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ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ ВИРОБІВ  

ІЗ  ВИКОРИСТАННЯМ М’ЯСА СТРАУСА 
3
 

Г.В. Запаренко, О.Г. Дьяков, А.С. Савицька, А.О. Борисова  

 

Обґрунтовано рецептуру січених біфштексів із використанням м’яса 

страуса. Досліджено здатність м’яса страуса зв’язувати вологу та 

утримувати її під час термічної обробки. Проаналізовано якість біфштексів 

січених, виготовлених із м’яса страуса, за органолептичними показниками, 

харчовою та енергетичною цінністю, вмістом холестерину.  

Ключові слова: м’ясо страуса, яловичина, білки, холестерин.  
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ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯСА СТРАУСА 
 

А.В. Запаренко, А.Г. Дьяков, А.С. Савицкая, А.А. Борисова  
 

Обоснована рецептура рубленых бифштексов с использованием мяса 

страуса. Исследована способность мяса страуса связывать влагу и 

удерживать ее во время термической обработки. Проанализировано 

качество бифштексов рубленых, изготовленных из мяса страуса, по 
органолептическим показателям, пищевой и энергетической ценности, 

содержанию холестерина.  

Ключевые слова: мясо страуса, говядина, белки, холестерин.  

 

TECHNOLOGY OF CHOPPED MEAT PRODUCTS  

WITH THE US E OF OSTRICH MEAT 

 

A. Zaparenko, A. Diakov, A. Savytska, A. Borysova  

 
The article presents the results of research on the feasibility of using ostrich 

meat in the technology of chopped meat products. New products differ from the 
traditional in high protein content and low content of fat and cholesterol.  

The ability of ostr ich meat to bind and retain moisture during heat treatment 

is investigated. It is found that that ostrich meat differs from beef meat by 5.7% 

higher water-binding capacity. It also loses by 20% less mass during heat treatment 

due to higher protein content. It is shown that moisture in ostrich meat is 
predominantly contained in an osmotically bind form, whereas in beef, moisture is 

predominant in a weakly bind form. 

The quality of chopped steaks made from beef and ostrich meat is analyzed. 

It is found that products made from ostrich meat have specific smell and taste. It is 

shown that it is possible to eliminate this drawback by making chopped meat 
products from combined beef and ostrich meat stuffing. It is found that the products 

made from ostrich and beef meat in the ratio 1:1 have the best quality indicators. 

A recipe for a chopped steak with the use of ostrich meat, as well as 

technology for its production, is proposed. Comparative analysis of the nutritive and 

energy value, and the content of cholesterol in steaks from beef and ostrich meat is 
made. It is established that products made with th e use of ostrich meat are 

characterized by 9.9% higher protein content, by 20.1% lower fat content and by 

25.3 lower cholesterol content. New products upon the condition of their 

consumption in the amount of 100 grams, allows to meet the daily protein 

requirement by 22.6% and can be recommended for use in special diets.  
Keywords: ostrich meat, beef, proteins, cholesterol.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. М’ясні страви та 

вироби відіграють важливу роль у харчуванні людини, оскільки є 

джерелом повноцінного білка, жиру, вітамінів А, групи В, низки 
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незамінних мінеральних речовин, таких як залізо, цинк, марганець та 

інші [1–5]. Особливою популярністю користуються м’ясні січені вироби 

завдяки своїм високим органолептичним показникам якості та м’якій 

консистенції. У той же час останніми науковими дослідженнями 

доведено, що надмірне надходження до організму насичених жирних 

кислот і холестерину, що містяться в м’ясній сировині, може 

спричинити виникнення низки захворювань аліментарного походження, 

зокрема серцево-судинної системи, онкологічних захворювань тощо. У 

зв’язку із цим важливим завданням сучасної харчової промисловості є 

розроблення технологій дієтичних м’ясних продуктів зі зниженим 

вмістом насичених жирів і холестерину  [6]. Одним із шляхів вирішення 

поставленого завдання є застосування нової сировини у виробництві 

м’ясних виробів, що характеризується дієтичними властивостями. До 

таких видів сировини можна віднести м’ясо страуса.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 

