рис. 3. Нові розробки фабрики в сфері повноцінного харчування 

 
 
Участь у апробації батончика та мармеладу приймали: 
• працівники ГУМВС України в Харківській області у час зна-

ходження на навчальних зборах у Тренінговому центрі ГУМВС; 
• бійці 2-ї та 3-ї батарей Першого гаубичного самохідно-

артилерійського дивізіону В/Ч 4680 в умовах ведення бойових дій в 
зоні АТО. 

Були сформовані групи добровольців у загальній кількості     
128 чоловік, які вживали батончики та/або мармелад протягом одного 
тижня. 

По завершені дослідження було здійснено анонімне анкетуван-
ня працівників, мета якого - оцінити властивості дослідних харчових 
продуктів як елементів харчового пайка військовослужбовця. Після 
обробки анкет щодо властивостей батончиків та мармеладу було вста-
новлено, що продукти мають яскраво виражені поживні характеристи-
ки, що дозволяє не відчувати почуття голоду тривалий час. При наяв-
ності приємного смаку та підходящої консистенції опитувані зазначи-
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ли, що вживання батончиків та мармеладу надає бадьорість, а також 
прилив сил, підвищення витривалості. Надані продукти виявились 
дуже корисними та значно підвищили енергетичні, функціональні та 
смакові властивості харчового раціону. Споживання цих продуктів 
виявило значне зростання витривалості особового складу, а також 
підвищило емоційний настрій бійців.  

Таким чином, у результаті проведених досліджень встановлено, 
що батончик енергетичний та мармелад тонізуючий однозначно можна 
рекомендувати щодо включення до харчового пайка військовослужбо-
вця. Кондитерська фабрика «Солодкий світ» планує і подалі займатися 
розробкою та введенням на ринок натуральних та корисних продуктів 
щоб дивувати як існуючих споживачів, так і поширювати ідеї здорово-
го та правильного харчування. 
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