дослідження хімічного складу та функціонально-технологічних 

властивостей м’яса страуса, його використанню в технології страв із 

м’яса, а також застосуванню нетрадиційних інгредієнтів у технологіях 

м’ясних виробів спеціального призначення присвячено праці  

Г.А. Микиртичева (2015), Л.Ю. Малякина (2014), Б.Н. Гехаєва (2016), 

Д.А. Бараненко (2016), Н.Ю. Сарбатова (2015), E. Po a ska  (2011, 2013), 

A.M. Cullere (2014) та ін.  

Відомо, що м’ясо страуса містить значну кількість 

збалансованого за амінокислотним складом білка (22,5%), що на 32,4% 

більше, ніж у свинині, за відносно невеликої кількості міжм’язового 

жиру (0,9%), а також характеризується невисокою енергетичною 

цінністю [7–10]. М’ясо страуса вважається дієтичним продуктом вищої 

категорії, а за даними Г.А. Микиртичева (2012) [11], рівень холестерину 

в ньому становить 32 мг/100 г, що менше, ніж в інших видах м’яса, – на 

20%, ніж у курятині; на 60%, ніж у яловичині; на 54,3%, ніж у свинині.  

М’ясо страуса відрізняється підвищеним вмістом таких 

дефіцитних у харчуванні мікроелементів, як залізо, мідь, марганець, 

цинк, хром [12; 13]. Споживання 100 г м’яса страуса дозволяє 

задовольнити добову потребу в залізі майже на 60% [14–16], що, 

ураховуючи результати досліджень N. Soleimani (2011), згідно з якими 

близько 30% людства страждає від дефіциту цього мікронутрієнта [17], 

може свідчити про перспективність застосування м’яса страуса в 

технологіях спеціальних м’ясних виробів для хворих на анемію, а також 

вагітних жінок. У м’ясі страуса міститься менше натрію, ніж у 

яловичині та свинині, завдяки чому його можна рекомендувати для 

харчування людей, які страждають на гіпертонічну хворобу.  
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Багатьма дослідниками запропоновано технології спеціальних 

м’ясних виробів із застосуванням м’яса страуса. Так, Н. Ю. Герасимова 

(2013), ураховуючи підвищену біологічну та харчову цінність виробів із 

м’яса страуса, а також їх знижену калорійність, запропонувала 

використовувати його для виготовлення м’ясо -рослинних виробів для 

шкільного харчування [18]. Н. Ю. Сарбатова (2015) запропонувала 

технологію котлет на основі м’яса страуса з додаванням картоплі та 

капусти, у результаті чого було отримано вироби з високими 

органолептичними показниками якості [19]. 

В Україні м’ясо страуса поки що не набуло належної 

популярності через екзотичність цього виду сировини. У той же час 

зараз загальна кількість страусів у нашій країні становить 5,8–6,5 тис. 

особин, які утримуються в понад п’ятдесятьох вітчизняних страусових 

фермах [20; 21], що пропонують високоякісний продукт за доступною 

ціною. У зв’язку із цим важливе соціально-економічне значення має 

розроблення технологій м’ясних страв із використанням м’яса страуса 

вітчизняного виробництва.  

Мета статті. Метою досліджень, результати яких викладено в 

статті, є обґрунтування застосування м’яса страуса вітчизняного 

виробництва в технології м’ясних січених виробів. Для досягнення 

поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження:  

– вивчити здатність м’яса страуса зв’язувати й утримувати вологу 

під час термічної обробки; 

– виготовити пробні партії м’ясних січених виробів із 

застосуванням м’яса страуса та оцінити їх якість;  

– на основі проведених досліджень запропонувати технологію 

м’ясних січених виробів із застосуванням м’яса страуса.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У дослідженнях 

використовували м’ясо стегна страуса («Агро-союз», м. Дніпро), 

властивості якого порівнювали з властивостями яловичини жилованої 

першого ґатунку (зразок порівняння). Експериментальні дослідження 

здійснювали на базі лабораторій кафедри інноваційних харчових і 

ресторанних технологій Харківського торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ, а також кафедри фізико-математичних та інженерно-

технічних дисциплін Харківського державного університету харчування 

та торгівлі.  

Здатність м’яса страуса зв’язувати й утримувати вологу під час 

термічної обробки оцінювали за показниками вологозв’язувальної 

здатності, а також втрат маси м’ясними напівфабрикатами під час 

термічної обробки. Вологозв’язувальну здатність м’яса визначали 

методом пресування [23]. Дослідження стану та молекулярної 
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рухливості води в подрібненому м’ясі здійснювали методом Хана 

«спінової луни» на імпульсному спектрометрі ядерно -магнітного 

резонансу за часом спін-спінової релаксації [24]. Згідно з теорією 

амплітуда спінової луни визначається за формулою: 
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2
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2

0
T
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де А(τ) – амплітуда спінової луни за інтервалу між зондуючими 

імпульсами τ, ум. од.; А0 – амплітуда спінової луни після першого 

зондуючого імпульсу, ум. од.; Т2 – час спін-спінової релаксації, с.  

Для визначення виходу м’ясних січених виробів досліджували 

втрати маси напівфабрикатами під час смаження. М’ясні січені вироби 

готували згідно з рецептурою та технологією, наведеними в збірці 

рецептур О. І. Здобнова (2009). Якість виробів оцінювали за 

органолептичними показниками методом експертних оцінок за 

п’ятибальною шкалою. Показники харчової та енергетичної цінності 

визначали розрахунковим методом.  

Результати дослідження здатності м’яса страуса зв’язувати та 

утримувати вологу під час термічної обробки подано на рис. 1.  

 

  
а б 

 
Рис. 1. Вологозв’язувальна зданість (а) та втрати маси (б)  

під час термічної обробки: 1 – яловичини; 2 – м’яса страуса  

 

Аналіз даних, поданих на рис. 1, дозволяє встановити, що м’ясо 

страуса має на 5,7% вищу вологозв’язувальну здатність, ніж 
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яловичина, а під час термічної обробки втрачає на 20,0% менше маси, 

ніж вироби з яловичини. Отриманий результат є очікуваним і 

пояснюється відм інностями у вмісті білкових речовин у 

досліджуваних видах сировини: згідно з даними літературних 

джерел [7–9] м’ясо страуса містить на 19,0% більше білка, ніж 

яловичина.  

 

 
 

Рис. 2. Залежність амплітуди спінової луни від інтервалів  

між зондуючими імпульсами в модельних системах січеного м’яса:  

1 – яловичини; 2 – страуса 
 

Під час дослідження стану рухливості молекул води в яловичині 

та м’ясі страуса виявлено, що волога в м’ясі страуса має меншу 

рухливість, ніж у яловичині, що може опосередковано свідчити про 

здатність м’яса страуса краще утримувати вологу (рис. 2).  

Незважаючи на кращі технологічні властивості м’яса страуса 

порівняно з яловичиною, що зумовили кращі показники консистенції 

(ніжності та соковитості) готових січених біфштексів (рис. 3), за 

результатами аналізу органолептичних показників виробів виявлено, 

що зразки, виготовлені з м’яса страуса, мають специфічний смак і 

запах, що є незвичними для українського споживача.  

У зв’язку із цим були проведенні дослідження з визначення 

якості м’ясних січених виробів за органолептичними показниками, 

виготовленими з комбінованих фаршів яловичини та м’яса страуса в 

співвідношеннях 3:1, 1:1 і 1:3 відповідно.  

 
 

. 
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Рис. 3. Органолептичні показники якості зразків м’ясних січених 
виробів, виготовлених із: 1 – яловичини; 2 – яловичини та м’яса страуса  

в співвідношенні 3:1; 3 – яловичини та м’яса страуса в співвідношенні 1:1; 

4 – яловичини та м’яса страуса в співвідношенні 1:3; 5 – м’яса страуса  
 

Установлено, що найкращими органолептичними показниками 

якості характеризувався зразок, виготовлений із яловичини та м’яса 

страуса в співвідношенні 1:1 (№  3), що узгоджується з даними Р. С. 

Carlоs (2013), згідно з якими найкращі органолептичні показники 

мають м’ясні вироби із загальним вмістом м’яса страуса в рецептурі в 

кількості від 19,08 до 57,6% [22].  

На основі проведених теоретичних і експериментальних 

досліджень запропоновано технологію біфштекса січеного, що 

передбачає підготовку м’ясної сировини та її подрібнення, 

приготування фаршу з додаванням інших рецептурних інгредієнтів, 

формування напівфабрикатів та їх термічну обробку. Рецептуру 

біфштекса січеного з використанням м’яса страуса подано  в табл. 1.  
 

Таблиця 1 

Рецептура біфштекса січеного з використанням м’яса страуса  
 

Сировина  
Маса сировини, г 

брутто нетто 

1 2 3 

Яловичина (котлетне м’ясо)  73 54 

М’ясо страуса 63 54 

Шпик 17 16 

Вода  10,5 10,5 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carlson%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28464104
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Сіль кухонна  1,6 1,6 

Перець чорний мелений  0,06 0,06 

Маса напівфабрикату – 136 

Олія соняшникова  8 8 

Вихід – 100 
 

Результати розрахунку  показників харчової, енергетичної 

цінності, а також вм істу холестерину в новому виробі порівняно з 

традиційним подано в табл. 2.  
 

Таблиця 2  

Харчова, енергетична цінність і вміст холестерину  

в м’ясних січених виробах (100 г)  
 

Показник 

Виріб  

Фізіологічна 

потреба* 

Біфштекс 

січений 

традиційний 

(контрольний 

зразок) 

Біфштекс 

січений 

із використанням 

м’яса страуса  

Білки, г 14,2 15,6 69 

Жири, г 25,9 20,7 69 

Енергетична 

цінність, ккал 290 248 2500 

Холестерин, мг 69,2 51,7 300 

* Зазначено фіз іологічну потребу в харчових речовинах і енергії для 

чоловіків ІІ групи інтенсивності праці віком 40–59 років 

 

Аналіз даних, поданих у табл. 2, дозволяє встановити, що новий 

виріб містить на 9,9% більше білка, на 20,1% менше жиру та на 25,3% 

менше холестерину, має нижчу калорійність. При цьому споживання 

100 г нового виробу дозволяє задовольнити добову потребу в білку на 

22,6%. 

Висновки. У результаті проведених досліджень запропоновано 

рецептуру та технологію м’ясних січених виробів, що передбачає 

використання яловичини та м’яса страуса в співвідношенні 1:1 і 

містить на 25,3% менше холестерину.  
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Виявлено, що м’ясо страуса відрізняється від яловичини вищою 

вологозв’язувальною здатністю, що зумовлює менші на 20,0% втрати 

маси м’ясними напівфабрикатами під час термічної обробки.  

Встановлено, що біфштекси, виготовлені з м’яса страуса, мають 

специфічний запах і смак порівняно з біфштексами, виготовленими з 

яловичини. Цей недолік можна усунути в разі виготовлення виробів із 

комбінованих фаршів на основі яловичини та м’яса страуса. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІВСЯНОГО ПЕЧИВА 

ШЛЯХОМ УВЕДЕННЯ ДО РЕЦЕПТУРИ ХАРЧОВОЇ  

ДОБАВКИ «МАГНЕТОФУД» НА ОСНОВІ  

ДВО- ТА ТРИВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА  
 

І.В. Цихановська 

 
Досліджено вплив харчової добавки «Магнетофуд» (Fe3O4) на  

функціонально-технолог ічні властивості дослідних зразків борошна, 

виготовлених із них тістових мас та вівсяного печива за органолептичними, 
фізико-хімічними, структурно-механічними, мікробіолог ічними показниками. 
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